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Chúng tôi là ai?

Chúng tôi là nhóm „Du lịch“ của Dự án trao đổi thanh niên Đức Việt 
„Hessen meets Vietnam - Vietnam meets Hessen“ trong khuôn khổ 
chiến lược bền vững của bang Hessen  

Dự án trao đổi thanh niên Đức Việt được Bộ Giáo dục và Đào tạo 
Việt Nam, Bộ Văn hóa bang Hessen và Tổ chức Hỗ trợ Đại học Thế 
giới CHLB Đức cùng triển khai thực hiện từ năm 2009 và tạo điều 
kiện cho 50 thanh niên Việt Nam cũng như 50 thanh niên của bang 
Hessen cơ hội được sang thăm lẫn nhau và giao lưu, trao đổi để 
cùng tìm hiểu về nền văn hóa của nhau cũng như cùng hoạt động 
trong các chủ đề của chiến lược phát triển bền vững là Môi trường, 
Thể thao, Du lịch và Văn hóa, nghệ thuật  

Trong cuốn sách du lịch này chúng tôi đề cập đến loại hình du lịch 
mềm và các mục tiêu của nó  Khái niệm du lịch mềm được giải 
thích đầy đủ và minh họa từ nhiều phương diện khác nhau  Ngoài 
ra chúng tôi cũng xem xét kỹ việc tổ chức thực hiện hình thức du 
lịch bền vững ở cả Việt Nam và bang Hessen, CHLB Đức và cố gắng 
trình bày những khả năng mà một du khách theo hình thức du lịch 
bền vững, trái với du lịch đại chúng, có thể thực hiện ở cả hai nước 
ra sao  Nhưng các địa điểm du lịch hấp dẫn và phổ biến cũng được 
giới thiệu và trình bày đầy đủ 

Để giúp quý vị độc giả Đức cũng như Việt Nam hiểu được nội dung 
cuốn sách này, chúng tôi đã quyết định kết hợp cả hai ngôn ngữ 
tiếng Đức và tiếng Việt trong cuốn sách, và qua đó cũng để giới 
thiệu và tìm hiểu được về hai nền văn hóa  

Mục đích của cuốn sách hướng dẫn du lịch này là:

Giới thiệu với khách du lịch của Đức và của Việt Nam những thông 
tin cần thiết về các địa điểm du lịch, danh lam thắng cảnh ở Việt 
Nam cũng như ở Hessen và cung cấp cho du khách những lời 
khuyên và tư vấn hữu ích 

Tuy nhiên, trong cuốn sách này, chúng tôi mong muốn giải thích 
rõ hơn về hình thức du lịch bền vững và đưa ra các ví dụ ở Việt 
Nam cũng như ở bang Hessen  

Chúng tôi hy vọng rằng cuốn sách này có thể giúp quý vị độc giả 
có được những điều hữu ích và sẽ cân nhắc những hoạt động du 
lịch của mình với mục tiêu có lợi cho sự phát triển bền vững  

Trân trọng
Nhóm „Du lịch“

Wer wir sind??

Wir sind die Arbeitsgruppe Tourismus des Nachhaltigkeits-
projektes „Hessen meets Vietnam – Vietnam meets Hessen“ 

Das Projekt wurde vom Hessischen Kultusministerium, dem 
Ministerium für Erziehung und Ausbildung der SR Vietnam und 
dem World University Service (WUS) 2009 ins Leben gerufen 
und hat je 50  hessischen und 50 vietnamesischen Jugend lichen 
die Möglichkeit eröffnet, sich nicht nur mit der jeweils anderen 
Kultur, sondern auch mit Fragen der Nachhaltigkeit in den Be-
reichen Umwelt, Sport, Kunst und eben Tourismus zu befassen 
 
In unserem Reiseführer beschäftigen wir uns mit dem sanften 
Tourismus und dessen Zielen  Wir erklären ihn grundlegend 
und beleuchten ihn von verschiedenen Seiten  Außerdem 
 betrachten wir die Umsetzung des nachhaltigen Tourismus 
in den beiden Ländern Vietnam und Hessen genauer und 
versuchen Möglichkeiten aufzuzeigen, wie man sich in beiden 
 Ländern als nachhaltiger Tourist,  entgegen dem Massentouris-
mus, verhalten kann  Aber auch die ganz gewöhnlichen Tou-
ristenmagnete und -ziele kommen nicht zu kurz und werden 
vorgestellt 
 
Um diese Informationsquelle nicht nur für Deutsche oder für 
Vietnamesen verständlich zu machen, haben wir uns dazu ent-
schieden, beide Sprachen in einem Buch  zusammenzufassen  
Schließlich geht es auch darum, die andere Kultur kennen zu 
lernen 

Ziele dieses Reiseführers:

Den deutschen Touristen und den vietnamesischen Touristen 
Informationen über Sehenswürdigkeiten und Landschaften in 
Vietnam und in Hessen vorzustellen und den Reisenden viele 
Tipps und nützliche Ratschläge zu geben 

In diesem Reiseführer wollen wir jedoch hauptsächlich das 
nachhaltige Reisen erklären und Beispiele in Hessen und 
 Vietnam dafür aufzeigen 
 
Wir hoffen, Sie können einiges Nützliches aus dem Reiseführer 
entnehmen und werden Ihr Reiseverhalten zugunsten der 
Nachhaltigkeit überdenken 

Viele Grüße
Die Arbeitsgruppe Tourismus

Liebe Leserinnen und Leser,
hallo und herzlich Willkommen in 
unserem nachhaltigen Reiseführer!

