
Công ty du lịch lữ hành Nha Trang Holiday xin gởi lời chào trân trọng đến tất cả Quý khách hàng.
Được thành lập bởi những người bạn có tuổi đời thâm niên và nhiều kinh nghiệm trong ngành du
lịch, Nha Trang Holiday là một công ty có thế mạnh về khả năng khai thác đặt phòngKhách sạn -
Resort online toàn quố, đặc biệt các khách sạn có tiêu chuẩn 3 sao trở lên. Nhiều kinh nghiệm trong
các hoạt động du lịch và các dịch vụ khác.
Công ty chúng tôi có đội ngũ cán bộ, nhân viên năng động, giàu tính sáng tạo và tận tụy với công
việc. Mỗi cá nhân là một mắt xích không thể tách rời tạo nên một tập thể vững mạnh hướng tới mục
tiêu chung là đem lại sự hài lòng tuyệt đối cho Quý khách hàng.
Với phương châm "chất lượng là mục tiêu hàng đầu", chúng tôi luôn chú trọng nâng cao chất lượng
dịch vụ, đa dạng hóa các sản phẩm tour, thường xuyên cập nhật những tour tuyến mới để tạo nên sự
hấp dẫn - mới lạ - bổ ích trong các chương trình với giá cả thật hợp lý.
Hiện nay, Nha Trang Holiday đang đẩy mạnh dịch vụ đặt phòng toàn quốc với nhiều giá tốt nhất,
cạnh tranh nhất, ngoài ra Công ty Nha Trang Holiday luôn có nhiều giá khuyến mại và Voucher đã
được khách hàng sử dụng với mức chi trả rất rẻ. Về các dịch vụ Du lịch thì Công ty luôn khai thác
các tuyến du lịch hấp dẫn và lý thú trong trong nước đặc biệt như Du lịch sinh thái và biển đảo Nha
Trang hàng ngày.
Nha Trang Holiday còn cung cấp cho Quý khách những dịch vụ tiện ích khác như dịch vụ đặt phòng,
đặt vé máy bay, gia hạn visa, nhà hàng,  tổ chức hội nghị hội thảo, team Building...Công ty Nha
Trang Holiday còn cung cấp dịch vụ như Hướng dẫn viên - xe Du lịch từ 4 đến 45 chổ đời mới – Tàu
thuyền để phục vụ vận chuyển với giá tốt ưu đãi.
Các thông tin tham khảo và chia sẻ thêm trên www.nhatrangholiday.net đầy đủ hơn. Còn website
www.bookinghotelvn.com là hệ thống đặt phòng Online chính thức của Công ty

TƯ VẤN CẤC THÔNG TIN KHÁCH SẠN VÀ ĐẶT PHÒNG

Nhằm hỗ trợ và tư vấn cho khách hàng tốt nhất khi lựa chọn các khách sạn - phòng ngủ. Với những
thông tin trao đổi chia sẻ chính xác sẽ giúp cho khách hàng có chuyến đi thật đúng với mong muốn.
Công ty Nha Trang Holiday quyết định tăng cường hỗ trợ trực tuyến bằng tư vấn và trả lời các câu
hỏi liên quan đến khách sạn mà khách hàng yêu cầu. Với những câu hỏi mà khách cần lưu ý như sau.

1. Khách sạn nơi mà khách hàng yêu cầu có gần biển không?
2. Khách sạn nơi mà khách hàng yêu cầu nằm vị trí nào, trung tâm không?
3. Khách sạn tiêu chuẩn như thế nào, và xếp hạng mấy sao, xây dựng lâu chưa?
4. Khách sạn có wifi không?
5. Phòng tắm có bồn tắm không?
6. Khách sạn có diện tích phòng khách sạn rộng bao nhiêu mét ?
7. Khách sạn phục vụ ăn sáng có tốt không?
8. Khách sạn có thể cho check in sớm hoặc muộn mà không tính tiền?
9. Khách sạn có khuôn viên để đậu xe oto không?
10. Khách sạn có thể giúp gia đình tự chế biến và nấu cháo cho em bé không?

* Đấy là những câu hỏi gợi ý cho những khách hàng chưa kinh nghiệm hoặc chưa nắm rõ thông tin
về khách sạn đang quan tâm. Hân hạnh được phục vụ tốt nhất. Việc đặt phòng thì lưu ý cụ thể như
sau
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1. Gửi thông tin ngày Check in - Check Out
2. Tiêu chuẩn loại phòng, Khách sạn
3. Danh sách người đi, trẻ em cần có độ tuổi chính xác.
4. Thông tin giờ bay, tàu lửa, xe mà Quý khách hàng sẽ đến Đà Lạt , tiện cho việc thông báo check in
sớm.
5. Thông tin số điện thoại để tiện cho Công ty liên lạc với khách hàng.

TƯ VẤN THÔNG TIN DU LỊCH TẠI ĐÀ LẠT

Để có thông tin tư vấn cụ thể cho chuyến đi của Gia đình vui nhất và tiết kiệm nhất thì Anh/chị vui
lòng cung cấp thông tin chi tiết đầy đủ những gợi ý như sau.

1. Thông tin giờ bay - xe đến Đà Lạt  và về lại Hà Nội - Sài Gòn vv
2. Thông tin yêu cầu tiêu chuẩn khách sạn như thế nào?
3. Thời gian lưu trú có nhu cầu nghĩ dưỡng hay tham quan ?
4. Vấn đề ăn uống như thế nào.
5. Phương tiện đi lại tại Đà Lạt
6. Thông tin sức khỏe của đoàn (ví dụ như có trẻ em và các cụ già thì sức khỏe đảm bảo cho các
chuyến đi chơi vv)

Vì các thông tin này sẽ giúp Phi Tâm thực hiện các tư vấn rõ hơn, chính xác hơn để hạn chế những
phát sinh hoặc lãng phí về thời gian không đáng có. Ngoài ra hạn chế được những chi tiêu không cần
thiết cũng như tiết kiệm được các khoản mà có thể xãy ra. Bên cạnh đấy để tiện cho việc sắp xếp tour
tuyến hàng ngày còn phụ thuộc vào sức khỏe để có một lịch trình hợp lí nhất.
Vấn đề khi đã nắm rõ cơ bản cho chuyến đi thì tự tin hơn và yên tâm với các chi phí rẻ hơn nhiều so
với đi tour, hiện nay xu hướng tư vấn Online đáp ứng được lượng khách đi du lịch theo kiểu gia đình
như Anh/chị vì họ luôn làm chủ được tình huống - thời gian và kinh phí, chứ đi theo tour là phụ thuộc
và mọi thứ không có thể thay đổi theo sở thích.

NHỮNG THÔNG TIN VỀ THÀNH PHỐ HOA ĐÀ LẠT  .
Để tiện lợi cho khách du lịch ở xa đến với thành phố xứ hoa anh đào Đà lạt. Công ty Du lịch Nha
Trang Holiday gửi đến Qúy khách hàng sơ khảo về 1 Cẩm Nang Du lịch Đà Lạt về các thông tin cần
thiết. Các thông tin cần hỗ trợ xin vui lòng liên lạc theo địa chỉ.

NHATRANGHOLIDAY TOURISM CO ., LTD
18/2/8 Trần Quang Khải -Nha Trang

0583.521.000 - 0918308044 - fax 0583.524124
nguyenphitam@yahoo.com nhatrangholiday@vnn.vn

Yh: nguyenphitam & nhatrangholidaytour
Skype: nguyenphitam & nhatrangholiday

CẨM NANG DU LỊCH ĐÀ LẠT

Các điểm đến, có thể đi lên Đà Lạt từ tp.HCM, Bình Thuận, Ninh Thuận, Nha Trang, Đaklak,
Đaknong
Nếu từ miền Trung, bạn đi đến Phan Rang, theo quốc lộ 11, đi tiếp lên đèo Ngoạn Mục rồi theo
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đường đèo Dran lên Trại Mát là tới Đà Lạt (hoặc có thể đi đường Thạnh Mỹ đến Finom rẽ phải đi
theo quốc lộ 20). Đoạn đường từ Phan Rang lên Đà Lạt dài 120km. Có một con đường mới mở từ ngã
ba Thành (Nha Trang) tới Đà Lạt, đi bằng con đường này rất đẹp và ngắn được rút ngắn được 90km
so với con đường đi qua Phan Rang.
Từ Tp.HCM bạn có thể đi lên Đà Lạt bằng đường bộ, đường hàng không... (trước đây có thể đi bằng
đường sắt nữa, dự án khôi phục tuyến đường sắt này đang được xem xét trở lại).
* Đi xe gắn máy: Bạn chạy xe đến ngã ba Dầu Giây, rẽ trái chạy theo hướng QL20 lên Đà Lạt.

* Xe bus: Từ Tp.HCM để đi Đà Lạt bạn có thể sử dụng dịch vụ vận tải đường bộ của các hãng xe
chất lượng sau: xe Mailinh, Các hãng xe chuyên về Opentour., Cty TNHH Vận tải tốc hành Kumho
Samco, Cty TNHH DL & VT Phương Trang, Cty TNHH Thành Bưởi, Dalattoserco, Bến xe miền
Đông
* Đi xe buyt từ Nha Trang: thì có Mai linh và Phương Trang, xuất phát sáng và đầu giờ chiều.
Đường đi theo con đường mới qua Huyện Khánh Vĩnh
* Đường hàng không: Mỗi ngày đều có 1 chuyến bay từ thành phố Hồ Chí Minh ra Đà Lạt khởi
hành vào lúc 11h20'' sáng. Đi từ sân bay Tân Sơn Nhất, thời gian bay khoảng 35 phút.

Đường Bay Hà Nôi Đà Lạt một tuần hai chuyến.Máy bay hạ cánh tại sân bay Liên Khương. Đến
Liên Khương bạn phải đi ô tô khoảng 45p nữa mới tới Đà Lạt (Vietnamairline có xe trung chuyển
đưa khách lên Đà Lạt, tuy nhiên có tính phí thêm). Bạn có thể đi Taxi lên Đà Lạt hoặc đi xe bus lên
Đà Lạt.
Liên hệ thuê xe đưa đón sân bay: Số 18b/2 Phù Đổng Thiên Vương,Phường 8, Tp.Đà Lạt .
063.6287.418
Ngoài ra, tại Lâm Đồng còn có 1 sân bay nhỏ nữa là sân bay Cam Ly cách Đà Lạt 5km, mới hoạt

động ít lâu nay, và chủ yếu dành cho loại máy bay AIR tacxi của hãng VASCO thuê bao, mà khách
thường là dân chơi golf. Một tháng, Cam Ly chỉ đưa đón vài chuyến.

DANH LAM THẮNG CẢNH ĐÀ LẠT

Ga Đà Lạt
Ga Đà Lạt  là nhà ga tàu hỏa của thành phố Đà Lạt. Đây được xem là nhà ga cổ kính nhất Việt Nam
và Đông Dương. Nhà ga được người Pháp xây dựng từ năm 1932 đến 1938 thì hoàn thành, là nhà ga
đầu mối trên tuyến Đường sắt Phan Rang-Đà Lạt dài 84 km. Nhà ga có phong cách kiến trúc độc đáo,
có ba mái hình chóp, là cách điệu ba đỉnh núi Langbiang hoặc nhà rông Tây Nguyên.
Nhà ga đã được Bộ Văn hóa Thông tin Việt Nam công nhận là di tích lịch sử văn hóa quốc gia. Nhà
ga hiện đang là điểm tham quan du lịch hấp dẫn của thành phố Đà Lạt. Tuyến đường sắt duy nhất
hiện nay nhà ga còn phục vụ chính là tuyến Thành Phố Đà Lạt – Trại Mát dài 7km đưa du khách đến
với Trại Mát và chùa Linh Phước.

