Thành phố Hồ Chí Minh (Saigon)
Thành phố Hồ Chí Minh là trung tâm du lịch lớn nhất nước, thu hút hàng năm 70%
lượng khách quốc tế đến Việt Nam. Sở dĩ như vậy vì ngoài cơ sở hạ tầng khá tốt,
nhiều khách sạn ở Sài gòn, giao thông tương đối thuận tiện, thành phố là một nơi có
tài nguyên du lịch phong phú. Các di tích cách mạng như địa đạo Củ Chi, hệ thống
các bảo tàng (Bảo tàng chứng tích chiến tranh, Bảo tàng Lịch sử, Bảo tàng Mỹ
thuật…), Thảo cầm viên, nhà hát, nhà văn hoá, các kiến trúc tôn giáo cổ (Phụng
Sơn Tự, Giác Lâm, Giác Viên... các công trình kiến trúc thời Pháp như Nhà thờ Đức
Bà, Bưu điện Trung tâm là những điểm du lịch hấp dẫn. Gần đây thành phố đã đầu
tư nhiều khu du lịch như Thanh Đa, Bình Qưới, nhiều khu vui chơi giải trí như Đầm
Sen, Kỳ Hoà, công viên Nước, Suối Tiên, Khu Du lịch Sinh thái Vàm Sát
Chợ Bến Thành Nằm ở trung tâm thành phố, chợ Bến Thành rất đỗi quen thuộc với
người dân Việt và du khách quốc tế khi đến thành phố Hồ Chí Minh. Đầu thế kỷ 17,
khi người Việt đến lập cư ở vùng đồng bằng sông Cửu Long thì vùng đất Sài Gòn
xưa trở thành nơi phố chợ đông đúc náo nhiệt nhất vùng nam Kỳ lục tỉnh. Năm
1859, có một chợ nhỏ nằm ở khu đất đồng lầy kề bên bờ sông Bến Nghé và sát
thành Sài Gòn. Sở dĩ có tên là Chợ Bến Thành là vì chợ gần bến sông và gần thành
Qui. Đây chính là khu vực Võ Di Nguy,Tôn Thất Thiệp(Chợ Cũ hiện nay). Chợ Bến
Thành mới được gọi là Chợ Mới Sài Gòn. Ngôi chợ này được khởi công xây cất từ
khoảng năm 1912 và khánh thành vào tháng 3 năm 1914. Chợ được xây bằng gạch,
sườn gỗ, lợp tranh và đã trải qua nhiều lần sữa chữa. Năm 1985, Ủy ban Nhân dân
thành phố và Quận 1 đã cho chỉnh trang và sửa chữa lớn chợ Bến Thành. Nhà lồng
chợ và các gian hàng, sạp hàng được sữa chữa và làm mới, duy chỉ có dáng vẻ
phía trước với tháp đồng hồ được giữ lại như xưa. Chợ Bến Thành ngày nay có
khoảng 3.000 hộ kinh doanh. Hình ảnh chợ Bến Thành thường được dùng làm biểu
tượng cho thành phố.
Chợ Lớn là cả một khu vực rất rộng, trong đó có cả khu China Town, bao gồm quận
5, quận 10, một phần quận 11 và quận 6. Là nơi tập trung nhiều người Hoa nhất, họ
sinh sống chủ yếu ở quận 5 - nơi còn bảo tồn nguyên vẹn các giá trị văn hóa, kiến
trúc và tôn giáo của hàng trăm năm trước. Ban ngày Chợ Lớn ồn ào náo nhiệt
người mua kẻ bán tấp nập. Không có một món hàng nào mà Chợ Lớn không có.
Chợ Lớn còn độc đáo ở chỗ ngoài việc tham quan, mua sắm, khách du lịch còn
được tận mắt chứng kiến một cuộc sống sôi động của những người Hoa di cư đến
từ hàng thập kỷ nay, và cả những người được sinh ra và lớn lên ngay trên mảnh đất
này.
Ðịa đạo Củ Chi thuộc xã Phú Mỹ Hưng, huyện Củ Chi, cách trung tâm Tp. Hồ Chí
Minh 70km về phía tây bắc. Ðịa đạo là kỳ quan độc nhất vô nhị: dài 250km chạy
ngoắt ngoéo trong lòng đất, được làm nên từ dụng cụ thô sơ là lưỡi cuốc và chiếc ki
xúc đất. Ðường hầm sâu dưới đất từ 3 - 8m, chiều cao chỉ đủ cho một người đi lom
khom. Căn hầm đầu tiên ở ngay bìa rừng có giếng ngầm cung cấp nguồn nước
uống và sinh hoạt cho toàn khu vực địa đạo. Giếng sâu 15m, trong vắt. Hệ thống địa
đạo gồm 3 tầng, từ đường "xương sống" toả ra vô số nhánh dài, nhánh ngắn ăn
thông nhau, có nhánh trổ ra tận sông Sài Gòn. Tầng một cách mặt đất 3m, chống
được đạn pháo và sức nặng của xe tăng, xe bọc thép. Tầng 2 cách mặt đất 5m, có
thể chống được bom cỡ nhỏ. Còn tầng cuối cùng cách mặt đất 8-10m hết sức an
toàn. Ðường lên xuống giữa các tầng hầm được bố trí bằng các nắp hầm bí mật.
Bên trên nguỵ trang kín đáo, nhìn như những ụ mối đùn, dọc đường hầm có lỗ thông

hơi. Liên hoàn với địa đạo có các hầm rộng để nghỉ ngơi, có nơi dự trữ vũ khí,
lương thực, có giếng nước, có bếp Hoàng Cầm, có hầm chỉ huy, hầm giải phẫu...