Quý vị độc giả thân mến, Xin chào và 
hân hạnh đón mừng quý vị độc giả 
đến với cuốn sách hướng dẫn du lịch 
bền vững này của chúng tôi!
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Die Mitglieder der Arbeitsgruppe Tourismus aus Vietnam:
Thành viên nhóm Du lịch phía Việt Nam:

Frau / Chị Nguyễn Huỳnh Anh Hoa
Herr / Anh Trần Anh Việt
Frau / Chị Hồ Thị Diệu Linh
Frau / Chị Đào Khánh Nguyên
Frau / Chị Nguyễn Linh Lan
Frau / Chị Nguyễn Mai Trang
Frau / Chị Hoàng Minh Huyền
Frau / Chị Nguyễn Nhật Linh
Frau / Chị Vũ Thúy An
Frau / Chị Đinh Thúy Hưng
Herr / Anh Lê Trung Kiên
Frau / Chị Bùi Thiện Tường Vân
Frau / Chị Nguyễn Tuyết Mai

Die Mitglieder der Arbeitsgruppe Tourismus aus Hessen:
Thành viên nhóm Du lịch phía Hessen:

Frau / Chị Sabrina Busse
Frau / Chị Sandra Knoblauch
Herr / Anh Arian Victor Najm
Frau / Chị Theresa Neumann
Herr / Anh Thai Duc Nguyen
Frau / Chị Charlotte Prilop
Frau / Chị Anja Proske
Frau / Chị Binia Sonnen
Frau / Chị Judith Witzel
Frau / Chị Marie-Louise Möller

Wir sind die Arbeitsgruppe Tourismus – Chúng tôi là nhóm Du lịch 
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1. Sanfter Tourismus in Vietnam und Hessen    

Definition

Fairer/Sanfter Tourismus ist eine Form des 
Reisens, die negative Auswirkungen des 
Massentourismus auf die Urlaubsgebiete 
zu verringern versucht und die folgenden 
drei Dimensionen umfasst: 

• Ökologische Dimension 
• Ökonomische Dimension 
• Soziale Dimension 

Erstens versucht man im Sinne der Ökolo-
gischen Dimension so wenig wie möglich 
auf die bereiste Natur einzuwirken, bzw  
ihr zu schaden  Das bedeutet die Rück-
sichtnahme auf natürliche Ressourcen, 
zum Beispiel bei der Wasser- und Energie-
versorgung und auf die Transportsmittel 
der An- und Abreise sowie während der 
Urlaubsreise  D  h  so wenig CO₂ wie mög-
lich auf dem Reiseweg zu produzieren  

Zweitens geht es in der Ökonomischen 
Dimension um eine Handlung, die so 
gut wie möglich die Entwicklung der 
Wirtschaft des bereisten Landes fördert im 
Sinne einer lokalen Wertschöpfung in den 
Gastgeberländern  

Die Soziale Dimension, als drittens, fordert 
Touristen und Tourismusbranche dazu auf, 
sich so gut wie möglichst an die Kultur 
des bereisten Landes anzupassen  Es geht 
dabei darum, Achtung und Respekt ge-
genüber der fremden Kultur zu zeigen  

Die charakteristischen Merkmale des sanf-
ten Tourismus, des nachhaltigen Tourismus, 
des umweltverträglichen Tourismus und 
des ökologischen Tourismus haben wir 

kurz zusammengefasst und uns dabei an 
den Begriffsbestimmungen des Bundes-
amtes für Naturschutz und anderen 
Organisationen orientiert 

Die Idee des sanften Tourismus ist aus der 
Kritik am Massentourismus hervorgegan-
gen und umfasst Umweltverträglichkeit, 
Sozialverträglichkeit, eine optimale Wert-
schöpfung und eine „neue Reisekultur“  
Dabei werden Natur und Landschaft als 
existenzielle Grundlage, als „touristisches 
Kapital“, verstanden, das zu erhalten ist   
Nachhaltiger Tourismus ist nach Defini-
tion des Bundesamtes für Naturschutz 
der Erhaltung der biologischen Vielfalt 
und dem pfleglichen Umgang mit der 
Eigenart und Schönheit von Natur und 
Landschaft verpflichtet  Dabei müsse eine 
gute Umweltqualität gewährleistet sein, 
damit auch bei quantitativem Wachstum 
die Belastung von Boden, Wasser, Luft, 
bzw  Klima und der Flächenverbrauch 
zurückgehen  Darüber hinaus sei der 
Ressourcenverbrauch zu senken sowie die 
Effizienz bei der Nutzung natürlicher und 
kultureller Ressourcen zu erhöhen, damit 
Tourismus auch längerfristig profitabel 
und ökonomisch gesund bleiben kann 

Umweltverträglicher Tourismus zeichnet 
sich durch möglichst geringe Eingriffe in 
den Naturhaushalt aus, durch möglichst 
geringen Landschaftsverbrauch, mög-
lichst geringe Veränderung des Land-
schaftsbildes und möglichst weitgehende 
Erhaltung einer naturnahen Kulturland-
schaft  

Der Begriff des ökologischen Tourismus 
bezieht sich auf ein Ökosystem, das einen 

intakten Naturhaushalt und eine für Men-
schen sowie für wildlebende Pflanzen und 
Tiere angemessene Umwelt beinhaltet 

Der Studienkreis für Tourismus und 
Entwicklung e  V , der sich mit entwick-
lungsbezogener Informations- und 
Bildungsarbeit im Tourismus beschäftigt, 
kennzeichnet Ökotourismus als „eine Form 
verantwortungsbewussten Reisens in 
naturnahe Gebiete, bei dem das Erleben 
von Natur im Mittelpunkt steht  Ökotou-
rismus minimiert negative ökologische 
und sozio-kulturelle Auswirkungen, trägt 
zur  Finanzierung von Schutzgebieten oder 
Naturschutzmaßnahmen bei und schafft 
Einkommensmöglichkeiten für die lokale 
Bevölkerung “

Mehr Informationen zu Vietnam befinden 
sich in dem SympathieMagazin „Vietnam 
– Kambodscha – Laos verstehen“ Nr  61, 
2006 herausgegeben vom Studienkreis 
für Tourismus und Entwicklung e V  Auf 
der Ebene der Entwicklungszusammen-
arbeit wird Ökotourismus als Instrument 
zur Förderung der Regionalentwicklung 
und Unterstützung beim Schutzgebiets-
management gesehen  Für die deut-
sche  Gesellschaft für internationale 
Zusammenarbeit (GIZ, ehemals GTZ) ist 
Ökotourismus nachhaltiger Tourismus in 
sensiblen Gebieten, der zur Finanzierung 
des Schutzes der Natur beiträgt (z  B  Exis-
tenzsicherung von Schutzgebieten durch 
die Einnahmen aus dem Tourismus) 

Sanfter Tourismus / Nachhaltiger Tourismus / Umweltverträglicher Tourismus / 
Ökologischer Tourismus: Definitionen einer schwierigen Konzeptidee
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1. Du lịch „mềm“ ở Việt Nam và Hessen.