Theo một tư liệu lịch sử cho biết dự án xây dựng tuyến đường sắt từ Tháp Chàm đi Đà Lạt được toàn
quyền Paul Doumer phê duyệt và khởi công xây dựng từ năm 1908, đến năm 1922, Công ty thầu
khoán Á Châu được ủy nhiệm nghiên cứu làm đoạn đường xe lửa răng cưa Kroongpha - Dran theo
kiểu Thụy Sỹ, với đoạn đường sắt răng cưa dài khoảng 10km, vượt độ cao 1.000m của đèo Sông Pha
với độ dốc 12% để đến đất Dran của Lâm Đồng.

Kể từ khi có nhà ga Đà Lạt thì số lượng khách du lịch đến với thành phố du lịch và nghỉ dưỡng ngày
càng nhiều. Khi đó, trên mỗi chuyến tàu, ngoài toa vận chuyển hàng hóa còn có 3 toa chở khách, và
những toa chở khách này cũng được phân ra theo 3 hạng khác nhau.



Sau khi người Pháp rời Việt Nam, việc chạy tàu từ Đà Lạt đi Tháp Chàm vẫn được duy trì. Đến thời
Mỹ chiếm đóng, tuyến đường sắt này chủ yếu phục vụ việc vận chuyển thiết bị cho chiến tranh nên
đã bị quân giải phóng cắt đứt và nhà ga này ngừng hoạt động năm 1972. Có 3 tuyến đường được khai
thác lúc bấy giờ là : Tháp Chàm - Đà Lạt - Nha Trang; Tháp Chàm - Đà Lạt; Sài Gòn - Tháp Chàm -
Đà Lạt đều đều lăn bánh. Đến năm 1972, khi chiến tranh trở nên ác liệt, tuyến đường sắt này buộc
phải ngưng hoạt động.Sau giải phóng, tuyến đường sắt này được khôi phục và chính thức kéo còi vào
ngày 19-5-1975, nhân kỷ niệm ngày sinh nhật Bác.

Công trình do hai kiến trúc sư người Pháp là Moncet và Reveron thiết kế. Người thi công công trình
là thầu khoán Võ Đình Dung, với kinh phí xây dựng là 200.000 france.
Hình dáng nhà ga giống núi Langbiang hùng vĩ, với chiều dài 66,5m; chiều ngang 11,4m và chiều
cao 11m. Nếu đem so sánh, kiến trúc Ga Đà Lạt tựa như nhà ga miền Nam nước Pháp với phần nhô
ra từ nóc và thụt vào phía chân theo hướng thẳng đứng. Nhà ga có 3 chóp nhọn, tượng trưng cho núi
Langbiang – đỉnh núi cao nhất vùng. Phía trước còn có mặt đồng hồ to ghi lại thời gian mà bác sĩ
Yersin đã phát hiện ra Đà Lạt.

Tuyến đường sắt nhà Ga xây dựng từ năm 1932 là đường ray và đầu máy răng cưa. Tuyến đường dài
84km và 16km đầu máy. Lúc bấy giờ, đường ray răng cưa và đầu máy răng cưa được xem là độc đáo
nhất thế giới. Vì phải lên Đèo Ngoạn Mục để có thể lên thành phố Đà Lạt. Tuyến đường sắt phải xây
dựng qua nhiều hầm chui, phía sau phải có đầu tàu đẩy. Các kiến trúc đã xây dựng đường ray ròng rã
suốt 10 năm và phải tốn chi phí cao gấp 2, 3 lần bình thường.

Đường sắt răng cưa Sông Pha-Đà Lạt được thiết kế theo kiểu Thuỵ Sĩ. Đường sắt có 3 đường ray.
Một nằm giữa được thiết kế có răng cưa để tàu có thể leo dốc an toàn. Đây là kiểu đường sắt chỉ có ở
Đà Lạt và Thuỵ Sĩ. Hiện nay, cả tuyến đường sắt Đà Lạt không còn dấu tích các đoạn răng cưa.

Nhà ga Đà Lạt hiện nay đã không còn sử dụng để vận chuyển mà là nhà ga phục vụ du lịch. Với
tuyến đường 7km, tàu sẽ đưa du khách khám phá phố núi. Tuy chạy tốc độ rất chậm và đầu tàu kêu
to, thế nhưng, đây chính là điểm hấp dẫn của nhà ga phục vụ du khách tham quan ngắm cảnh trên
đường đi. Điểm cuối cùng khách tham quan là Chùa Linh Phước – hay chùa Ve Chai – một kiến trúc
Phật Giáo đặc sắc và cùng khám phá thị trấn Trại Mát.
Kỷ lục

- Ga Đà Lạt của thành phố Đà lạt được xem là nhà ga độc đáo với các kỷ lục:
- Nhà ga cao nhất.
- Nhà ga cổ nhất cùng với ga Hải Phòng
- Đầu tàu chạy bằng hơi nước duy nhất chỉ có ở Đà Lạt.

-  Nhà ga độc đáo nhất.
- Nhà ga đẹp nhất Việt Nam.

Nhà thờ con Gà (nhà thờ Chánh tòa)
Được dân địa phương gọi là nhà thờ con Gà vì trên nóc tháp chuông có một con gà, xây dựng năm
1931, có tháp chuông cao 47m
Nhà thờ Domain: Nhà thờ này có tên nhà thờ Mai Anh vì trước đây khu vực này có rất nhiều hoa mai
anh đào. Từ 1940 – 1943 nơi đây là nhà nguyện của nữ tu dòng Bác Ái, năm 1943 được xây dựng lại
theo lối kiến trúc độc đáo: Tiền đình được thiết kế là một tam giác cân, phía trước được trang điểm
các cửa vòm nhỏ, tường được xây bằng đá chẻ tới ngang bệt cửa sổ theo lối kiến trúc Normandie
(Pháp). Nhà thờ là nơi yên nghỉ của phu nhân Toàn quyển Đông Dương Decoux an tang ở hành lang
phía sau nhà thờ.

Thác Cam Ly:
Cách trung tâm thành phố 2km, nằm cuối đường Hoàng Văn Thụ: Vốn xưa kia là nơi sinh sống cùa
một buôn làng người dân tộc thiểu số đông đúc (ngày nay vẫn còn lại một nhà thờ Cam Ly khá lớn



được xây dựng từ thời Pháp).Thác đổ dài như mái tóc của một thiếu nữ nổi tiếng qua lời bài hát “ Đà
Lạt ơi, có nghe chăng Cam Ly , khóc tình đầu dang dở…”. Tuy nhiên bây giờ nó không như xưa để
xứng tầm với câu chuyện, hiện nay con thác này là nơi tập trung nước thoát của thành phố nên bị ô
nhiểm và một số hộ kinh doanh ngựa du lịch vung vãi phân nên mất mĩ quan.

Cáp treo
Đưa vào hoạt động vào tháng 3/2003. Chiều dài toàn tuyến đi về là 2,3km. Điểm đi là đồi Rô Bin và

điểm đến là Thiền Viện Trúc Lâm. Hiện do Công ty du lịch Lâm Đồng quản lý.

Thác Đatanla:
Cách trung tâm TP Đà Lạt 5 km trên đường đèo Prenn vào thành phố, được công nhận thắng cảnh

quốc gia năm 1998. Thác khá sâu đi bộ khoảng 15 phút. Từ trên đường đèo xuống đến thác độ 300m.
Theo một số truyền thuyết của đồng bào dân tộc thì Đatanla là nơi dũng sĩ K’Lang và nàng sơn cước
Hơbiang găp nhau.Nơi đây, chàng K’lang đã giao chiến với bầy thú dữ gồm 2 con rắn hổ tinh, bảy
con chó sói và 2 con cáo…
Vực Tử Thần dưới chân thác còn là nơi để du kháchne6m1 cảm giác mạo hiểm qua trò chơi chinh
phục vách đá bằng dây. Khách có thể đi bộ hoặc ngồi máng trượt từ cổng xuống tới đầu thác.

Thác Prenn:
Vị trí nằm ở chân đèo Prenn, cách trung tâm Đà Lạt khoảng 10 km,  khi bác sĩ Yersin mới khám phá

ra Đà Lạt, buôn Prenn là một buôn dân tộc bản địa rất sầm uất với cả trăm nóc nhà sàn đông đúc
nhưng theo thời gian, buân này không còn. Trong khuôn viên thác có cầu treo dân tộc, có hồ nuôi cá
sấu, có mô hình đền Hùng làm theo phiên bản ở Phú thọ; tượng Lạc Long Quân và mẹ Âu Cơ. Prenn
có một đặc sản là cháo cá lóc. Thác do công ty Cp Dịch vụ Du lịch Đà Lạt quản lý.

Hồ Than Thở
Vị trí cách trung tâm thành phố khoảng 5 km về phía Bắc. Ban đầu là một hồ nhỏ, về sau người Pháp
cho xây đập chắn nước tạo thành hồ. Xung quanh hồ Than Thở có nhiều truyền thuyết, tình sử thú vị
như câu chuyện Thảo Tâm gắn liền với sự tích Đồi Thông 2 mộ, có một đôi cây thông yêu nhau rất lạ
gắn với 2 câu thơ: “ Đà Lạt có thác Cam Ly, có hồ Than Thở người đi sao đành.” Nếu có dịp ghé đây
thì được các cô chú bán nước kể lại câu chuyện tình của anh sĩ quan quân đội với cô con gái này rất
xúc động

Thung lũng Tình yêu
Cách Đà Lạt 5,5 km về phía Bắc, Nguyên xưa kia là một Thung lũng lớn (thung lũng tinh têu), có
cảnh quan đẹp; từ thời Pháp đã được biết đến dưới cái tên Vallee’’D’mour, đến năm 1953, theo chủ
trương của hội dồng thị xã Đà Lạt, người ta đã Việt hóa thành tên gọi Thung lũng tình yêu. Năm
1972, người ta cho xây dưng một đập ngăn nước tạo nên một hồ chứa nước dung cho sản xuất nông
nghiệp khu vực Đa Thiện nên mới có tên hồ Đa Thiện. Nơi đây có nhiều đồi thông đẹp, thoai thoải
thích hợp cho đi chơi picnic vào ngày nghỉ. Ở phía trong đồi Vọng Cảnh trên có một ngôi nhà dành
cho khách nghỉ chân, có dịch vụ cỡi ngựa.

Vườn hoa thành phố
Nnằm ở cạnh Hồ Xuân Hương, bên cạnh đồi Cù thơ mộng, cách trung tâm thành phố 2km): Ngoài
các giống hoa truyền thống mà du khách đã biết như cẩm tú cầu, hồng, hồng ri, xác pháo, mimosa; tại
vườn hoa còn có hàng chục giống hoa mới được du nhập vào Đà Lạt, một khu vườn địa lan, phong
lan khá lớn và thuộc loại đẹp nhất của thành phố hoa, đáp ứng nhu cầu thưởng thức, mua bán của du
khách. Vào dịp Tết Nguyên đán hàng năm, nơi đây còn diễn ra Hội hoa xuân tập hợp những nghệ
nhân chơi hoa, địa lan, phong lan, cây cảnh, tiểu cảnh-non bộ từ trong và ngoài tỉnh Lâm Đồng đến
thi tài.



Hồ Xuân Hương
Hồ Xuân Hương là một hồ đẹp nằm giữa trung tâm thành phố Đà Lạt. Xung quanh hồ có rừng thông
và các bãi cỏ, vườn hoa. Đây là địa điểm du khách ưa thích đi dạo bộ hoặc xe ngựa khi đến tham
quan thành phố Đà Lạt. Hồ Xuân Hương là hồ nhân tạo, rộng chừng 5km. Hồ có hình trăng lưỡi liềm
kéo dài gần 7 km đi qua nhiều địa danh du lịch của thành phố Đà Lạt như: Vườn hoa thành phố, Công
viên Lê Nin, Đồi Cù,...
Giả thiết 1
Xuất xứ tên gọi Hồ Xuân Hương là vì hồ vào mùa xuân có mùi thơm của cây cỏ xung quanh hồ hòa
quyện nên một mùi hương thoang thoảng nên gọi là Hồ Xuân Hương.
Giả thiết 2
Hồ được mang tên Xuân Hương từ năm 1953 như muốn làm sống mãi hình ảnh lãng mạn của nữ sĩ
thơ Nôm nổi tiếng Việt Nam thế kỷ thứ 19: Hồ Xuân Hương
Lịch sử
Hồ Xuân Hương nguyên là thung lũng có dòng suối Cam Ly chảy qua, nơi quần tụ của các cư dân
Lạch buổi ban đầu. Năm 1919, từ sáng kiến của viên công sứ Cunhac, kỹ sư công chánh Labbé đã
tiến hành việc ngăn dòng suối làm thành hồ. Năm 1923, chính quyến đương thời lại cho xây thêm
một đập phía dưới tạo thành 2 hồ. Tháng 3 năm 1932, một cơn bão lớn làm cả hai đập bị vỡ. Năm
1934 - 1935, kỹ sư Trần Đăng Khoa lại thiết kế, xây dựng một đập lớn bằng đá: đó là cầu ông Đạo
ngày nay. Người Pháp đặt tên là Grand Lac (Hồ Lớn).

