Hà Nội, thủ đô ngàn năm văn hiến của Việt Nam, là thành phố có diện tích lớn nhất
cả nước, có dân số đứng thứ hai toàn quốc. Đồng thời Hà Nội cũng là thành phố nổi
tiếng với những nét văn hóa truyền thống cổ xưa của Việt Nam, chất chứa rất nhiều
bản sắc văn hóa lâu đời của 36 phố phường. Chính vì lẽ đó mà khi đi du lịch và lưu
trú tại khách sạn ở Hà Nội, du khách không nên bỏ qua những địa điểm du lịch đã
tạo nên những dấu ấn bản sắc văn hóa mang đậm nét truyền thống của Hà Nội nói
riêng và của cả Việt Nam nói chung. Hôm nay chúng tôi sẽ giới thiệu với các bạn
những địa điểm du lịch không nên bỏ qua khi đến thủ đô Hà Nội.
Văn Miếu Quốc Tử Giám
Văn Miếu Quốc Tử Giám là một trong số ít những quần thể di tích văn hóa đa dạng
và phong phú hàng đầu của thủ đô Hà Nội. Văn Miếu Quốc Tử Giám được triều đình
nhà lý, cụ thể vua Lý Thánh Tông cho xây dựng vào năm 1070, tức năm Thần Vũ
thứ hai đời Lý Thánh Tông. Văn Miếu Quốc Tử Giám nằm ở vị trí phía Nam kinh
thành Thăng Long xưa. Hiện nay, Văn Miếu Quốc Tử Giám đã được thủ tướng
chính phủ Việt Nam đưa vào danh sách và xếp hạng thứ 23 những di tích đặc biệt
của quốc gia. Quần thể kiến trúc Văn Miếu Quốc Tử Giám bao gồm: hồ Văn, khu
Văn Miếu Quốc Tử Giám, vườn Giám.
Kiến trúc chủ thể của quần thể là Văn Miếu (nơi thờ Khổng Tử) và Quốc Tử Giám là
trường đại học đầu tiên của Việt Nam, đồng thời cũng là đặt bia Tiến sĩ. Văn Miếu
Quốc Tử Giám không chỉ là một quần thể di tích mang ý nghĩa văn hóa và lịch sử
của Việt Nam, mà còn là một công trình thể hiện trí tuệ về kiến trúc của người Việt
cổ xứng đáng được bảo tồn và lưu truyền mãi mãi. Văn Miếu và Quốc Tử Giám là
nơi thu hút khách du lịch hàng đầu Hà Nội.
Nhà Thờ Lớn Hà Nội
Nhà thờ Lớn Hà Nội có tên gọi nguyên thủy là nhà thờ chính tòa Thánh Giuse. Đây
là nhà thờ chính tòa của Tổng giáo phận Hà Nội, nơi có ngai tòa của tổng Giám
mục. Nơi này thường xuyên diễn ra các sinh hoạt tín ngưỡng của các giáo dân
thuộc tổng giáo phận Hà Nội. Nhà thờ được xây dựng vào những 1884-1888 của
thế kỷ 18. Trong thời gian này rất nhiều nhà thờ được xây dựng ở Hà Nội, tuy nhiên
nhà thờ Lớn Hà Nội là công trình lớn nhất và được xây dựng theo kiểu kiến trúc của
Pháp. Nhà thờ Lớn Hà Nội là nơi có quang cảnh thoáng đãng, dễ chịu. Vì thế chính
nơi đây là điểm đến yêu thích của giới trẻ Hà Nội và khách du lịch
Phố cổ Hà Nội
Phố cổ Hà Nội trước khu dân cư sinh hoạt và buôn bán sầm uất đã được hình thành
từ thời Lý – Trần, nằm ở phía đông của hoàng thành Thăng Long kéo dài đến sát
sông Hồng. Không biết từ bao giờ, mà khu phố cổ Hà Nội đã dần trở thành một điểm
rất riêng của thủ đô. Tại đây từng ngôi nhà, từng con phố hay đến từng ngóc ngách
nhỏ nhắn, len lỏi mang theo dáng vẻ cổ xưa của những nét kiến trúc cuối thế kỷ 19.
Phần lớn các du khách khi đến với Hà Nội sẽ đều lựa chọn phố cổ Hà Nội để làm
điểm dừng chân để thăm quan. Bởi lẽ khi ở đây du khách mới thật sự cảm nhận
được cái hồn rất riêng của Hà Nội. Có rất nhiều khách sạn sang trọng cũng như
bình dân nằm trong khu phố cổ, du khách nên đặt phòng trực tuyến tại hotels in
Hanoi để có thể ở phố cổ với mức giá ưu đãi.
Hồ Hoàn Kiếm
Hồ Hoàn Kiếm còn được gọi là Hồ Gươm, là một hồ nước ngọt tự nhiên nằm giữa
lòng thành phố Hà Nội. Hồ có diện tích khoảng 12 ha. Trước kia, hồ còn có các tên

gọi là hồ Lục Thủy, hồ Thủy Quân, hồ Tả Vọng và Hữu Vọng. Tên gọi Hoàn Kiếm
xuất hiện vào đầu thế kỷ 15 gắn với truyền thuyết vua Lê Thái Tổ trả gươm báu cho
Rùa thần. Trải qua bao nhiêu thân trầm lịch sử cùng Hà Nội. Hồ Hoàn đã dần trở
thành một trong những biểu tượng của con người Hà Nội. Hồ nằm ngay giữa lòng
trung tâm thủ đô với tháp rùa cổ kính nằm trên một bán đảo nhỏ giữa lòng Hồ
Gươm. Đây còn là nơi vui chơi giải trí của người yêu thích của người dân Hà Nội.