Định nghĩa: 

Du lịch “mềm” hay du lịch bền vững là một 
hình thức du lịch nhằm góp phần giảm thiểu 
những tác động tiêu cực của du lịch đại 
chúng ở những địa điểm du lịch  Bao gồm 
ba phương diện sau:

• Sinh thái
• Kinh tế
• Xã hội

Trước tiên, về phương diện Sinh thái, loại 
hình du lịch này du khách có thể giảm thiểu 
đến mức thấp nhất những tác động xấu 
gây ra cho tự nhiên vì đây là một hình thức 
mang tính bảo vệ và giữ gìn các nguồn tài 
nguyên thiên nhiên ví dụ như nguồn nước, 
nguồn năng lượng hay như phương tiện đi 
lại và cố gắng để tạo ra ít nhất khí CO₂ trong 
quá trình du lịch 

Thứ hai, về phương diện Kinh tế, hình thức 
du lịch này tất nhiên cũng góp phần khuyến 
khích sự phát triển nền kinh tế của những 
điểm đến du lịch theo ý nghĩa giúp làm tăng 
giá trị ở nước sở tại 

Và thứ ba, về phương diện xã hội, du khách 
có thể học cách thích ứng với nền văn hóa 
của nước sở tại  Nghĩa là biết cách chú ý đến 
và tôn trọng một nền văn hóa khác lạ 

Các đặc điểm của hình thức du lịch mềm, 
du lịch bền vững, du lịch thân thiện với môi 
trường và Du lịch sinh thái tôi đã tóm tắt 
ngắn gọn và có định hướng theo các quy 
định về khái niệm của Cục bảo vệ thiên 
nhiên cộng hòa liên bang Đức và các tổ chức 
khác   Ý tưởng về hình thức du lịch mềm 
được xuất hiện từ sự phê phán lại hình thức 

du lịch quần chúng theo số đông và bao 
gồm những đặc điểm là sự thân thiện với 
môi trường, có lợi ích về mặt xã hội, tạo ra 
giá trị tối đa và một „văn hóa du lịch mới“  
Qua đó cần giúp nhận thức được rằng thiên 
nhiên và cảnh quan môi trường chính là nền 
tảng mang tính sống còn và là „nguồn vốn 
du lịch“  

Du lịch bền vững, theo định nghĩa của Cục 
bảo vệ thiên nhiên cộng hòa liên bang Đức, 
chính là việc bảo tồn sự đa dạng sinh học và 
đối xử một cách thận trọng với sự độc đáo 
và vẻ đẹp của thiên nhiên cũng như cảnh 
quan  Qua đó phải đảm bảo được chất lượng 
môi trường tốt, ngay cả khi phát triển về 
mạnh du lịch, để giảm thiểu tác động xấu 
đến nguồn nước, đất đai, không khí cũng 
như khí hậu và sử dụng mặt bằng  Ngoài ra 
cần phải giảm việc sử dụng các nguồn lực 
cũng như nâng cao hiệu quả sử dụng các 
nguồn tài nguyên thiên nhiên và tài nguyên 
văn hóa để du lịch có thể mang lại lợi ích 
kinh tế và lợi nhuận lâu dài  

Du lịch thân thiện với môi trường là hình 
thức du lịch mà can thiệp ít nhất vào môi 
trường thiên nhiên, ít sử dụng cảnh quan 
hay ít làm biến đổi cảnh quan thiên nhiên 
nhất có thể cũng như bảo tồn được phong 
cảnh, môi trường thiên nhiên nhiều nhất  

Khái niệm du lịch sinh thái đề cập đến việc 
giữ gìn một hệ sinh thái mà trong đó môi 
trường thiên nhiên không bị tác động và 
thích hợp cho con người cũng như đối với 
động vật và thực vật hoang dã  

Viện du lịch và phát triển, là một cơ quan 
hoạt động về công tác giáo dục và truyền 
thông liên quan đến phát triển trong lĩnh 

vực du lịch, mô tả Du lịch sinh thái là „một 
hình thức du lịch có ý thức trách nhiệm tại 
các khu vực gần với thiên nhiên với mục 
đích chính là trải nghiệm, tìm hiểu về thiên 
nhiên  Du lịch sinh thái hạn chế tối đa những 
tác động xấu về mặt sinh thái cũng như về 
mặt văn hóa và xã hội, góp phần mang lại 
nguồn kinh phí cho các khu vực được bảo 
vệ hoặc để thực hiện các hoạt động bảo 
vệ thiên nhiên và tạo cơ hội thu nhập cho 
người dân địa phương“ 

Thông tin thêm về Việt Nam xem trong tạp 
chí „Tìm hiểu Việt Nam – Lào – Campuchia“ 
số 61, do Viện du lịch và phát triển xuất bản 
năm 2006  