Đập này nằm trước Dinh Quản Đạo mà vị Quản đạo bấy giờ là Phạm Khắc Hòe vẫn được dân địa
phương xưng gọi "ông Đạo" nên khi đập cũng là cầu xây xong, người dân quen gọi là "Cầu Ông
Đạo". Năm 1953, Nguyễn Vỹ, chủ tịch hội đồng thị xã, đề nghị đổi tên Grand Lac thành Hồ Xuân
Hương. Mấy chục năm qua, Hồ Xuân Hương là tấm gương trong của thành phố đã làm tăng thêm vẻ
yêu kiều, duyên dáng cho Đà Lạt sẽ đơn điệu, cô quạnh và lạc lõng với những rừng thông bạt ngàn.

Tham quan sân Golf
Đà Lạt có 3 đồi Cù được ngưới Pháp xây dựng thành một sân golf 9 lỗ từ thời Pháp. Khi còn làm vua
va nhất là khi đứng đầu chính phủ Hoàng triều cương thổ, vua bảo Đại thường xuyên ra chơi golg ở
đây cùng với các quan chức Pháp. Đầu thập niên 90, được đưa vào liên doanh giữa công ty Du lịch
tỉnh Lâm Đồng với công ty Đanao (Hồng Kông, Trung Quốc) và được xây dựng thành sân golf quốc
tế 18 lỗ. Đây là sân Golf có cảnh quan đẹp nhất Việt Nam.

Vườn hoa Minh Tâm
Đđường Mimosa cách trung tâm Đà Lạt 3km. Vốn là một biệt thự tư nhân được cải tạo lại thành một
vườn hoa,tuy diện tích nhỏ hẹp nhưng được bố trí tập trung theo đặc điểm dốc của địa hình tạo cho
vườn hoa có một sắc màu riêng. Phía tay phải của vườn hoa có nhiều ngôi nhà rông, nhà sàn xinh xắn
tĩnh mịch thích hợp cho những đôi uyên ương đi hưởng tuần trăng mật.

Lâu đài kì quái (Ngôi nhà nhện)
Đường Huỳnh Thúc Kháng: Xây dưng năm 1990 như là một công trình có lối kiến trúc kỳ dịma2 chủ
nhân của nó là nữ kiến trúc sư Đặng Việt Nga. Công trình được kiến trúc như trong một câu chuyện
cổ tích của con người ở đâu đó trên trái đất với những mạng nhện, những cây nấm to, đôi hươu cao
cổ, một ngôi nhà rông cách điệu, một em bá đang cắp sách đi học, hai ông bà cãi nhau, Biệt thự có
nhiều phòng ngủ, mỗi phòng mang tên một con thú hoặc trái cây thể hiện sự gần gũi với thiên nhiên
như phòng Mối, phòng con Hổ, con kiến, phòng Trái Bầu.

Thung lũng vàng
Đường Ankroet, xã Lát, huyện Lạc Dương, cách trung tâm Đà Lạt 15km về phía Bắc. Khu du lịch
này hiện đang là một trong những điểm tham quan dã ngoại hấp dẫn ở Đà Lạt nhờ có những đồi



thông nguyên sinh, vườn cây cảnh Bonsai quý, vườn đá cảnh lấy từ núi rừng Lâm Đồng, một vườn
lan sinh thái tập hợp hàng trăm giống lan đặc chủng của núi rừng Tây Nguyên.

Hồ Tuyền Lâm
Cách trung tâm Đà Lạt khoảng 7 km, Sau khi vãn cảnh chùa xong du khách sẽ thả bộ theo những bậc
tam cấp để xuống bến thuyền đi vào các khu dã ngoại hồ Tuyền Lâm như Suối Tía, Đá Tiên,
Đarahoa. Ở trong khu vực dã ngoại cho thuê sẵn chòi, võng dù, bạt để du khách nghỉ lưng qua trưa,
du khách sẽ làm quen với rượu cần, nếm thịt nướng, ngủ nhà sàn, .Hồ Tuyền Lâm là hồ lớn nhất của
Đà Lạt với tổng diện tích 2.760 ha, diện tích mặt nước là 320 ha. Du kháchco1 thể leo lên lưng voi để
chụp hình hay thuê voi đi dạo trong rừng.

Khu du lịch Lang Biang
Vị trí cách trung tâm Đà Lạt 10 km về phía bắc. Sản phẩm chính là du lịch dã ngoại, khám phá thiên
nhiên, khám phá văn hóa. Quý khách được ngủ lều, dự lễ hội cồng chiêng của người K’Ho Cil, K’Ho
Lạch sống ở chân núi. Đến với Lang Biang, du khách được nghe huyền thoại về “thiên tình sử” giữa
một chàng trai và một cô gái dân tộc. Chàng là K’Lang, nàng là Ho7biang…Dấu vết còn lại của thiên
tình sử diễm lệ này là hồ Đa Nhim ngày nay (theo tiếng dân tộc: Đa Nhim là nước mắt). Trong những
ngày đẹp trời, dãy núi Lang Biang trông như bộ ngực phụ nữ căng tràn đầy sức sống.
Khu Bảo tồn thiên nhiên Bidoup – núi Bà: Nằm trên địa bàn các xã Lát, Đạ Chais, Đưng K’nớ (huyện
Lạc Dương) với diện tích 64.366ha. Là khu rừng á nhiệt đới với một quần thể động vật, thực vật
phong phú có tính đa dạng sinh học cao gồm 827 loài thực vật, 382 loài động vật trong đó có một loài
đặc hữu như Khướu đầu đen, chim mỏ xám, trĩ sao, bò tót, hổ, gấu, trâu rừng…

Thác Đam B’ri
Vị trí nằm ở thị xã Bảo Lộc và cách trung tâm 18km. Gồm một quần thể thác nước lọt thỏm giữa khu
rừng nguyên sinh: Thác Đam b’ri cao 57m, thác Dasara cao 60m, thác Daton cao 20m. Tại đây có voi
để du khách chụp ảnh hay thuê cỡi dạo chơi trong rừng, có cầu treo bắc qua suối, có “đảo khỉ” ở giữa
rộng 5ha với khoảng 500 con; có hươu nai, gầu, beo, cá sấu…Theo truyền thuyết thì xưa kia có một
cặp thanh niên nam nữ yêu nhau, chàng tên là Đam và cô gái là Hơbi. Hơbi là con của một tù trưởng
không muốn con gái mình lấy một chàng trai nghèo khó như Đam nên đã tìm cách đày chàng đến một
nơi xa. Vì quá thương nhớ người yêu nên ngày ngày Hơbi đều ra đây khóc lóc để đợi người yêu về.
Nhưng đợi mãi, đã qua mấy mùa rẫy mà Đam vẫn không về. Một hôm dân làng nghe thấy tiếng thét
và chạy ra thì Hơbi đã hóa thành một dòng thác. Từ đó dân làng đặt tên cho con thác là Đam b’ri
nghĩa là thác đợi chờ.

Hồ Đankia – Suối Vàng:
Nằm cách trung tâm Đà Lạt 18km về hướng Bắc, Hồ Đankia –suối Vàng trông như một thiếu nữ vừa
bước vào tuổi thanh xuân nằm phơi mình bên những đồi thong xanh biếc chập chùng. Nơi đây, năm
1893 bác sĩ A Yersin đã từng ngây ngất trước vẻ đẹp thiên nhiên của núi non hùng vĩ trên cao nguyên
Lang Biang và từ đó đã khai sinh ý tưởng thiết lập một trạm nghĩ dưỡng trên cao nguyên khai sinh ra
thành phố Đà Lạt. Nơi đây có nhà máy thủy điện Ankroet nhà máy thủy điện được xây dựng đầu tiên
ở Việt Nam vào năm 1943. Theo quy hoạch đây là 1 trong 4 khu du lịch tổng hợp quốc gia gọi vốn
đầu tư.

Thác Pongour
Nnằm trên địa bàn xã tân Hội huyện Đức Trọng, cách Đà Lạt 45km, cách đường quốc lộ 20 khoảng 7
km): được công nhận danh thắng cấp quốc gia năm 2000, theo truyền thuyết của đồng bào dân tộc thì
thác gắn liền với câu chuyện về nàng Ka Nai một tù trưởng xinh đẹp đã có công xây dựng nên cuộc
sống thịnh vượng của đồng bào K’Ho. Tương truyền KaNai có 4 con tê giác và pongour là dấu về các
con tê giác cắm sừng xuống đất. Từ nhiều năm nay, Pongour có ngày hội thác vào rằm tháng giêng



hàng năm với nhiều trò chơi dân gian, các nghi lễ văn hóa truyền thống của các dân tộc bàn địa. thác
do công ty TNHH Đất Nam (TP. HCM) quàn lý và khai thác.

Thác Hang cọp
Thuộc địa bàn thôn Túy sơn, Xã Xuân Thọ, nằm cách Đà lạt khoảng 15 km về phía Đông bắc. Tên
gọi thác hang cọp là do người dân địa phương đặt ngay dưới chân thác có 1 cái hang cọp khá rộng
ttryue6n1 có 1 con cọp 3 chân hung dữ đã từng ở. Sau đó , vào khoảng cư6i1 năm 50 con cọp dữ này
đã bị người dân bẫy được giờ vẫn còn lại cái hang to.
Thác Bobla ( Thác Liên Đầm): Thuộc địa phận xã Liên đầm, Huyện Di Linh , cách thành phố Đà Lạt
hơn 80 km và cách thị xã bảo Lộc 25 km, nằm cạnh quốc lộ 20. Thác nằm gọn lỏn giữa 2 ngọn đồi có
hình voi phục và giống như một cái hang động dưới chân thác là những tảng đá lớn trông như những
bàn đá của trời. Tên thác do người dân bản địa đặt. Thác do công ty CP Dịch vụ Du lịch Đà Lạt khai
thác.

Dinh Bảo Đại (Dinh 3)
Nằm trên đường Triệu Việt Vương, tọa lạc trên một quả đồi cao có những cánh rừng thông xanh bao
bọc khá đẹp. Dinh là nơi ở của Bảo Đại, vị vua cuối cùng của triều đình phong kiến Việt Nam. Dinh
được xây dựng năm 1933 – 1938 theo kiến trúc châu Âu với mái hình khối, bố cục tuy cân dối nhưng
không đối xứng. Dinh có tổng cộng 25 phòng, tầng trên dành riêng cho gia quyến, của Vua, tầng dưới
dung làm nơi làm việc và tiếp khách. Năm 1988 người ta đã tình cờ phát hiện ra một số bảo vật gồm
122 món ngọc ngà, châu báu của triều Nguyễn do bà Từ Cung ( mẹ vua Bảo Đại) đem vào từ Huế, số
bảo vật này là của cải riêng của Hoàng Thái Hậu Từ Cung và một số đời Vua trước để lại. Đáng chú
ý có nhiều đồ dung bằng ngọc như thau rửa mặt bằng vàng nạm 16 viên ngọc, các loại bát ngọc, đĩa
ngọc, một số đồ dung bằng vàng. Số bảo vật này đang được lưu giữ tại kho bạc Tỉnh Lâm Đồng. Có
thể đây là bộ sưu tập về ngọc đầy đủ nhất, quý giá nhất của các triều đại phong kiến Việt Nam còn
lưu giữ được cho đến ngày nay.