Còn có cả hầm lớn, mái lợp thoáng mát, nguỵ trang khéo léo để xem phim, văn
nghệ.
VŨNG TÀU – LONG HẢI
Vũng Tàu là một trung tâm du lịch lớn. Sự kết hợp hài hoà giữa quần thể thiên nhiên
biển, núi cùng kiến trúc đô thị và các công trình văn hoá như tượng đài, chùa chiền,
nhà thờ... tạo cho Vũng Tàu có ưu thế của thành phố du lịch biển tuyệt đẹp, đầy
quyến rũ. Vũng Tàu không có mùa đông, do vậy các khu nghỉ mát có thể hoạt động
quanh năm và khách du lịch quốc tế có thể dễ dàng đặt phòng trước qua hệ thống
Hotels in Vung Tau.
Vũng Tàu có 7 bãi tắm sát thành phố, mỗi bãi có vẻ đẹp riêng. như bãi Sau (Thùy
Vân), bãi Trước (Tầm Dương), bãi Dâu (Phương Thảo), bãi Dứa (Hương Phong)
Bãi Hàng Bàng (hay bãi Lãng Du), bãi Vọng Nguyệt (hay Ô Quắn)... và nhiều di tích,
thắng cảnh như Hải Đăng trên núi Nhỏ, núi Lớn, Bạch Dinh, Niết Bàn Tịnh Xá, Thích
Ca Phật Đài, nhà lớn Long Sơn...
Khu du lịch sinh thái Bình Châu - Hồ Cốc
Khu du lịch sinh thái Bình Châu - Hồ Cốc thuộc địa bàn xã Bưng Riềng, huyện
Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, cách thành phố Hồ Chí Minh 150km. Giữa ngút
ngàn rừng nguyên sinh nổi lên một bàu nước nóng với hơn 70 điểm phun lộ thiên,
hình thành hệ thống suối, các hồ lớn nhỏ luôn tỏa nhiệt và bốc hơi, nhiệt độ từ 37ºC
đến 82ºC tuỳ từng khu vực. Mạch nước dưới rừng tràm thơm đặc hữu này có chứa
silic, hàm lượng nitơ cao, thêm lưu huỳnh, natri, clor... có tác dụng chữa trị nhiều
loại bệnh. Bên cạnh khu rừng nguyên sinh Bình Châu là biển Hồ Cốc với bãi cát dốc
thoải dài đón từng đợt sóng biển. Bình Châu cùng với rừng ngập mặn Vàm Sát (Tp.
Hồ Chí Minh) đã được Tổ chức Du lịch Thế giới (WTO) công nhận là hai trong 65
“Khu du lịch sinh thái bền vững nhất trên thế giới”.
ĐỒNG NAI
Vườn quốc gia Cát Tiên
Cát Tiên là tên gọi một vùng đất nằm gọn trong đoạn uốn khúc của sông Ðồng Nai,
thuộc địa phận của ba tỉnh Ðồng Nai, Bình Phước và Lâm Ðồng. Ðây là khu rừng
nguyên sinh tiêu biểu cho hệ sinh thái rừng ẩm nhiệt đới vùng thấp. Rừng có nhiều
cây cổ thụ như bằng lăng, gỗ đỏ. Hệ thực vật có hơn 1.362 loài thực vật bậc cao,
hơn 440 loài cây gỗ quý, hàng trăm loại cây dược liệu, 133 loài hoa phong lan... Về
động vật có 62 loài thú, 121 loài chim, có những loài chim quý hiếm như trĩ lông đỏ,
cò quắm xanh, tê giác một sừng, voi... Tại khu vực đầu nguồn sông Ðồng Nai, các
nhà khảo cổ học đã tìm thấy một đền thờ vật linh thuộc nền văn hoá Phù Nam. Ðó là
khu đền thờ được xây bằng gạch thô, bệ, khung diềm cửa, cột trụ bằng đá xanh
granit chạm trổ hoa văn, các Linga bằng vàng hoặc bằng vàng bịt bạc, một Linga Yoni cao 2,1m, đường kính 0,7m bằng đá xanh mài bóng, lớn nhất Ðông Nam Á
cùng hơn một trăm miếng vàng có chạm hình mô tả cảnh sinh hoạt thời đó: các vũ
nữ, chiến binh, voi, bò, hoa sen...Ðây là công trình khảo cổ có giá trị văn hoá, lịch sử
và tín ngưỡng lớn để có thể xác định được sự tồn tại, nguồn gốc của một vương
quốc đã bị lãng quên hơn 1.300 năm.
TÂY NINH
Toà thánh Cao Đài

Toà thánh Cao Đài được xây dựng tại làng Long Hoa, huyện Hòa Thành, tỉnh Tây
Ninh, cách thị xã Tây Ninh 4km về phía đông nam. Ðạo Cao Ðài ra đời vào năm
1926 ở Tây Ninh. Biểu tượng của đạo Cao Ðài là Thiên Nhãn. Ngoài việc thờ Thiên
Nhãn, đạo Cao Ðài còn thờ Phật Thích Ca, Phật Bà Quan Âm, Chúa Giê-su, Khổng
Tử, Lão Tử. Tòa thánh Cao Đài là một công trình kiến trúc nghệ thuật nổi tiếng,
được bắt đầu xây dựng vào khoảng năm 1926. toạ lạc trong một khuôn viên rộng
khoảng 1km². Nổi bật trong quần thể kiến trúc là đền Thánh, với những đặc trưng
tiêu biểu cho kiến trúc đền, chùa của tôn giáo Cao Đài. Công trình thể hiện sự hài
hoà giữa mỹ thuật kiến trúc Á Đông và Phương Tây. Với các vòm mái và hoa văn
trang trí khéo léo, tinh xảo thể hiện tinh thần tam giáo.