Trên phương diện hợp tác phát triển, du 
lịch sinh thái được coi là một công cụ để 
thúc đẩy sự phát triển ở trong vùng và hỗ 
trợ công tác quản lý khu vực được bảo vệ  
Đối với Tổ chức Hợp tác Quốc tế của CHLB 
Đức (GIZ, trước đây là GTZ), du lịch sinh thái 
chính là du lịch bền vững tại các khu vực 
nhạy cảm mà mang lại nguồn kinh phí cho 
công tác bảo vệ thiên nhiên (ví dụ như bảo 
đảm sự tồn tại của các khu vực được bảo vệ 
thông qua nguồn thu từ du lịch) 

Du lịch mềm / Du lịch bền vững / Du lịch thân thiện với môi trường / Du lịch 
sinh thái: Các định nghĩa về một ý tưởng khái niệm khó khăn
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2.1. Überblick Vietnam – Menschen, Kultur und Geschichte

2. Reiseführer Vietnam

Menschen und Kultur
Die Einwohnerzahl von Vietnam lag im 
Jahr 2009 bei ungefähr 86 Millionen 
Menschen und umfasst 54 ethnische 
Minderheiten  Die vietnamesische Kultur 
hat ihre Anfänge in der Dong Son Kultur 
vor etwa 3 000 Jahren  Sie ist und war 
anderen südostasiatischen Kulturen sehr 
ähnlich 

Die größte ethnische Gruppe Viet oder 
Kinh lebt in der Delta-Region  Die meisten 
Minderheitsgruppen leben im Hochland 
und in bergigen Gebieten  Diese Völker 
sind bis heute von der wirtschaftlichen 
Entwicklung des Landes weitgehend ab-
geschnitten und leben in vergleichs weise 
hoher Armut  Kultur und Sprache der 
Minderheiten unterscheiden sich meist 
sehr stark von jener der mehrheitlichen 
Bevölkerung und schaffen somit eine  
kulturelle Vielfalt  Trotzdem haben die 
ethnischen Gruppen von Vietnam ge-
meinsame Tugenden: Fleiß, Gutmütigkeit, 
Solidarität und Tapferkeit  Außerdem ist 
die heutige vielfältige Kultur Vietnams 
eine Mischung aus original lokalen Kul-
turen der Vietnamesen und den Kulturen 
anderer Völker des Landes sowie aus 
chinesischen und westlichen Elementen 

Geschichte
Vietnam ist ein Land mit Tausenden 
Jahren von Geschichte  Archäologische 
Artefakte der Phung Nguyen, Dong Dau, 
Go Mun, und Dong Son Kulturen, vor 
allem Funde aus Bronze (zum Beispiel die 
Trommeln Ngoc lu) haben bewiesen, dass 
Vietnam schon v  Chr  eine Wiege der  

Zivilisation war 

Überreste der historischen Periode der 
Hung Könige zeigen, dass Vietnam eines 
der ältesten Länder in Südostasien ist 

Die Hauptperioden der vietnamesischen 
Geschichte

7 bis 3 Jh. v. Chr.: Das Reich Van Lang der 
Hung Könige  Von 2879 bis 208 v  Chr  das 
Reich Au Lac

208 v. Chr. bis 939 n. Chr.: Tausendjährige 
Herrschaft Chinas

939 bis 1945: Die wiederbelebende und 
entwickelnde Ära in Vietnam, durch Siege 
des vietnamesischen Volkes gegen auslän-
dische Angreifer markiert 

1945 bis 1975: Der Erfolg der August-Re-
volution im Jahre 1945 unter der Führung 
der Kommunistischen Partei Vietnams 
eröffnet eine neue Seite der vietname-
sischen Geschichte  Die Vietnamesen 
setzten ihren Widerstandskampf, um ihre 
Unabhängigkeit und Souveränität zu 
schützen 

1976 bis heute: Die Sozialistische 
Republik Vietnam wurde im Jahre 1976 
gegründet  Hanoi ist die Hauptstadt von 
Vietnam  Im Jahre 1986 veranlasste die 
Kommunistische Partei Vietnams wirt-
schaftliche Reformen, genannt Đổi mới, 
was übersetzt Erneuerung heißt  Seitdem 
gibt es ein rapides Wirtschaftswachstum 
und ist Vietnam wieder in die internatio-
nale Staatengemeinschaft aufgenommen 
worden 

Touristisches Potential
•  2 000 nationale Sehenswürdigkeiten in 

Vietnam
•  Drei Weltkulturerbestätten: Kaiserstadt 

Hue (1993), Altstadt Hoi An (1999), Tem-
pelanlage My Son (1999)

•  Zwei Weltnaturerbestätten: 
Ha Long Bucht (1994), Phong Nha- Ke 
Bang (2003)

•  Drei immaterielle Kulturerben: 
Tay Nguyen Gongs (2005), Nha nhac 
(2003), Quan ho Bac Ninh und Ca Tru 
(2009)

Ferner steht Vietnam auf Platz 27 von 156 
Ländern auf der Welt mit 125 Meeressträn-

den  Die Halong Bucht und Nha Trang 
Bucht gehören zu den schönsten Buchten 
der Welt  Seit 2010 hat Vietnam insgesamt 
acht internationale Biosphärenreservate, 
30 Nationalparks und 400 Naturthermal-
quellen  Es gibt 117 Museen und 21 nati-
onale Urlaubsorte in dem ganzen Land  
Vietnam hat 54 nationale Minderheiten  
Jede hat ihre eigene, typische Tradition 
und Kultur 

Vietnam als Tourismusland
Vietnam entwickelt sich zu einem der be-
liebtesten Urlaubsziele Südostasiens  2007 
überschritt die Zahl der ausländischen 
Touristen erstmals die Vier-Millionen- 
Marke und liegt damit laut des World 
Tourism Rankings der Welttourismusor-
ganisation auf dem Platz neun, der am 
meisten besuchten Länder in Fernost 

In den letzten Jahren entwickelte sich 
die Tourismusindustrie in Vietnam sehr 
schnell und konnte einen großen Auf-
schwung vorweisen  Sowohl die nationale 
Regierung als auch lokale Regierungen 
haben verschiedene Maßnahmen zur Ent-
wicklung und Weiterführung des sanften 
Tourismus eingeleitet  Leider scheitert 
es manchmal an der Umsetzung einiger 
Projekte 