Dinh toàn quyền (Dinh 2):
Tọa lạc trên ngọn đồi cao 1.533m với một vị trí khá đẹp, một mặt nhìn xuống hồ Xuân Hương, một
mặt nhìn ra những cảnh quan ở phía dưới các thung lũng. Khi còn đương chức, Toàn quyền Decoux
đã cho xây dưng Dinh thự này làm nơi nghỉ mát mỗi mùa hè và sau cho xây dựng đường hầm bí mật
để khi có sự cố thoát ra ngoài, nhiều năm nay không được sữa chữa nên đã bi hư hại. Hiện nay là nhà
khách của UBND tỉnh Lâm Đồng.

Dinh 1:
Từ Dinh 2 theo đường Trần Hưng Đạo Hùng Vương đến ngã 3 Trại Hầm rẽ trái khoảng 400m du

khách sẽ đến với Dinh 1. Nguyên là cơ ngơi của một người Pháp được Vua Bảo Đại mua lại, cho xây
dựng thành Tổng hành dinh của Chính phủ Hoàng Triều Cương Thổ. Sau đến đời Ngô Đình Diệm thì
đã được tu bổ them thành một lâu đài tráng lệ và kiên cố. Dưới tòa nhà chính có 1 số đường hầm
thoát hiểm, của chính của đường hầm nằm ngay cạnh phòng ngủ của Ngô Đình Diệm ( lưng chừng
cầu thang lên lầu nên khó phát hiện và từ ngoài nhìn vào giống như cửa phòng bình thường). Một
phần của tầng hầm nổi trên mặt đất và có đu8o7ng2 thoát hiểm thông qua phía sau Biệt điện nơi có
sân đỗ cho máy bay trực thăng.

Biệt điện Trần Lệ Xuân
Vị trí số 5 Yết Kiêu, phường 5 Tp Đà Lạt).Dịch vụ: Tham quan kiến trúc, bán hang lưu niệm. Hiện là
trung tâm lưu trữ quốc gia IV còn lưu trú nhiều hình ảnh và tài liệu quá giá và đang đưa vào khai thác
trưng bày cho du khách tham quan

Bảo tàng Lâm Đồng
Nằm trên đường Hùng Vương giữa Dinh 2 và Dinh 1), cách trung tâm Đà Lạt gần 4 km. Xưa kia từng
là biệt thự của đại điền chủ Nguyễn hưu hào (bố vợ Bảo Đại) sau đó tặng cho Hoàng hậu Nam



Phương. Ở đây có trưng bày nhiều hiện vật quý hiếm về lịch sử, văn hóa, tín ngưỡng, trang phục của
các dân tộc bản địa đang sinh sống trên đất Lâm Đồng. Đặt biệt nơi đây có trưng bày các hiện vật di
tích khảo cổ họcCat1 Tiên được khai quật nhiều đợt, bắt đầu từ năm 1985 và 1 số trống đổng cổ mới
được tìm thấy trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng trong thời gian gần đây.

Trường ĐH Đà Lạt
Cách trung tâm Đà Lạt 2km, thời Pháp là khu vực của trường Thiếu sinh quân hỗn hợp Âu Á, cuối
thập niên 50 trở thành một viện đại học tư thục, các tòa nhà hay giảng đường của trường đều mang
những cái tên lấy từ sách Trung Dung và Kinh Thi như Năng Tĩnh, Đạt Nhân, Minh Thành…Năm
1977, đổi thành trường Đại học Tổng hợp Đà Lạt và là một trong số ít trường Đại học có cảnh quan
đẹp: 40 tòa nhà lớn nhỏ được xây dựng trên những quả đồi nhỏ, khuất giữa rừng cây rất thích hợp cho
việc học tập và nghiên cứu khoa học.

Đà Lạt sứ quán:
Nằm cạnh Khu Du lịch Thung lũng tình yêu, hoạt động từ năm 2002 và được du khách biết đến như
là một bảo tàng nghệ thuậtve62 nghề thêu tranh nghệ thuật ( thêu tay trên lụa)Việt Nam. Lối kiến trúc
mang dáng dấp cung đình Huế với vật liệu truyền thống đã tào cho Đà Lạt sử quán một vẻ đẹp văn
hóa riêng biệt đầy chất thơ. Khách đến đây có dịp hiểu thêm về nghề thêu tay trên lụa và tham gia “
phố ẩm thực” với các món ăn đặc sản của miền Trung bánh bột lọc, cơm hến, bún bò Huế…

Khu du lịch đồi Mộng Mơ
Gần Thung lũng Tình yêu và Đà Lạt sử quán. Ngoài tham quan vườn hoa cây cảnh, suối nước nhân
tạo, hóa trang dân tộc còn có biểu diễn văn nghệ cồng chiêng, tham quan mô hình Vạn Lý Trường
Thành thu nhỏ. Hiện do công ty Cp Thành Ngọc quản lý.
Khu du lịch rừng Mađaguôi: Nằm trên km 152 quốc lộ 20, thuộc huyện Đa Huoai với diện tích 368
ha, có các dịch vụ tahm quan rưng nguyên sinh, dã ngoại, cắm trại, xem xiếc thú, cồng chiêng, sân
tennis, cồng chiêng, hồ bơi, karaoke và massage. Đây là một khu rừng nguyên sinh với nhiều giống
cây quý hiếm hang trăm tuổi, có nhiều hang động phong phú nằm sâu dưới mặt đất 10, 12 m.

Quần thể di tích khảo cổ học Cát Tiên
Thuộc địa phận xã Quãng Ngãi huyện Cát Tiên, cách đường quốc lộ 20 khoảng 30 km. Được phát
hiện từ năm 1985 và cho đến nay đã qua nhiều lần khai quật.đây là một quần thể di tích tầm cỡ Đông
Nam Á với những đền tháp, mộ tháp của một vương quốc Phù Nam cổ đã bị diet vong cách đây hơn
10 thế kỷ và đang chứa trong đó rất nhiều bí mật về sự tồn tại và tiêu vong của vương quốc này. Quần
thể di tích Cát Tiên đã được xếp hạng là di tích cấp quốc gia từ năm 1997. Hiện nắm trong tổng thể
hồ sơ Vườn quốc gia Cát Tiên đang được chính phủ làm hồ sơ đề nghị UNESCO công nhận là di sản
thiên nhiên thế giới.

Vườn quốc gia Cát Tiên (huyện Cát Tiên, cách Đà Lạt hơn 150km):
Được UNESCO công nhận là khu Dự trữ sinh quyển của thế giới với diện tích 73.878 ha trong đó
phần thuộc Lâm Đồng là 30.000 ha, Đồng Nai 38.000 ha và Bình Phước gần 5.100 ha. Vườn rất thích
hợp để khai thác các tour du lịch sinh thái, dã ngoại, học ngoại khóa và hiện ban Quản lý Vườn đã tổ
chức được 12 tuyến du lịch sinh thái. Đây là một quần thể động, thực vật có tính đa dạng sinh học cao
gồm 1.610 loài thực vật, 105 loài thú, 348 loài chim, 133 loài cá nước ngọt, 80 loài bò sát, 439 loài
bướm…Đặc biệt, nơi đây có khoảng 7-8 cá thể tê giác 1 sừng Java mà trên thế giới đã bị tuyệt chủng.

Thác Bảo Đại
Thuộc thôn B’liang, xã Ta Hine, huyện Đức Trọng, cách Đà Lạt khoảng 40km, được công nhận danh
thắng quốc gia năm 2000. Hiện công ty TNHH Phương Vinh khai thác.
Tham quan nhà ga xe lửa và du lịch bằng đường sắt: Tuyến đường sắt ở Tháp Chàm (Phan Rang) –
Đà Lạt bắt đầu thi công đoạn 38km giữa Tháp Chàm và Xóm Gòn vào năm 1908, và đến năm 1917,
đường sắt Tháp Chàm – Xóm Gòn được nối dài đến tận Sông Pha (Krong Pha) dưới chân đèo Ngoạn



Mục. Năm 1922, công ty Thầu Khoán châu Á tiến hành xây dựng một con đường sắt nối Sông Pha
với Trạm Hành – Đà Lạt. Để qua được đèo, dốc người ta phải thiết kế những bánh răng cưa lắp thêm
vào trong đầu máy nên tuyến đường này mới có tên gọi tuyến xe lửa răng cưa. Ga Đà Lạt được xây
dựng trong thời gian từ năm 1928 – 1932, là nhà ga cổ và đẹp nhất Đông Dương được giữ nguyên
cho đến ngày nay, được công nhận là di tích kiến trúc cấp quốc gia từ năm 2002, ĐT nhà ga:
3834409. Tuyến đường hiện chỉ chạy được một đoạn dài 7km từ ga Đà Lạt đến ga Trại Mát phục vụ
khách du lịch.

Chùa Linh Sơn
Chùa Linh Sơn là một trong những ngôi chùa cổ kính và đẹp của Đà Lạt, xây dựng từ năm 1936 –
1940, phong cách kiến trúc Á Đông, hai mái xuôi hơi cong ở phía cuối trên có hai con rồng uốn khúc
đối xứng vươn lên giữa trời cao. Phía trước có 4 trụ lớn và phía dưới diềm mái là hoa văn hình chữ
“vạn” cách điệu. Trong chính điện có tượng Phật Thích Ca ngồi trên tòa sen được đúc bằng đồng từ
năm 1952, cao 1,70 m nặng 1.250kg. Bên phải nội điện có quả chuông nặng 450kg treo trên giá làm
bằng gỗ quý.
Chùa Linh Phong (chùa Sư Nữ): Cách Đà Lạt khoảng 6km chùa có kiến trúc kiểu những đình làng,
cổng Tam Quan 2 tầng, lợp mái ngói; phía dưới gồm 3 cửa cuốn hình vòng cung, trên có một cửa
hình chữ nhật uốn góc và bảng hiệu “Linh Phong Tự”. Chính điện thờ tượng phật A Di Đà, toàn thân
sơn son thiếp vàng, cao 1.8m và được tạc vào năm 1949. Hai bên là tượng Phật Bà Quan Âm và Đại
Thế Chí. Phía sau là nơi thờ Tổ Đạt Ma và Hòa Thượng Thích Quảng Đức.

Chùa Linh Phước
Năm cách Đà Lạt 8km thuộc khu vực Trại Mát, gần bên đường quốc lộ 27 đi Phan Rang, xây dựng
khoảng năm 1949 – 1952. Chánh điện thờ tượng Phật Thích Ca cao 4.9m (kể cả tòa sen); hai bên nội
điện là 2 hàng cột rồng khảm sành với nghệ thuật điêu luyện, trên là những bức phù điêu khảm bằng
miểng chén về lịch sử cuộc đời Đức Phật. Mặt trước của chùa là tiền đường bảo tháp cao 27m. Có thể
kết hợp tham quan ga xe lửa Trại Mát cách đó 300m và thác Hang Cọp cách chùa 6km thành một tour
tham quan.
Trúc Lâm thiền viện: Tọa lạc trên núi Phụng Hoàng, cách Đà Lạt 5km theo đường chim bay, do Hòa
thượng Thích Thanh Từ khởi lập, khánh thành ngày 8/2/1994. Thiền viện có diện tích 24.5 ha, được
chia thành 3 khu vực riêng biệt là khu vực dành cho du khách tham quan. Bản phác thảo đầu tiên có
sự tham gia của kiến trúc sư nổi tiếng Ngô Viết Thụ (người thiết kế Dinh Độc Lập nay là Dinh Thống
Nhất, TP.HCM)

Gợi ý thêm:
Đà Lạt được giới kiến trúc công nhận là đô thị di sản với nhiều công trình kiến trúc có giá trị và có
thể chia ra làm các mảng: Kiến trúc công sở, trường học và kiến trúc biệt thự. Về kiến trúc công sở
thì có thể kể đến nhà Ngân khố, nay là Cục Thuế Lâm Đồng, nhà Bưu điện (đường Trần Hưng Đạo),
văn phòng UBND tỉnh Lâm Đồng, nhà ga Đà Lạt, xí nghiệp in bản đồ Đà Lạt (Nha Địa dư Đông
Dương cũ)…Kiến trúc trường học nổi bật nhất là trường Cao đẳng Sư phạm Đà Lạt (trước kia là
trường trung học Yersin) với những tòa nhà mái vòm, với tháp cao (tượng trưng cho cây bút) vươn
lên sừng sững một góc trời gần hồ Xuân Hương. Kiến trúc biệt thự thì nổi bật là các khu biệt thự
đường Trần Hưng Đạo, Lê Lai, Lê Hồng Phong, Huyền Trân Công Chúa, Hoàng Diệu, Phó Đức
Chính, Quang Trung…trong đó Lê Lai và Trần Hưng Đạo là những khu bảo tồn quốc gia về kiến trúc
với nhiều ngôi biệt thự cổ Châu Âu được xây dựng từ thập niên 30,40 của thế kỉ XIX rất có giá trị về
kiến trúc, cảnh quan, qui hoạch đô thị và được nâng cấp thành resort nghỉ dưỡng cao cấp.

