Cảm giác khi đặt chân đến Đại nội Huế khiến bất cứ du khách nước ngoài có thị
thực Vietnam visa du lịch nào cũng thực sự choáng ngợp bởi sự rộng lớn và đồ sộ.
Giá vé tham quan Đại nội là 8$ bao gồm nhiều điểm tham quan như: Ngọ Môn, Điện
Thái Hoà, Triệu Miếu, Thái Miếu, Hưng Miếu, Thế Miếu, Điện Phụng Tiên, Phủ nội
vụ, Vườn Cơ Hạ và Điện Khâm Văn. Với không gian siêu rộng nên bộ hành sẽ mất
nhiều thời gian, để đi được hết Đại nội Liin chọn xe điện để di chuyển. Giá xe điện
thì 240k/xe cho 7 người sẽ được trở đi tham quan 45 phút theo lịch trình Thái Miếu Cung Diên Thọ - Cung Trường Sanh. Đặc biệt, du lịch Đại nội có cung cấp dịch vụ
chụp ảnh hoá thân thành vua, hoàng hậu, hoàng tử và công chúa. Chỉ có
300k/người cho bộ ảnh 3 tấm “chất như nước cất” nha mọi người.
Nằm ở phía tây thành phố, Lăng Tự Đức có kiến trúc cầu kỳ, phong cảnh hữu tình
và là một trong những lăng đẹp nhất của vua chúa thời Nguyễn. Với lối kiến trúc cực
kỳ độc đáo vì ảnh hưởng của kiến trúc phương Tây, đặc biệt nội thất trong lăng đều
được trang trí bằng những phù điêu ghép bằng sành sứ và thuỷ tinh được nhập
ngoại. Giá vé vào Lăng Khải Định: 100k/người. Tọa lạc nơi sơn thủy hữu tình, Chùa
Thiên Mụ sở hữu không gian, kiến trúc tuyệt đẹp. Đứng từ chùa có thể thấy toàn
cảnh sông Hương êm đềm, hiền hoà, thơ mộng. Nghe tiếng chuông chùa vang
vọng, dừng chân viếng hương lễ phật, cầu mong may mắn, an yên. 12 nhịp cầu đi
vào lịch sử với nhiều bài hát mà các nhạc sĩ giành tặng, cầu Trường Tiền luôn là lựa
chọn mỗi khi đến Huế. Đứng từ nơi này ngắm bình minh hay hoàng hôn rất đẹp, đặc
biệt những cành phượng xõa xuống bên dòng sông Hương rất đổi thi vị. Ai tới Huế
mà chưa tới chợ Đông Ba thì chưa phải tới Huế rồi. Được mệnh danh là “chợ Đông
Ba vừa la vừa chém” nên khi đi chợ mọi người mua bán gì thì nhớ trả giá nha. Đặc
biệt trong chợ có nhiều món ăn ngon lắm, nhất là chè thập cẩm ạ. Nếu có thời gian
thì nên đi tới đây nha mọi người, vì ở đây vẫn giữ được vẻ đẹp hoang sơ. Đặc biệt,
khi hoàng hôn buông xuốn, ánh nắng vàng phản chiếu mặt nước phẳng lặng khiến
nó đẹp như một bức tranh, mình đã thực sự bị mê mẫn. Tới Huế nhất định phải đi
nghe ca Huế trên Sông Hương nha, các cô gái hát ca Huế ai cũng dịu dàng và xinh
xắn. Giọng ca ngọt ngọt, mình thích nhất là các khúc hát Chầu Văn và màn hát đối
cực vui luôn. Vịnh Lăng Cô thì quá nổi tiếng rồi nên nếu mọi người đi Huế - Đà Nẵng
kết hợp thì nên dành 1 ngày để chơi ở Vịnh Lăng Cô nha. Một bãi biển với cát trắng
miên man, làn nước trong xanh, rất đẹp.
TUN cực kỳ đam mê ẩm thực, cái này thì mọi người ai cũng biết rồi đúng không. Số
hưởng lúc nào đi đâu cũng được ăn ngon đúng chuẩn đặc sản của người bản địa.
Một số món "ruột" của người Huế mà mình đã có dịp thưởng thức như: Bún bò Huế,
cơm Hến, bún Hến, mỳ Hến, chè Huế, bún mắn mê, bánh bèo, bánh nậm,...
Lưu ý: Hành trình di chuyển ở Huế cực kỳ dễ dàng, mọi người có thể tham quan các
điểm bằng thuyền, taxi hoặc nếu tiết kiệm thì có thể thuê xe máy để di chuyển nhé
mọi người.