Die Entwicklung des sanften Tourismus 
in Vietnam ist mit vielen Schwierigkeiten 
konfrontiert, wie zum Beispiel jährlichen 
Naturkatastrophen, gravierender Umwelt-
verschmutzung und Waldzerstörung  Das 
größte Hindernis, für die Ausbreitung des 
sanften Tourismus, ist das Unwissen hier-
über, das in der Bevölkerung noch immer 
vorherrscht 

In Hinsicht auf die vietnamesischen 
Bürger
Sanfter Tourismus ist in Vietnam noch 
nicht populär, das heißt, nur eine kleine 
Anzahl der Menschen haben schon mal 
von dem Begriff „sanfter Tourismus“ 
gehört  Daher können die Bürger nicht so 
effektiv zu der Entwicklung des sanften 
Tourismus beitragen  Wir glauben das ist 
ein großer Nachteil für die Entwicklung 
des sanften Tourismus  Diese Entwicklung 
kann nur in Zusammenarbeit von ver-
schiedenen Gruppen funktionieren: der 
Regierung (auf verschiedenen Ebenen), 
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mit Hilfe der touristischen Betriebe und 
der vietnamesischen Bevölkerung  Leider 
scheint es, dass die Behörden noch keine 
konkrete Motivation haben, den sanften 
Tourismus bekannt zu machen 

Ein Beispiel über den Öko-Tourismus 
auf der Insel Cat Ba
Cat Ba ist die größte Insel der Halong 
Bucht  Das hat viele natürliche Vorteile: 
ein vielfältiges ökologisches System mit 
vielen seltenen Tieren und Kalksteinber-
gen, sowie das Meer mit vielen Ressour-
cen  Der Nationalpark Cat Ba wurde von 
der UNESCO als internationales biolo-
gisches Naturschutzgebiet ausgewählt  
Deshalb ist Cat Ba ein phantastisches 
Reiseziel, besonders für den Ökotouris-
mus  Die Touristen können die frische 

Luft genießen, schöne 
Landschaften  

 
 

anschauen und die Natur beim Wandern 
oder beim Segeln entdecken   

Seit 2001 arbeitet die SNV (Netherlands 
Development Organisation) – eine hol-
ländische Organisation für internationale 
Entwicklung – mit den Tourismusämtern 
mehrerer Provinzen in Vietnam zusam-
men, um das Projekt „Nachhaltiges Reisen 
zugunsten von Armen“ durchzuset-
zen  Dies wird vorwiegend auf dem 
Land oder in der Gebirgsregionen 
verwirklicht  

Der Schwerpunkt ist, die Anzahl der 
armen Leute durch das Schaffen 
von Arbeitsplätzen zu reduzieren  
Außerdem wird den Einheimischen 
sowohl Wissen über den sanften 
Tourismus, Umweltschutz und zum 
ökologischen Bewusstsein usw  
vermittelt, als auch Sprachkenntnisse 
und andere erforderliche Fähigkeiten 
trainiert  Durch das Projekt werden auch 
 Tätigkeiten zum Umweltschutz ausge-
führt, sowie traditionelle Werte bewahrt  

Ein Beispiel hierfür ist der Wohnbereich 
der Minderheitsgruppe „Champa“, die in 
Chau Phong, Hoa Hung, An Giang Provinz 
liegt  Hier können die Touristen bei den 
Einheimischen wohnen, mit ihnen essen 
und sich beschäftigen   Sie haben dort 
die Möglichkeit, den Alltag der Einheimi-
schen von der Feldarbeit bis zur traditio-
nellen Stickerei zu erfahren  

Über die bemerkenswerten Fortschritte, 
die das Programm mit seinen prakti-

schen Projekten schon erzielt hat,  
kann man sich auf den Internetsei-

ten der SNV informieren:
http://www snvworld org
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2.1 . Sơ lược về Việt Nam – Con người, văn hóa và lịch sử

Con người và văn hoá
Dân số Việt Nam tính đến năm 2009 có 
khoảng 86 triệu người với 54 dân tộc anh 
em  Việt Nam là một nước có dân số trẻ vì 
trên 50% số dân ở độ tuổi dưới 20  Dân tộc 
chiếm số đông nhất là dân tộc Việt hay còn 
gọi là dân tộc Kinh sống ở những vùng châu 
thổ và đồng bằng ven biển còn phần lớn các 
dân tộc thiểu số sống trên cao nguyên và 
vùng núi cao  

Văn hoá Việt Nam khởi nguồn từ nền văn 
hoá Đông Sơn cách đây khoảng 3000 năm  
Nó cũng tương tự như văn hoá của các nước 
Đông Nam Á khác  Việt Nam có 54 dân tộc 
anh em cùng chung sống  Mỗi dân tộc đều 
có một ngôn ngữ và bản sắc văn hoá riêng  
Các bản sắc văn hoá riêng được thể hiện 
qua cuộc sống cộng đồng và các hoạt động 
kinh tế xã hội  Tất cả đã tạo nên một sự đa 
dạng văn hoá  Mặc dù vậy tất cả các dân tộc 
trên đất nước Việt Nam đều có những đức 
tính chung đáng quý đó là sự chăm chỉ, lòng 
nhân hậu, tính đoàn kết và lòng dũng cảm  
Ngoài ra, sự đa dạng trong văn hoá Việt Nam 
ngày nay còn là sự hoà trộn của văn hoá địa 
phương từng vùng miền và một số yếu tố 
của nền văn hoá nước ngoài như văn hoá 
Trung Hoa, văn hoá phương Tây 