ẨM THỰC

Bún, phở
Tại khu Hòa Bình có phở Hiếu, phở Ngọc Hiệp. Ở gần ngã tư Phan Chu Trinh có phở Vi, Phở Xuân,
Phở Tiến (đường Trần Phú), phở Hà Nội (bên hồ Hoàng Văn Thụ). Phở Phi Thuyền, phở Việt (Phan



Đình Phùng).
Món ăn sáng được du khách ưa thích là bún bò Đà Lạt, ngoan nhất là do người góc Huế nấu như bún
Công (đường Phù Đổng Thiên Vương), bún Bà Sầm (hẻm 224 Phan Đình Phùng), bún Thiên Trang
(đường Hồ Tùng Mậu)…Từ khoảng 5h chiều đền khuya có bún dì Đàn, dì Luống (ấp Ánh Sáng), bún
Loan (Quang Trung).

Cơm bình dân:
Chợ lầu Đà Lạt có cả các món cơm, phở chay với chất lượng và giá cả bình dân, khu vực bến xe
Tùng Nghĩa (nằm góc đường Nguyễn Văn Trỗi và Phan Bội Châu. Trên đường Hùng Vương với
quán cơm Hà, cơm Quý. Cơm do người Bắc nấu (Tăng Bạt Hổ), quán Vĩnh Lợi (lô 10 Hải Thượng)
có nhiều món cơm, phở, hủ tiếu, mì hoành thánh,

Cơm chay:
Nhà hàng chay Từ Hạnh: 9B Hoàng Văn Thụ, P5, Đà Lạt
Quán chay Nichiren (Nhật Liên): 17 Huỳnh Thúc Kháng, Đà Lạt
Cơm chay Hương Sen: 46 Trương Công Định, Đà Lạt
Nhà hàng chay Âu Lạc: 3 Bùi Thị Xuân, Đà Lạt

Điểm tâm vào buổi tối
Các tụ điểm bán ăn cho du khách về đêm tập trung vào Chợ Âm phủ đủ các thức ba miền như bún bò
Huế, mì Quảng, phở Bắc, hủ tiếu Nam Vang… với giá từ 7.000- 10.000 VNĐ/tô. Món bánh mì xíu
mại cũng rất đáng quan tâm bởi vị cay nồng của nước sốt cùng tiếng giòn tan của bánh mì nướng
trong miệng.Những nồi ốc luộc nóng hổi hay khô cá, khô mực làm mồi uống vài ly rượu gạo, rượu
thuốc …là cái thú nhâm nhi hàn huyên với bạn bè vô cùng thú vị. Nếu thấy chưa chắc dạ có thể gọi
thêm tô phở bò để thử cái thú đua với cái lạnh sao cho mỡ bò không kịp đóng bờ trên vòm miệng.
Ngoài ra Quanh khu Hòa Bình cũng có những quán ăn đêm đã đi vào tiềm thức của người Đà Lạt và
du khách thập phương. Chỉ đi qua thôi cũng thấy nức mũi mùi nước phở, nước ninh xương ngọt lừ,
mùi hành phi vàng ươm, mùi gừng nướng ớt cay nóng bỏng, chan vào bát thấy nồng nàn hương hành
hoa, ngò chín tái . Miến gà Nga ở đường Nam Kì Khởi Nghĩa hay phở hiếu ở Trương Công Định, mì
Quang Thanh đường Phan Đình Phùng, hoành thánh mì cạnh rạp Ngọc Hiệp, bún bò đường Ấp Ánh
Sáng

NHÀ HÀNG

Hoàng Lan, Đông Á (đường Phan Đình Phùng), Vạn Huê Lầu, Hương Ca (Trần Phú), Như Ý cũ (11
Nguyễn Trãi), Không Tên (Triệu Việt Vương), Cối xay gió (Trần Phú), Nhà Tôi (01 Thông Thiên
Học, ĐT 3560056), TM (15A Phù Đổng Thiên Vương, ĐT 3837464); Đệ Nhất (9/1 Phù Đổng Thiên
Vương, ĐT 3822181), Hồng Thanh (17 Phủ Đổng Thiên Vương, ĐT 3822764), Hồng Vân (45B Đinh
Tiên Hoàng, ĐT 3822717), Ớt Đỏ (30 Đinh Tiên Hoàng, ĐT 3837466), Ngọc Dunh (9B Đinh Tiên
Hoàng, ĐT 3828664), Hồng Loan (03 Lê Thị Hồng Gấm, ĐT 3830068), Miền Tây (29 Phan Bội
Châu, ĐT 837981), Hoàng Anh Gia Lai mở cửa tận khuya.
* 1. Thanh Thủy: Đ/c: 2 Nguyễn Thái Học- 0633.531.668
* 2. Long Hoa: Đ/c: 3/2 Street - 0633.822934
* 3. Phượng Hoàng: Đ/c: 01 Thông Thiên Học - 0633.560. 056
* 4. Hoàng Yến: Đ/c: 8A Pasteur- 0633.571.919
* 5. Như Ngọc: Đ/c: Hồ Tùng Mậu - 0633.833.777
* 6. Vạn Huê Lầu: Đ/c: Trần Phú - 0633.824.794
* 7. Đông Á: Đ/c: Phan Đinh Phùng - 0633.821.033
* 8. Ocean Palace: Đ/c: 28 Đường 3/4 - 0633.531. 732
* 9. Phù Đổng: Đ/c: 1A-1B QUANG TRUNG - 0633.542.222
* 10. Da Lat House: Đ/c: 34 Nguyễn Du - 0633.811.577



ĐẶC SẢN:
Atiso hầm giò heo:
Một món ăn có thể gọi là đặc sản của Đà Lạt, có tác dụng giúp khách
ngủ ngon, lợi tiểu, mát gan tăng thêm sức khỏe khi nghĩ dưỡng ở Đà Lạt. Nhưng món ăn này chỉ có ở
các nhà hàng và chỉ ngon khi vào trúng mùa Atiso (từ sau tết Âm lịch đến đầu mùa hè) và phải đặt
trước.

- Món ăn Trung Hoa chính hiệu: nhà hành Minh Triều 07 đường Trần Hưng Đạo
- Heo tộc Tư Loan (49bis Hai Bà Trưng, ĐT 3816839)
- Ốc các loại:  33 Hai Bà Trưng, Ốc 1A Hoàng Văn Thụ, 3A Phú Đổng Thiên Vương,
- Thịt đà điểu Vương Lộc (4D Hai Bà Trưng, ĐT 3816886).
-  Bê thui Hòa Bình (65C Hai Bà Trưng, ĐT 3510834)
-  Bê thui 371 Phan Đình Phùng
- Bê thui Thanh Tâm: ba toa (khu lò mổ)
-  Hải Sản Sông Hồng (20 Phan Chu Trinh, Tp Đà Lạt, ĐT 3821041).
-  Lẩu Hải Sản Gia Phát (4Bis Bùi Thị Xuân, ĐT 2221686)
-  Quán Nướng 15 (15A Nguyễn Đình Chiểu, ĐT 3811576)

- Bia tươi Đức (đường Nguyễn Trãi),
- Cơm Niêu Như Ngọc (Hồ Tùng Mậu)
- Cơm niêu nồi đất Hương Trà (1 Lê Thị Hồng Gấm, ĐT 3542323)
- Cơm gà: Cơm gà Phan Rang số 15 Trần Nhật Duật
- Cơm gà chiên bà Năm Chút, dốc nhà thờ con Gà, (2A3, đường 3 tháng 4. Tel: 3821682,
- Cung Đình (62 Đống Đa, phường 3, ĐT 2221614
- Com 68  Trần Phú,
- Cơm hương vị Bắc ở đường Hồ Tùng Mậu

Lẩu Dê
Đặc thù xứ lạnh nên  món này thích hợp với uống rượu mà người dân địa phương cũng như du khách
rất yêu thích tại Đà Lạt.

Quán Dê Lệ Dung (đường Hồ Xuân Hương và đầu 3 tháng 4)
Phúc Nguyên trên đường Trần Hưng Đạo (gần ngã 3 điện lực) và 32 T Hưng Đạo
Dê Phú (Hoàng Diệu), Diệu Thông (30/2 Trần Hưng Đạo, ĐT 3813240)
Dê Đại Lộc (29B Phan Bội Châu, ĐT 3820471)
Quán dê Ngân (đường Hai Bà Trưng).

Lẩu Bò:
- Tập trung trên đường Lê Quý Đôn, Nguyễn Thị Định,
- Lẩu bò:71A đường 3/2
- Lẩu bò: 73 Duy Tân

Quán ăn Tài Ký, các món tiềm như gà, bồ câu, gân bò, gân heo, óc heo,ngọc hành....tiềm với sâm và
thuốc bắc, rất ngon và bổ dưỡng, giá 50.000 một tiềm, nằm trên đường Bùi Thị Xuân, Hồ xuân
Hương đi lên khoảng 900 mét.

Bánh mì: Bánh mì, đồ nguội, bánh ngọt: tiện Liên Hoa, gần khu Hoà Bình.



Bánh xèo: Bánh xèo 7 Nguyễn Biểu
Bánh canh: Xuân An gần nhà thờ con gà số 15 đường Nhà chung
Bún bò: 23 Trần phú, bún ở đường Hùng Vương, ngay đầu đường lên Cao Đẳng Sư Phạm, quán bún
bò trên Hai Bà Trưng cũng ngon, trước nhà có cây phương tím,  quán Bún bò Ngõ Ánh Sáng rất rẻ và
đây còn có hàng ốc xào nóng hổi bán buổi tối
Bún riêu: 4 Phạm ngũ lão
Quán ốc 1B: cách ngã 5 Đại học khoảng 200m quán bình dân và rất ngon

Nem nướng: 1F1 Chi lăng, Nem nướng Bà Hùng, Nem nướng Bà Năm Chút

ĂN KHUYA

Chợ Đêm Đà Lạt: Họp trước bãi đậu xe ngầm trên đường vào chợ Đà Lạt từ 5h chiều đến 3h sáng
hôm sau. Tại đây có các món chính lá bún giò, cháo gà, cháo vịt, cơm, hủ tiếu, hải sản bình dân như
nghêu, sò, ốc; quanh chợ đêm còn bán sữa đậu nành. Du khách cũng có thể ghé qua hẻm ấp Ánh
Sáng ở ngay bờ hố để tìm một tô bún Huế cay cay vì dân ở hẻm này đại đa số là người Huế và một số
món khác như cháo vịt, mì quảng, phở. Ngay cạnh khu Hòa Bình (hẻm đường Tăng Bạt Hổ) cũng có
các quán phở, hủ tiếu mở cửa từ sáng đến hơn 12 giờ đêm; hoặc có thể đến quán Nga đường Nam Ký
Khởi Nghĩa ăn miến gà, xôi gà, phở gà.