Bên cạnh Hồ Hoàn Kiếm là những công trình kiến trúc vô cùng ấn tượng thu hút một
lượng lớn khách du lịch như là di sản đáng quý của thành phố: tháp Bút, đài Nghiên,
cầu Thê Húc dẫn vào lầu Đắc Nguyệt hay đình Trấn Ba… trên lối dẫn vào đền Ngọc
Sơn.
Chùa Một Cột
Chùa Một Cột hay Chùa Mật ,còn có tên khác là Diên Hựu tự hoặc Liên Hoa Đài
tức”đài hoa sen”. Chùa Một Cột là một ngôi chùa nằm giữa lòng thủ đô Hà Nội. Đây
là ngôi chùa có kiến trúc độc nhất vô nhị của Việt Nam. Chùa được vua Lý Thái
Tông cho khởi công xây dựng vào mùa đông tức khoảng tháng mười âm lịch năm
1049 (Kỷ Sửu). Chùa Một Cột từng là trung tâm Phật giáo của Việt Nam trong nhiều
thế kỷ. Thật đáng buồn nếu như bạn đi du lịch Hà Nội mà lại không một lần dừng
chân ghé thăm ngôi chùa có kiến trúc độc đáo này
Chùa Trấn Quốc
Chùa Trấn Quốc nằm trên một hòn đảo nhỏ phía Đông Hồ Tây thuộc quận Tây Hồ,
Hà Nội. Chùa Trấn Quốc được cho xây dựng vào thời Tiền Lý tức thời vua Lý Nam
Đế vào những năm 541-547. Điều đó có nghĩa là chùa Trấn Quốc đã có niên đại lịch
sử gần 1500 năm, từng được công nhận là là công trình lịch sử thứ 10 trong Toàn
xứ Đông Dương. Chùa Trấn Quốc được xem là di tích kiến trúc lâu đời nhất của
Thăng Long - Hà Nội hiện nay.
Kiến trúc của chùa Trấn Quốc là sự kết hợp hài hòa, tinh tế của sự uy nghiêm, cổ
kính với cảnh quan thanh nhã, bình lặng của hồ Tây. Từng là trung tâm Phật giáo
trong nhiều thế kỷ của kinh thành Thăng Long xưa vào thời nhà Lý và thời nhà Trần.
Với những giá trị về lịch sử cũng như kiến trúc của người Việt cổ, chùa Trấn Quốc
nổi tiếng là nơi cửa Phật linh thiêng bậc nhất Việt Nam. Đồng thời cũng là điểm thu
hút của rất nhiều những tín đồ Phật giáo và khách tham quan, du lịch trong ngoài
Việt Nam.
Quảng trường Ba Đình – Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh
Hà Nội là trung tâm chính tri hành chính của quốc gia. Vì thế khi đến với Hà Nội các
bạn không nên bỏ qua các trung tâm chính trị của Việt Nam như nhà Quốc Hội, Phủ
chủ tịch, Quảng trường Ba Đình lịch sử nơi Bác Hồ đã đọc tuyên ngôn độc lập ra
đời nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam. Đặc biệt là Lăng Bác hay còn gọi
là Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh là nơi đang lưu giữ thi hài của Bác. Lăng Chủ tịch Hồ
Chí Minh sẽ mở cửa 5 ngày trong một tuần. Cụ thể là các buổi sáng thứ Ba, thứ Tư,
thứ Năm, thứ Bảy và Chủ nhật. Khách viếng thăm lăng Bác buộc phải tuân theo
những yêu cầu như ăn mặc chỉnh tề, không đem các thiết bị điện tự ghi hình và giữ
trật tự trong lăng. Khi đến với Lăng Bác du khách không những sẽ có cơ hội ngắm
nhìn những cảnh đẹp mà còn để bày tỏ tấm lòng thành kính với vị lãnh tụ kính yêu
của dân tộc Việt Nam.
Hồ Tây
Nằm không xa trung tâm thành phố Hà Nội, trước đây hồ còn có những tên gọi khác

như Đầm Xác Cáo, Hồ Kim Ngưu, Lãng Bạc, Dâm Đàm, Đoài Hồ, là một hồ nước tự
nhiên lớn nhất trong nội thành thủ đô Hà Nội. Hồ có diện tích hơn 500 ha, với chu vi
trải dài lên đến 18 km. Khi đến với Hồ Tây bạn có thể thuê xe đạp nước hay đi du
thuyền dạo quanh một vòng Hồ Tây để có thể tặng hưởng nét đẹp thanh bình nơi
đây. Thời điểm thích hợp nhất để bạn đến với Hồ Tây là lúc hoàng hôn để có thể
ngắm nhìn cảnh tượng tuyệt đẹp lúc mặt trời lặn. Bên cạnh Hồ Tây là ngôi làng cổ
Nghi Tàm, ngôi làng nổi tiếng với những thú chơi tao nhã của con người Hà Nội xưa
đó là thú chơi canh cảnh, bon sai. Làng Nghi Tàm còn được mệnh danh là ngôi làng
hoa, bởi lẽ cứ mỗi dịp tết đến xuân về là ngôi làng này sẽ tràn ngập trong sắc hoa
tươi thắm và là nơi thu hút một lượng lớn khách du lịch trong và ngoài nước.
Ngoài ra Hà Nội còn có những địa điểm du lịch hấp dẫn khác như: Viện bảo tàng
Dân tộc học Việt Nam… Để có những chuyến du lịch thú vị và ý nghĩa như những gì
các bạn mong đợi, hãy đến với chúng tôi, chắc chắn chúng tôi sẽ mang đến cho các
bạn những kinh nghiệm du lịch thật sự có giá trị.