Lịch sử
Việt Nam là một đất nước có hàng nghìn 
năm lịch sử, những hiện vật khảo cổ của văn 
hoá Phùng Nguyên, Đồng Đậu, Gò Mun và 
Đông Sơn, đặc biệt là việc tìm thấy trống 
đồng Ngọc Lũ đã chứng minh Việt Nam là 

một trong những cái nôi của nền văn minh 
phát triển trước công nguyên  Những di tích 
của thời kì đầu dựng nước của các vua Hùng 
đã chỉ ra rằng Việt Nam là một trong những 
quốc gia lâu đời nhất ở Đông Nam Á 

Việt Nam qua các thời kỳ lịch sử:

Thế kỉ 7 - Thế kỉ 3 TCN: Nhà nước Văn Lang 
do vua Hùng lập nên  

Từ năm 2879 đến 258 TCN: nhà nước Âu 
Lạc 

Từ năm 258 TCN – 939 SCN: Một nghìn 
năm Bắc thuộc

Từ năm 939 – 1945: Thời kỳ phục hồi và 
phát triển  Thời kỳ được đánh dấu bởi những 
chiến thắng lẫy lừng của dân tộc Việt Nam 
chống quân xâm lược 
Từ năm 1945 – 1975: Cách mạng tháng 
8 năm 1945 thành công dưới sự lãnh đạo 
của Đảng Cộng Sản đã mở ra một trang sử 
mới  Dân tộc Việt Nam quyết tâm chiến đấu 
để bảo vệ độc lập chủ quyền của đất nước 
mình 
Từ năm 1976 đến nay: Nước Việt Nam thống 
nhất đổi quốc hiệu thành nước Cộng hòa Xã 
hội Chủ nghĩa Việt Nam  Thủ đô là Hà Nội  
Năm 1986 Đảng đã thông qua chính sách 
Đổi mới  Kể từ đó Việt Nam đã có những 
bước phát triển vượt bậc về kinh tế và bắt 
đầu hội nhập vào cộng đồng quốc tế  

Tiềm năng du lịch
•  2000 danh lam thắng cảnh
•  3 di sản văn hóa thế giới: Cố đô Huế 

(1993), Phố cổ Hội An (1999), Thánh địa Mỹ 
Sơn (1999)

•  2 di sản thiên nhiên thế giới: Vịnh Hạ Long 
(1994), Động Phong Nha - Kẻ Bàng (2003)

•  3 di sản tryền khẩu phi vật thể: Cồng 
chiêng Tây Nguyên (2005), Nhã nhac 
(2003), Quan họ Bắc Ninh và Ca Trù (2009) 

Hơn nữa, Việt Nam được bầu chọn ở vị trí 27 
trong số 156 nước trên thế giới với 125 bãi 
biển được bình chọn là đẹp nhất  Vịnh Hạ 
Long và vịnh Nha Trang là một trong những 
vịnh đẹp nhất thế giới  Đến năm 2010, Việt 
Nam có tổng cộng 8 khu dự trữ sinh quyển 
quốc tế, 30 rừng quốc gia và 400 suối nước 
nóng tự nhiên 
Hiện nay cả nước có 117 bảo tàng và 21 khu 
du lịch mang tầm quốc gia  Bên cạnh đó với 

sự đa dạng về thành phần dân tộc với 54 
dân tộc anh em  Mỗi dân tộc đều mang điển 
hình và đặc trưng riêng trong nền văn hóa 
Việt Nam  

Đất nước du lịch Việt Nam
Việt Nam là một trong những điểm đến 
được yêu thích nhất tại Đông Nam Á  Vào 
năm 2007 lần đầu tiên lượng khách du lịch 
quốc tế tại Việt Nam vượt ngưỡng bốn triệu 
và theo bảng xếp hạng những điểm đến 
được yêu thích nhất của Tổ chức du lịch thế 
giới, Việt Nam đạt vị trí thứ chín trong khu 
vực Viễn Đông 

Trong những năm gần đây, ngành công 
nghiệp du lịch tại Việt Nam phát triển rất 
nhanh chóng và đã có những bước tiến 
dài  Cả chính phủ và các chính quyền địa 
phương đều có những chính sách và chiến 
lược để phát triển du lịch thân thiện môi 
trường nhưng hiện tại mới chỉ là giai đoạn 
khởi đầu  Tại Việt Nam, nhiều dự án về du 
lịch bền vững đã được thiết kế, nhưng cho 
đến nay chỉ một số ít được thực hiện thành 
công vì một số khó khăn như: thiên tai hàng 
năm, ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, 
phá rừng… Nhưng khó khăn lớn nhất chính 
là sự thiếu chuyên môn của người làm du 
lịch và thiếu nhận thức của người dân 

Về phương diện người dân Việt Nam
Liên quan đến việc thiếu thông tin và nhận 
thức của người dân: Du lịch “mềm” thực ra 
vẫn là một khái niệm vẫn còn chưa phổ biến 
với người dân Việt Nam  Vì chỉ một số nhỏ 
người dân đã từng nghe qua định nghĩa 
này cũng như chỉ một số ít người biết đến 
nó  Thế nên, việc đóng góp của người dân 
cũng chỉ là tự phát, nhỏ lẻ và không hiệu 
quả  Đó thực sự là một bất lợi lớn trong việc 
phát triển du lịch bền vững bởi lẽ để có thể 
phát triển nó cần phải có sự kết hợp của ba 
thành phần chính và chủ yếu là: chính phủ 
(ở những cấp độ khác nhau), các công ty du 
lịch và cả người dân  Tiếc rằng dường như 
các cơ quan quản lý nhà nước vẫn chưa có 
được động lực cụ thể để tuyên truyền cho 
hình thức du lịch mềm tại Việt Nam