Cà phê: Muốn cảm giác mạnh, sang trọng thì khách có thể ghé vào 2 nhà hang bên bờ hồ Xuân
Hương là Thủy Tạ và Thanh Thủy, vào 2 tối cuối tuần nhà hàng Thủy Tạ có phục vụ du khách món
“âm nhạc dân tộc” và đàn dương cầm. Gần khu trung tam có phố cá phê Nguyễn Chí Thanh với gần
10 quán sát cạnh nhau như Gia Nguyễn, Why Not, Tình Cờ. Trên nhiều con đường có rất nhiều quán
cà phê dạng biệt thự sang trọng có bán cả điểm tâm sáng như Đà Lạt phố (đường Hoàng văn Thụ),
Papa (Trần Phú), Hương Ca (Trần Phú), Ca Dao (Hồ Tùng Mậu), An Tiến (Lê Hồng Phong), Song
Vy (Nguyễn Du), Nhật Nguyệt (15 Hoàng Văn Thụ), Cao Nguyên ( Đinh Tiên Hoàng),Cali ( Đinh
Tiên Hoàng), Phố Núi ( Nguyễn Chí Thanh).
Cafe rainy đường Hùng Vương. Có phong cảnh và phân chia phong cách theo từng khu vực riêng
(khu nhạc Rock, Jass …)

DẠO CHỢ ĐÀ LẠT VÀ MUA SẮM

Lúc mới đầu, chợ Đà Lạt nằm ở vị trí rạp ¾ (rạp Hòa Bình) ở trên dốc khu Hòa Bình với tên gọi Chợ
Cây (vì làm bằng cây, lợp tôn), dân số Đà Lạt khi ấy vào khoảng 2.000 người. Năm 1937, sau một
trận hỏa hoạn thiêu rụi các dãy phố ván, chợ được làm mới theo kiểu nhà lồng, bốn phía không có
tường, do dân số ít, trời lại rất lạnh nên chợ họp từ sáng đến 4 giờ chiều. Khoảng diện tích trống trước
chợ được gọi là Quảng trường chợ. Phần lớn các cửa hiệu tạp hóa xung quanh chợ đều của người
Hoa. Năm 1958, do quy mô của dân số TP Đà Lạt nên người ta đã quyết định xây dựng một ngôi chợ
mới tại vị trí một đầm xà lách xoong (tức vị trí chợ ngày nay). Còn chỗ cũ được xây dựng lại thành
rạp chiếu bóng Hòa Bình. Năm 1993, nhân dịp kỷ niệm 100 năm tìm ra Đà Lạt, chợ đã được khởi
công cải tạo nâng cấp khu A, sau đó đến khu B như hiện nay. Ngoài hàng đặc sản là hoa, các loại mứt
trái cây ở tầng trệt, tầng lầu khu A của chợ là nơi bày bán hàng len và hàng thủ công mĩ nghệ. Chợ
Đà Lạt còn bán hàng lagim (rau, củ, quả) vào lúc nửa đêm đến lúc mờ sáng trên đường vào chợ.

MUA HOA ĐÀ LẠT
Tại chợ Đà Lạt có hai dãy kios bán hoa tươi phía trước và bên hông chợ, đại lý hoa Dalat Hasfarm số
16B đường Nguyễn Chí Thanh, vườn hoa Đà Lạt, trên đường Nguyễn Thị Minh Khai. Hoa Lan có



vườn “Langbiang Lan” (42 Xô Viết Nghệ Tĩnh, trên đường đi vào KDL Lang Biang, ĐT
0633821234); Nghệ Nhân Cao Ngay (39 Đồng Tâm, ĐT 3821746) và Vườn Hoa TP Đà Lạt có khu
vực trưng bày, bán hoa phong lan, địa lan, hoa chậu và giống hoa.

MUA MỨT ĐÀ LẠT
Đà Lạt có 3 loại mứt cơ bản được coi là đặc sản truyền thống gồm: mứt hồng, mứt mận và mứt đào.
Mứt hồng: Theo nhiều tài liệu thì cây hồng có nguồn gốc từ các nước Đông Bắc Á như Nhật Bản,
Hàn Quốc, Triều Tiên được du nhập vào Đà Lạt đã hơn 50 năm. Có 3 giống cơ bản được trồng là
hồng giòn (ngọt), hồng chát và hống nước. Ngoài việc ăn tươi khi chin, hống còn được làm mứt. Có 3
loại mứt hồng tương ứng với 3 giống hồng và cao nhất là mứt hồng trứng.

Mứt Mận
Được du nhập vào Đà Lạt từ thập niên 30 do ông Louis Pierre nhập vào Việt Nam. Ban đầu được
trồng ở Trại thực nghiệm Dankia sau đưa về trồng đại trà ở trong nhà vườn Đà Lạt. Các khu vực
trồng nhiều là Trại Hầm, Trạm Hành, Trại Mát, Định An. Có 4 giống cơ bản là hồng Vân Nam xanh,
Vân Nam đỏ, Mận Trại Hầm và mận Pháp. Giống như cây hồng, mận được làm mứt, rượu rất được
du khách ưa chuộng
Dâu tây: Có 2 giống: Dâu địa phương (màu hồng nhạt) do người Pháp đưa vào từ đầu thế kỷ 20 và
dâu Mỹ (màu đỏ sậm). Dâu được đóng trong hộp giấy bán cho du khách. Dâu được chế biến ra khá
nhiều sản phẩm như mứt, siro dâu, rượu dâu, kẹo dâu.
Phố lò mứt Phù Đổng Thiên Vương: Đầu tiên, Đà Lạt chỉ có vài lò mứt ở rãi rác mỗi nơi một cái như
lò mứt đường Hồ Tùng Mậu, lò mứt đường Đinh Tiên Hoàng và lò mứt khu Đa Thiện. Nhưng giờ
đây đã hình thành nên hẳn một “phố lò mứt” trên đường Phù Đổng Thiên Vương, cách trung tâm Đà
Lạt 3-4 km, bán hành chục loại mứt nhưng nổi tiếng là các loại mứt làm từ trái cây đặc sản như: mứt
mận, mứt dâu (dâu ta và dâu tây), mứt đào, xí muội, mứt hồng (hồng khô), khoai lang dẻo, khoai lang
sầy gừng…
Tại các lò mứt có bán cả rượu cần

MUA TRÀ VÀ CÀ PHÊ
Đà Lạt Lâm Đồng có nhiều thương hiệu đã nổi tiếng từ hàng chục năm trước như
Trà cà phê Lễ Ký
Địa chỉ: 21 khu Hòa Bình, Đà lạt.
Điện thọai: (063) 3831915
Ra đời sớm và nổi tiếng nhất là trà, cà phê Lễ Ký nhãn hiệu Bạch Tượng, hiện nay Lễ Ký đã được
đăng ký bảo hộ độc quyền quốc gia và có logo con voi trắng
Trà cà phê Hoa Lâm:
Địa chỉ: 49 – 51 Phan Bội Châu, Đà Lạt.
Điện thoại: (063) 3825661

Trà Vĩnh Tiến:
Địa chỉ: 39 – 41 Phạm Ngọc Thạch, Đà Lạt.
Điện thoại: (063) 3821844

Trà Atisô Đất Việt:
Địa chỉ: 1C Nguyễn Khuyến, Đà Lạt.
Điện thoại: (063) 3822303

Cà phê Vĩnh Ích
4 Nguyễn Chí Thanh, P.1Thành phố Đà Lạt
Điện thoại(063)822935



Cà phê Long Triều
02A – Lê Lai – Đà Lạt – Lâm Đồng - Việt Nam
Tel : 063.3830034 – 3901035

Trà Quốc Thái
Trà Đỗ Hữu
Tại thị xã Bảo Lộc, có các danh trà như: Quốc Thái với nhãn hiệu con voi vàng, trà Đỗ Hữu; trà – cà
phê Tâm Châu với mặt bằng rộng, cung cấp phục vụ lịch sự, có siêu thị trà - cà phê. Danh trà Trâm
Anh có cách trang trí độc đáo, là điểm dừng chân của du khách trên đường Đà Lạt – TP.HCM

Atiso: được trồng nhiều ở vùng ngoại ô Đà Lạt, đặc điểm của loại cây này là từ thân, rễ, lá, bông đều
hữu dụng có tác dụng chữa các bệnh về gan mật, lợi tiểu. Hiện có nhiều cơ sở cùng tham gia sản xuất
trà túi lọc – một sản phẩm phổ biến dùng trong các công sở Đà Lạt – Lâm Đồng nhưng quen thuộc
nhất vẫn là của công ty CP dược y tế Lâm Đồng (Ladopha), Vĩnh Tiến, Thái Bảo, Ngọc Duy, Quảng
Thái. Atiso được bán rộng rãi ở các điểm du lịch, chợ Đà Lạt, công viên Xuân Hương…

Mua hàng thổ cẩm: Từ khi các mẫu quần áo thời trang của nhà tạo mốt Minh Hạnh được ra mắt công
chúng cách đây hơn 10 năm thì người ta mới biết nhiều đến hàng thổ cẩm, được du khách nước ngoài
rất thích bởi tính độc đáo về màu sắc, đường nét và cả độ bền và ngày càng được đa dạng hóa cho
phù hợp với nhu cầu sử dụng của khách như các loại túi xách, ví đựng tiền phụ nữ, áo khoác… Hàng
thổ cẩm được bày bán ở nhiều điểm du lịch nhưng tập trung nhiều ở các làng có truyền thống về dệt
như khu vực thị trấn huyện Lạc Dương, KDL Lang Biang hay làng Gà (nằm sát quốc lộ 20 thuộc,
cách Đà Lạt khoảng 18km)
Mua tranh thêu: Đà Lạt hiện có 5 cơ sở chuyên sản xuất tranh thêu trong đó nổi tiếng nhất vẫn là XQ
và Hữu Hạnh. Giá cả có sự giao động rất lớn tùy theo khổ tranh, chất lượng khung và sự tỉ mỉ của
đường nét, họa tiết, phối màu sắc. Tùy theo kích cỡ, giá từ vài trăm ngàn đến hàng chục triệu đồng.
Trành thêu Đà Lạt rất đa dạng về đề tài nhưng chủ yếu vẫn là phong cảnh thiếu nữ và hoa. Tranh thêu
Đà Lạt bày bán nhiều quanh khu Hòa Bình và một số điểm tham quan như Dinh Bảo Đại.
Rượu Vang: Hiện có 3 đơn vị sản xuất rượu vang nho bằng phương pháp lên men truyền thống là
công ty CP thực phẩm Lâm Đồng, công ty CP rượu bia nước giải khát Đà Lạt và công ty TNHH Vĩnh
Tiến. Các sản phẩm rượu Vang Đà Lạt đã đạt nhiều giải thưởng uy tín do người tiêu dùng bình chọn,
mẫu mã đa dạng, hiện có bán tại các siêu thị lớn tại TP.HCM, các thành phố lớn trên toàn quốc và
xuất khẩu.

Massage & Spa:
Các điểm nổi tiếng với tiêu chuẩn caoo như Đà Lạt Novotel, Hoàng Anh Gia Lai, Ngọc Lan, Cẩm Đô
(3-5 sao), khu biệt thự Lê Lai, Đài Liên (Hải Thượng) Saigon-Dalat, Sammy. Ngoài ra còn có như
Hoàn Châu, ks Đường Sắt tại đường Quang Trung, tắm thuốc Spa đường Hùng Vương

Massage bình dân có cơ sở Nguồn Sáng (đường Phạm Hồng Thái) và cơ sở 2 trên đường Nam Kỳ
Khởi Nghĩa; Hoa Biển (85 Hải Thượng, ĐT 3560707), Massage Chân (5 Hải Thượng).

Dancing: Mở cửa thường xuyên có khách sạn Hải Sơn, Golf 3, Ánh Dương, Ánh Hồng (Nguyễn Chí
Thanh), Cung Đàn Xưa (Khe Sanh), nhạc trẻ Bảo Ty (Bùi Thị Xuân) và khách sạn Sammy (cà phê
bar)
Tráng rọi ảnh: Đà Lạt có khoảng 15 minilab, tập trung ở quanh khu Hòa Bình.

Bãi đậu xe: Bãi xe vãng lau (từ ngoài bờ hồ vào, bãi xe năm bên tay phải), bãi xe khách sạn Hải Sơn,
bãi xe du lịch 4-12 chỗ ngồi ở trên khu Hòa Bình cạnh rạp 3 tháng 4. Vào những ngày cao điểm, các
trường học ở gần các khách sạn mini cũng trở thành bãi gởi xe vào ban đêm



TAXI: Đà Lạt hiện có 5 hãng taxi Thắng Lợi 1 (3830830), Thắng Lợi 5 (3835583), Mai Linh
(351111), Phương Trang (3556556) và taxi HTX. Nếu có nhu cầu thuê đi tham quan cả ngày đến các
điểm trong tỉnh hay trong thành phố Đà Lạt, khách có thể lien hệ để thỏa thuận giá cả với Hợp tác xã
taxi (bãi đậu xe ở trước bến xe buýt đầu đường vào ấp Ánh Sáng gần bờ hồ Xuân Hương).
Xe điện vòng quanh bờ hồ Xuân Hương của hãng Mai Linh.
Thuê xe máy: Có nhiều điểm cho thuê xe, nhiều nhất trên đường vào chợ Đà Lạt (Nguyễn Thị Minh
Khai) từ phía bờ hồ đi vào, nhìn bên tay phải sẽ thấy có nhiều bản nhỏ treo trên xe với chữ tiếng Anh
hoặc tiếng Việt (Cho Thuê Xe Máy) hoặc ở các phố có đông khách sạn như Nam Ký Khởi Nghĩa,
Phan Đình Phùng, Bùi Thị Xuân đều có dịch vụ cho thuê xe. Hoặc có thể gọi cho Mr Kiên 063
832619. DD:0918012843, Mr Huy 063.832619 0918012843 0919256186, Xe máy Liên Kiệt: 5
Nguyễn Thị Minh Khai 063.832619 hay 0918 012 843
Xe đạp đôi: Tập trung nhiều ở đường Nguyễn Thị Minh Khai quanh hồ Xuân Hương hay đầu đường
Bùi Thị Xuân

Xe ôtô điện: Đây là dịch vụ của Mailinh Đà Lạt (khai trương ngày 11 tháng 12 năm 2007), xe điện
có thể chở 6 người, chỉ với 6000đ, bạn được đi một vòng quanh Hồ Xuân Hương. Tại Đà Lạt các dịch
vụ và tuyến đường sẽ được mở rộng hơn, trong thời gian không xa, du khách có thể mua vé hoặc thuê
nguyên chiếc để đi tham quan các điểm du lịch trong thành phố.

Đi xe ngựa: Đến Đà Lạt không thể không đi xe ngựa bởi đó là một thú vui truyền thống của du
khách. Hiện nay Đà Lạt có khoảng 30 xe ngựa phục vụ trở khách tham quan trong đó có 1 số xe đã
được đóng mới rất đẹp (4 bánh thay vì 2 bánh thông thường). Xe ngựa sẵn lòng phục vụ khách tới tất
cả điểm du lịch trong thành phố, xe ngựa vòng quanh bờ hồ. Bến xe ngựa ở ngã 3 máy nước gần nhà
hàng Thanh Thủy.

Karaoke: Minh (42 Hải Thượng, ĐT 3828816) Sắc Màu Cuộc Sống (ĐT 3821638), Tím Xuân (ĐT
3823173), Nice (ĐT 3835303), Dạ Khúc (ĐT 8323197), Dấu Chấm Hỏi (ĐT 3816567), Family (ĐT
3818282) nằm trên đường Hai Bà Trưng và đường Phù Đổng Thiên Vương với Sài Gòn Ca Dao (ĐT
3824382), Binbo (ĐT 3553495), Diều no gió (ĐT 3552406), Đồi Xanh (ĐT 3831236).
Các quán khác như: Quỳnh Hương (Cô Giang, ĐT 3825522), Nhật Quang (33/19 Phan Đình Phùng,
ĐT 38313912), Giáng Ngọc (số 2 chợ Chi Lăng, ĐT 3828554), Hướng Dương (Quang Trung, ĐT
3829650), Minh (94 Nguyễn Văn Trỗi, ĐT 3824815 và 7A Nguyễn Trãi, ĐT 3813066), Anh Em
(80B Bùi Thị Xuân), Việt Hưng (83A Nguyễn Công Trứ, ĐT 3825482), Trúc Vàng (1B Thông Thiên
Học, ĐT 3520913), Ocean Palace (28 đường 3 tháng 4, ĐT 3531732), Bin Bin (282 Phan Đình
Phùng, ĐT 3837573), , Hải Yến (78 Hải Thượng, ĐT 3822799), Mic (Nguyễn Trãi), Diễm Quỳnh
(Yersin).
Nhạc sống kiểu phòng trà có cà phê & Trà quán Dương Tùng (09 Đồng Tâm, ĐT 3542161), Ocean
Palace (số 28 đường ¾, ĐT 3531732), Cung tơ chiều (gần dinh Bảo Đại).
MÁY ATM:Tập trung ở quanh khu Hòa Bình, chi nhánh các ngân hàng thương mai, Bưu điện trung
tâm, trong 1 số khách sạn lớn , đường Phù Đổng Thiên Vương.
ATM Vietcombank: Bưu điện Tp.Đà Lạt trước cổng ĐH Đà Lạt, khách sạn Novotel Đà Lạt, Golf2,
chi nhánh Vietcombank Lâm Đồng (Trần Phú), đường Ng Thị Minh Khai.ATM Đông Á: Tại chi
nhánh đường Hải Thượng, Bưu Điện Tp.Đà Lạt.ATM Đầu Tư và Phát Triển: Chi Nhành NH ĐT&PT
đường Trần Phú, Bưu Điện Tp.Đà Lạt.ATM Sacombank: Tại chi nhánh đường 3/2, quầy giao dịch
viễn thông Lâm Đồng (16 Trần Phú).ATM Agribank: Tại chi nhanh đường Trần Phú, Bưu Điện
Tp.Đà Lạt, Phù Đổng Thiên Vương.

BƯU ĐIỆN ĐÀ LẠT
Bưu điện trung tâm Đà Lạt, Phòng giao dịch 14 Trần Phú, gần nhà thờ con Gà và bưu điện trung tâm
Đà Lạt (dưới chân dốc lên khu Hòa Bình).Trong chợ Đà Lạt hay trên khu Hòa Bình cũng có bưu cục.
Trên đường đi đến hồ Than Thở cớ bưu cục Phan Chu Trinh. Tại Trại Mát gần chùa Linh Phước có



bưu cục Trại Mát. Gần Thác Voi (Lâm Hà) có Bưu cục thị trấn Nam Ban. Dưới chân núi Lang Biang
có bưu điện trung tâm huyện Lạc Dương…

Báo chí: Đà Lạt có đội quân bán báo dạo hùng hậu với hơn 50 người và hơn 10 cửa hàng, quầy sách
báo lớn: Chí Thành (43 đường 3 tháng 2), sách báo Chí Thành (Bùi Thị Xuân), Bưu điện trung tâm
(14 Trần Phú), quầy báo tại Bưu điện Đà Lạt dưới chân dốc lên khu trung tâm Hòa Bình, Kim Anh
(đầu đường Đào Duy Từ); Phương Duy, Nhật Minh, Duy Duy (Phan Chu Trinh) và quầy của công ty
CP phát hành sách Lâm Đồng (18 Khu Hòa Bình).

Phòng Tranh (Gallery): Họa sĩ Vi Quốc Hiệp (06 Huyền Trân Công Chúa, ĐT 3836889), Phạm Mùi
(số 74 đường 3/2, ĐT 3835958), Đặng Ngọc Trân (36B Nguyễn Công Trứ, ĐT 3821112)

HOA ĐÀ LẠT

Mai Anh Đào: Mọc khắp núi rừng Đà Lạt nhưng được trồng nhiều ở ven bờ hồ Xuân Hương, nở hoa
vào dịp từ sau Nô En đến trước Tết âm lịch. Hoa mang màu sắc của đào nhưng cánh hoa lại như hoa
mai nên gọi là Mai Anh Đào.

Dã Quỳ (Cúc Quỳ): Một loài hoa dại mọc rất nhiều bên đường, dọc quốc lộ 20, dọc đèo Bảo Lộc,
dọc đèo Prenn và ở khắp các thung lũng quanh Đà Lạt và là một loại hoa dại đặc trưng cho cả vùng
cao nguyên Nam Trung Bộ. Hoa nở vào cuối mùa mưa, rộ vào đầu mùa khô. Hoa có màu vàng tươi,
khi hoa cúc quỳ nở rộ là báo hiệu mùa khô cao nguyên đã đến.

Mimosa: Một loài hoa đã đi vào ký ức du khách qua bài hát Mimosa của nhạc sĩ Từ Kiết Tường với
câu “Mimosa từ đâu em đến?” Cây cao từ 3-6m, hoa màu vàng tươi, lá có màu xanh lam, thấp thoáng
ánh bạc, nở 2-3 lần trong một năm nhưng nở rộ vào mùa hè. Sinh viên học sinh Đà Lạt hay ép hoa
vào trong trang sách gửi cho người yêu để bày tỏ sự trong trắng, dù khô vẫn không mất mùi thơm,
được trồng nhiều trên đường Mimosa.

Cẩm tú cầu (hoa cầu hôn): Hoa hình cầu, có 4 màu sắc cơ bản. Lúc mới ra hoa màu trắng, sau đến
xanh nhạt, sau nữa chuyển sang màu xanh đậm và cuối cùng là màu hồng tím. Theo truyền thuyết
xưa, một công chúa La Mã đến tuổi lấy chồng, nhà vua giới thiệu mãi không ưng. Trong một lần đi
kinh lý, công chúa chợt ưng ý và cầm bông hoa tú cầu ném trúng người mà mình chọn, từ đó có tên
dân gian là cầu hôn.

Hoa Pensee: Trước đây được người Pháp ưa thích và trồng nhiều ở các biệt thự, nhất là trên đường
¾, trên đường từ đèo Prenn vào thành phố và có hẳn một loạt biệt thự lấy tên loài hoa này như Pensee
3,7,10…

Phượng Tím: Có nguồn gốc Phi Châu, được kỹ sư Lương Văn Sáu đem về trồng ở Đà Lạt. Trước
đây được coi là cây quí vì chỉ có 4-5 cây nhưng gần đây được nhân giống rộng rãi nhờ các tiến bộ của
công nghệ sinh học nên được trồng khá phổ biến trên nhiều đường phố.

PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG XE BUYT:

Từ Đà Lạt, có các tuyến xe buýt đi Nam Ban (Lâm Hà), Đ’Ran (Đơn Dương), Đức Trọng, Di Linh,
Đại Lào (thị xã Bảo Lộc). Và ngay TP.Đà Lạt, công ty Phương Trang có nhiều tuyến đến các thắng
cảnh như từ trung tâm đi Trại Mát (qua chùa Linh Phước), Xuân Trường (qua khu Sở trà Cầu Đất),
Lang Biang, Thái Phiên (qua hồ Than Thở), Thung Lũng Tình Yêu.
Các tuyến xe Bus từ bến xe bus tại trung tâm thành phố Đà Lạt theo các tuyến đường về các xã,
huyện của Đà Lạt, Lâm đồng. Dựa trên lộ trình này du khách có thể lựa chọn cho mình hình thức



tham quan một số điểm du lịch bằng phương tiện xe bus.
* Tuyến đường: Đà Lạt <-> Đức Trọng

Lộ trình: Bến xe nội thành -> Khu Hòa Bình -> 3/2 -> Trần Phú -> Ngã tư kim Cúc -> 3/4 -> đèo
Prenn -> Qlộ 20 -> Ngã ba Finom -> Bến xe Đức Trọng

Thời gian: 100 phút. Hoạt động:- Chuyến đầu: 5h 30’.- Cao điểm: 10’/ chuýên.- Thấp điểm: 50’/
chuyến. Số tuyến: 70
* Tuyến đường: Đà Lạt <-> Bảo Lộc

Lộ trình: Bến xe nội thành -> Khu Hòa Bình -> 3/2 -> Trần Phú -> Ngã tư kim Cúc -> 3/4 -> đèo
Prenn -> Qlộ 20 -> Ngã ba Finom -> thị xã Bảo Lộc -> đường 28/3 -> Nguyễn Công Trứ -> bến xe
Hà Giang

Thời gian: 180 phút. Hoạt động: 4h 35’ -> 19h 55. Cao điểm: 20’/ chuýên. Thấp điểm: 50’/ chuyến.
Số tuyến: 60
* Tuyến đường: Đà Lạt <-> Đơn Dương

Lộ trình: Bến xe nội thành -> Khu Hòa Bình -> 3/2 -> Trần Phú -> Ngã tư kim Cúc -> 3/4 -> đèo
Prenn -> Qlộ 20 -> Ngã ba Finom -> Qlộ 27 Thạnh Mỹ -> Chợ D’ran

Thời gian: 100 phút. Hoạt động: 5h 15’ -> 19h 10’. Cao điểm: 10’/ chuýên. Thấp điểm: 30’/
chuyến.
* Tuyến đường: Đà Lạt <-> Thái Phiên

Lộ trình: Bến xe nội thành -> Khu Hòa Bình -> 3/2 -> Trần Phú -> Palace -> Hồ Tùng Mậu ->
Yersin -> Quang Trung -> Chi Lăng -> Mê Linh -> chợ Thái Phiên

Thời gian: 27 phút. - Cao điểm: 30’/ chuýên. - Thấp điểm: 45’/ chuyến. Số tuyến: 36
* Tuyến đường: Đà Lạt <-> Lạc Dương

Lộ trình: Bến xe nội thành -> Khu Hòa Bình -> 3/2 -> số 4 -> Xô Viết Nghệ Tĩnh -> số 6 ->
Langbiang

Thời gian: 30 phút. Hoạt động:5h 30’ -> 18h 45’. - Cao điểm: 30’/ chuýên. - Thấp điểm: 40’/
chuyến. Số tuyến: 48
* Tuyến đường: Đà Lạt <-> Xuân Trường

Lộ trình: Bến xe nội thành -> Khu Hòa Bình -> 3/2 -> Trần Phú -> Ngã tư kim Cúc -> Trần Hưng
Đạo -> Hùng Vương -> Trại Mát -> Xuân Thọ - Xuân Trường – Cầu Đất -> trạm Hành 2

Thời gian: 70 phút. Hoạt động: 5h 30’ -> 19h. - Cao điểm: 30’/ chuýên. - Thấp điểm: 40’/ chuyến.
Số tuyến: 40
* Tuyến đường: Đà Lạt <-> Đại Lào

Lộ trình: Bến xe nội thành -> Khu Hòa Bình -> 3/2 -> Trần Phú -> Ngã tư kim Cúc -> 3/4 -> đèo
Prenn -> Qlộ 20 -> Ngã ba Finom -> thị xã Bảo Lộc - chợ Bảo Lộc -> Nguyễn Công Trứ -> đường
28/3 -> Trần Phú -> chợ Đại Lào

Thời gian: 200 phút. Hoạt động:4h 20’ -> 20h. - Cao điểm: 10’/ chuýên. - Thấp điểm: 30’/ chuyến.
Số tuyến: 47

LỘ TRÌNH THAM KHẢO ĐI THAM QUAN

Theo quốc lộ 20 từ hướng TP.HCM lên du khách có những lựa chọn để có thể tham quan, tại thị xã
Bảo Lộc thì ghé thăm Bảy tầng, thác Đam B’ri hoặc Đức Trọng có thể ghé lúc thác Pongour, làng Gà,
thác Prenn, thác Đatanla.

Những gợi ý tham quan dành cho khách tự túc:
1. Tham quan thác Prenn – Đatanla – Tuyền Lâm

2. Thác Cam Ly – Dinh Bảo Đại - Biệt thự Hằng Nga – Nhà thờ con Gà – Dinh 2 vườn hoa Minh
Tâm -  Chùa Tàu – Bảo tàng Lâm Đồng - chùa Linh Phong – dinh 3



3. Tuyến thác Hang Cọp chùa Linh Phước

4. Lộ trình tham quan Trại mát bằng xe lửa, tham quan phong cảnh nhà vườn của những người dân
trong rau và hoa. Ngoài ra nếu đi thác Hang Cọp thì phải đi bằng phương tiện oto kết hợp 2 điểm
trong đó có Trại Mát luôn

5. Tuyến Đồi Mộng Mơ – Thung Lũng Tình Yêu - Vườn hoa thành phố - Hồ than thở và Vườn rau,
hoa sinh thái hoặc phân viện sinh học nhiệt đới thung lũng Tình yêu vườn hoa thành phố hồ Than
Thở. Thời gian nếu như thư thả thời gian thì nên chia ra lộ trình và với lộ trình Phân Viện sinh học
Thung Lũng tình yêu - Vườn hoa thành phồ -  Hồ Than Thở cho một buổi tham quan là hợp lí

6. Tuyến tham quan Langbiang – Suối Vàng

7. Tuyến nhà thờ Domain Phân viện sinh học Langbiang. Tuyến vườn hoa thành phố hồ Xuân Hương
đồi Cù nên đi vào buổi chiều nếu trời không mưa. Có thể tham quan Vườn hoa thành phố và đồi Cù
(kết hợp làm quen với môn đánh Golf) trong một buổi.

OPEN TOUR TẠI ĐÀ LẠT

THAM QUAN ĐÀ LẠT - DALAT CITY TOUR
Thời gian: 01 ngày, tour ghép đoàn
Khởi hành/Dept: 8.30am
Cáp treo và Đồi vọng cảnh – Cable car and Robin hill
- Thiền viện Trúc Lâm – Truc Lam monastery meditation and paradise lake.
- Thác Datanla – Datanla waterfall.
- Dinh Bảo Đại (Dinh 3) – Bao Dai summer palace
- Thung lũng tình yêu – Valley of love.
- XQ Đà lạt – XQ hand emproidery art work.
- Nhà thờ Domain De Marie – Domain De Marie church.
GIÁ TOUR: 230.000VND

Giá bao gồm: Hướng dẫn viên, vé vào cổng, xe vận chuyển)
Included: Tour guide, entrance fee, car
Không bao gồm: vé cáp treo, vé máng trượt, ăn trưa và chi phí cá nhân
Not include: Cable car ticket, water slide ticket, lunch, private

TOUR THAM QUAN TÌM HIỂU VĂN HÓA - CULTURAL TOUR

Thời gian: 01 ngày
Khởi hành/Dept: 8.30am

- Tham quan làng Lat (Làng dân tộc bản địa) – Lat village - Original minority trible.
- Tham quan núi Langbiang – Langbiang mountain.
- Thung lũng vàng – Golden valley.
- Làng biệt thự Pháp – French village.
- Ga xe lửa – Old railway station.
- Bàn xoay kỳ lạ – Magic table.



GIÁ TOUR: 220.000/Pax
Giá bao gồm: Hướng dẫn viên, vé vào cổng, xe vận chuyển
Included: Tour guide, entrance fee, car
Không bao gồm: xe Jeep lên núi Langbiang, ăn trưa và chi phí cá nhân
Not included: Jeep to the top, lunch, private

THAM QUAN NGOẠI THANH ĐÀ LẠT - COUNTRYSIDE
Thời gian: 01 ngày
Khởi hành/Dept: 8.30am
-Làng hoa Đà lạt – Dalat flower village.
- Vườn cafe – coffee plantation.
- Nuôi tằm – cocoon rising.
- Trại dế – Cricket farm.
- Nấu rượu – Rice wine cooking.
- Ươm tơ dệt lụa – Silkworm factory.
- Thác Voi – Elephant falls.
- Chùa Linh Ẩn – Linh An pagoda.
- Ngôi nhà kỳ lạ (lâu đài mạng nhện) – Crazy house.

GÍA TOUR: 340.000đ/pax.
Giá bao gồm: Hướng dẫn viên, vé vào cổng, xe vận chuyển
Included: Tour guide, entrance fee, car
Không bao gồm: ăn trưa và chi phí cá nhân
Not included: Lunch and private

GIÁ VÉ THAM QUAN ĐÀ LẠT 2011

1 THUNG LŨNG TÌNH YÊU :
- Người lớn :20.000
- Trẻ em :10.000
2 ĐỒI MỘNG MƠ
- Người lớn :30.000
- Trẻ em :15.000
- Xem thú
- Người lớn: 10.000
- Trẻ em 5.000
3 THÁC PREN
- Người lớn :20.000
- Trẻ em :10.000
4. DINH BẢO ĐẠI:
- Vé tham quan 10.000VND
5. Thác ĐATANLA
- Vé vào cổng 10.000VND
- Máng trượt Đatanla 2 chiều 40.000
- Cáp treo: 40.000VND
6. HỒ THAN THỞ
- Vé tham quan 10.000
7. THUNG LŨNG VÀNG :
- Người lớn :30.000
- Trẻ em :15.000



8. Núi LANGBIAN
- Vé :10.000
-Xe leo núi cho 6khách 240.000 (ghép đoàn 40.000VND/khách)
9. THÁC CON CỌP 10.000
10. VƯỜN HOA MINH TÂM 15.000
11. VƯỜN HOA THÀNH PHỐ: 15.000
12. SÂN GOFL – ĐỒI CÙ :
- Giá vé (bao gồm phí tham quan , đánh thử 5 trái banh )
- Phí chơi golf có người phục vụ ngày thường là : 95$ /người , ngày cuối tuần là 105$/người
13. HỒ THAN THỞ
- Vé tham quan 7.000
- Cáp treo từ đồi Robin 1 chiều 70.000
- Cáp treo từ đồi Robin khứ hồi 70.000
14.THÁC BOPLA 5.000
15.THÁC GOUGAR 5,000
16.THÁC PÔNGUR 20.000
18.GA ĐÀ LẠT 15.000
Giá vé ga đà Lạt - Trại Mát
-Vé hạng 1 (ngồi mềm ) khứ hồi : 106.000 vnd/người
- Vé hạng 1 (ngồi mềm ) Một lượt : 66.000 vnd/người
- Vé hạng 1 (ngồi cứng ) Khứ hồi : 72.000vnd/người
- Vé hạng 1 (ngồi cứng )một lượt : 45.000 vnd/người

Bảng giờ tau Đà lạt - Trại mát - Đà Lạt

DL 1-2 : Xuất phát 7h45 đến ga Đà Lạt 9h15
DL3-4: Xuất phát 9h50 đến ga Đà Lạt 11h20
DL5-6 : Xuất phát 11h55 đến ga Đà Đà Lạt 13h25
DL 7-8 : Xuất phát 14h00 đến ga Đà Lạt 15h30
DL 9-10 Xuất phát 16h05 đến ga ĐL 17h05
18.Thác Cam Ly : 10.000
19.Biệt thự Hằng Nga : 30.000
20.Du thuyền hồ tuyền lâm 600.000/25 người
21.Biệt điện Trần Lệ Xuân : 5.000
22.Bảo tàng Lâm Đồng : 10.000
23. XQ - SỬ QUÁN : 20.000

Note: Các thông tin về giá cả có những thay đổi theo từng năm và mùa, vì vậy Công ty sẽ liên tục
Updata chính xác cho khách hàng. Chúc Qúy khách có chuyến đi thật vui và nhiều kĩ niệm đẹp

Biên soạn: Phòng điều hành Cty du lịch NhatrangHoliday
Nhatrang; 05/2011

Mr: Nguyễn Phi Tâm

www.bookinghotelvn.com www.nhatrangholiday.net www.haisannhatrang.com www.thuexenhatrang.com