2. Du lịch Việt Nam



11

Ví dụ về du lịch sinh thái tại đảo Cát Bà
Cát Bà là đảo lớn nhất trong hơn 1969 quần 
đảo ở vịnh Hạ Long  Nơi đây có rất nhiều 
lợi thế tự nhiên như: hệ thống sinh thái 
đa dạng với nhiều loài động vật có giá trị, 
dãy núi đá vôi, cũng như nguồn tài nguyên 
phong phú  Rừng quốc gia Cát Bà đã được 
UNESCO công nhận là khu bảo tồn sinh 
học quốc tế  Vì vậy, có thể nói Cát Bà là một 
điểm đến tuyệt vời  Hiện nay, Cát Bà cũng 
được phát triển theo hình thức du lịch sinh 
thái  Các du khách có thể tận hưởng không 
khí trong lành, chiêm ngưỡng những 
phong cảnh đẹp, và cũng có thể khám phá 
Cát Bà bằng cách đi bộ hoặc chèo thuyền 
 
Từ năm 2001, kết hợp cùng với tổ chức SNV 
(Netherlands Development Organisation) – 
một tổ chức phát triển quốc tế của Hà Lan 
các cơ quan du lịch của nhiều tỉnh tại Việt 
Nam đã cùng thực hiện dự án „Du lịch bền 
vững vì lợi ích của người nghèo“  

Dự án này được thực hiện chủ yếu ở nông 
thôn và khu vực miền núi với trọng tâm là 
giảm số người nghèo bằng cách tạo ra công 
ăn việc làm cho họ  Ngoài ra, người dân địa 
phương sẽ được cung cấp những kiến thức 
về du lịch bền vững, bảo vệ môi trường 
cũng như được cung cấp các kỹ năng cần 
thiết và được đào tạo về mặt ngôn ngữ  
Thông qua dự án, người dân được thực 
hành các hoạt động bảo vệ môi trường 
cũng như bảo vệ các giá trị truyền thống 

Một ví dụ thưc tế là tại khu vực sinh sống 
của dân tộc thiểu số „chăm pa“ ở các huyện 
Châu Phong, Hòa Hưng tỉnh An Giang  Ở đó 
khách du lịch có thể sống cùng người dân 
địa phương, cùng ăn ở và hoạt động cùng 
họ  Qua đó du khách sẽ được trải nghiệm 
cuộc sống hàng ngày của người dân địa 
phương từ công việc đồng án cho tới nghề 
thêu truyền thống 

Với chương trình thực tế như vậy, dự án đã 
đạt được một số thành công đáng chú ý  Có 
thể tìm hiểu thêm thông tin tại đây: http://
www snvworld org 
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2.2. Halong-Bucht

Überblick

Von der UNESCO wurde die Bucht 1994 
wegen ihrer spektakulären Landschaft, 
Strände und Sehenswürdigkeiten zum 
Weltnaturerbe erklärt  Sie ist weltweit 

berühmt und das 
Traumrei-

seziel 

von Touristen aus aller Welt  Die Halong-
Bucht ist eine kleine Bucht im Golf von 
Tonkin und gehört zu der Quang Ninh 
Provinz  Im Osten grenzt diese Bucht an 
das Meer, im Südwesten an den  Archipel 
von Cat Ba, im Westen und im Nordwesten 
an das Festland mit der ungefähr 120 km 
langen Meeresküste, die sich von Hung 
Yen Provinz, vorbei an Halong-Stadt und 
der Cam Pha Gemeinde bis zum Ende des 
Bezirks Van Don erstreckt  

Die Halong-Bucht hat eine Fläche von 
1553 km² und besteht aus 1 969 

kleinen und großen Inseln  Davon 
haben 989 Inseln einen eigenen 

Namen 

In der Halong-Bucht gibt 
es zwei Arten von Inseln: 
Kalkstein- und Schieferinseln, 
die sich auf zwei Hauptbe-
reiche konzentrieren: Im 
Südosten von der Bai Tu 
Long Bucht und im Südwes-
ten der Halong-Bucht mit 

einem tektonischen Alter von 
250 bis 280 Millionen Jahren  

In dieser Region gibt es bizarre 
Kalksteinfelsen und Inseln, die 

über Tausende von Jahren hinweg 
von Wind und Wasser geformt 

wurden  Aufgrund dieser Gesteinsart 
gibt es Hunderte von Höhlen, die sehr 

eindrucksvoll sind 

Für Touristen gibt es gibt hier 
zahlreiche Orte der Unterhal-

tung und Möglichkeiten die 
vietnamesische Küche zu 

genießen  Bei gutem 
Wetter können sie 

in der Bucht eine 
Spazierfahrt mit 
einem Kajak oder 
einer Dschunke 
machen  Sie 
können auch 
schwimmen und 
tauchen, wenn 
sie Lust dazu 

haben, oder ein-
fach die Schönheit 

dieser berühmten 
Landschaft erkunden 

Sehenswürdigkeiten
In der Halong-Bucht können Besucher 
zum Sightseeing Kajaks oder Dschunken 
nutzen  Das wie Kristall durchsichtige 
Meereswasser reflektiert das Bild der 
Inseln in der Ferne  Bei den Erkundungs-
touren auf dem Wasser treffen Besucher 
auf die für die Bucht charakteristischen 
schwimmenden Häuser der Einwohner 
und deren Boote  

Entlang der Halong-Bucht ist das Bãi Cháy 
genannte Ressort zu sehen  Die Gäste 
können sich hier ausruhen und baden  Die 
jährliche Durchschnittstemperatur ist über 
20°C  Die sanften Hügel laufen in Richtung 
Meer und umarmen die uralten Kieferrei-
hen, die zwischen den Hochhaus-Hotels 
und den kleinen Villen mit ihrer einzig-
artigen Architektur stehen  Neben den 
grünen Baumreihen an den asphaltierten 
Straßen, die entlang der weißen sandigen 
Bucht verlaufen, verstecken sich viele 
kleine Buchten  Nach dem Baden können 
die Touristen bei einem Glas Wasser am 
Strand sitzen und die kühle Luft des See-
windes genießen 

Darüber hinaus können Dschunken 
ausgeliehen werden, um zur Insel Cô 
Tô zu fahren  Dort kann der Besucher 
schwimmen und in den wunderschönen 
Korallenbänken tauchen  Dieser Ort 
ist nicht so überfüllt wie andere Plätze 
und eignet sich für Reisende, die Ruhe 
und Wildnis lieben  Außerdem sollten 
Touristen auf den Besuch der Insel Tuan 
Chau nicht verzichten, einer der berühm-
testen Tourismusorte in Nordvietnam; 
die schönste Insel der 1 969 Inseln in 
der Halong-Bucht  Tuan Chau ist für den 
größten künstlichen Strand von Vietnam 
bekannt  Die Gäste können gemütlich am 
Strand der sanften weißen Sandbank Tra 
Co liegen  Während dem Betrachten der 
Landschaft können zahlreiche Gerichte 
in dem vietnamesischen kulinarischen 
Garten genossen werden  Dieser Garten 
wurde in einem einzigartigen Stil erbaut 
und stellt eine Nachahmung der vietna-
mesischen Hof-Architektur des 17  und 18  
Jahrhunderts dar 

Halong verfügt über ein sehr großes 
Höhlensystem  Jede Höhle hat ihre eigene 

2. Reiseführer Vietnam
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Schönheit und Geschichte  Die Gäste 
können die Höhle auf der Insel Bồ Hòn 
besuchen, die 14 km entfernt von Bãi 
Cháy liegt  Dort sind zahllose Stalagmi-
ten mit unzähligen außerordentlichen 
Formen und Größen zu sehen, die 
über Tausende Jahre hinweg von Wind 
und Wasser geformt wurden  Dadurch 
entstand eine prächtige und herrliche 
Landschaft 

Wer zum buddhistischen Gottesdienst 
geht, kann Yên Tử besuchen, ein System 
von Tempeln, kleinen Pagoden, Türmen 
und uralten Waldbäumen, die sich im 
Grünen befinden  Die Schönheit von Yên 
Tử wird durch die Berge und dem alten 
Charakter der Tempel- und Turmsysteme 
bestimmt 

Reisetipps

Wie die anderen Orte in Nordvietnam 
liegt die Halong-Bucht in der tropischen 
und monsunischen Klimazone  Deut-
lich sind hier die Wetterunterschiede 
der vier Jahreszeiten wahrzunehmen  
Fast in jeder Zeit während des ganzen 
Jahres kann eine Reise zur Halong-Bucht 
gemacht werden  Die beste Jahreszeit ist 
der Zeitraum von April bis Oktober  Das 
Wetter in diesen Monaten ist recht kühl 
und angenehm 

Die Schiffe fahren kontinuierlich jeden 
Tag mit Abfahrt in Hòn Gai um 6 30 Uhr, 
13 Uhr und 16 Uhr  Der Fahrkartenpreis 
ist im Vergleich zu einer Fahrt mit dem 
Taxi in Vietnam ein bisschen höher  Es 
gibt viele Ticket-Makler und es herrscht 
Chaos beim Ticketverkauf  Es empfiehlt 
sich die Hotels für Bootsverleihdienst-
leistungen zu kontaktieren, um lange 
Wartezeiten auf ein Boot zu vermeiden  
Am besten ist es, Touren am frühen 
Morgen oder am Nachmittag auszuwäh-
len  Dann ist die Reise komfortabler und 
erholsamer 

Für berühmte Touristenattraktionen 
sind die Preise in Halong generell nicht 
sehr hoch  Besucher können Kleider für 
einen kaum höheren Preis als an einem 
anderen Orten kaufen  Das Essen in den 
Restaurants ist auch sehr günstig  Aber 
Besucher sollten vorher nach dem Preis 

fragen, bevor sie sich entscheiden, 
etwas zu kaufen oder zu mieten 

Andere Tipps

Viele Reiseveranstalter 
bieten günstige Ausflüge 
zur Halong-Bucht an, aber 
bei teureren Touren sind 
meist die Qualität der Un-
terkünfte, Transportmittel, 
Verpflegung und Reiselei-
tung besser  Qualität hat 
ihren Preis! 

Dies sollte man vor der Bu-
chung klären: Wie viele Fahrgäs-
te reisen mit? Ist auf dem Zimmer 
eine Klimaanlage vorhanden? Wie 
lange dauert die Reise? – Dann kommt 
es auch nicht zu unvorhergesehenen 
Überraschungen 
Im Herbst und im Winter kann man 
aufgrund des Wetters weder schwim-
men noch tauchen  Im Sommer jedoch 
gehören Badesachen unbedingt mit ins 
Gepäck 

Zu Beginn der Woche sind die Preise 
für Unterkünfte eher niedrig  Ab 
Freitag bis Sonntag sind die Zimmer 
in Halong oft ausgebucht oder die 
Preise sind hoch 

Mit dem Einkaufen von Essen in 
der Bucht sollte man vorsichtig sein  
Idealerweise bringt man sich Proviant 
für den Tag selbst mit  Normalerweise 
lassen sich die Häfen nicht später als 18 
Uhr anlaufen  Wenn man jedoch vorher 
mit einem Bootsbesitzer Kontakt auf-
nimmt, kann man die Halong Bucht auch 
am Abend genießen 

Geheimtipp

In der Halong-Bucht gibt es sehr viele schwim-
mende Dörfer  Dort wohnen die Einheimischen, 
die hauptsächlich von der Fischerei leben  Wer 

mehr über diese Menschen erfahren möchte, kann 
sie besuchen  Grundsätzlich sind die Leute sehr 

gastfreundlich  Hier fehlt meist eine moderne und 
komfortable Ausstattung und eine professionelle 

Bedienung, aber im Gegenzug bekommt man 
Informationen, Bilder und kann den Alltag der auf 

dem Meer wohnenden Menschen erleben 
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2.2. Vịnh Hạ Long

Khái quát

Vịnh Hạ Long - khu di sản thiên nhiên thế 
giới được UNESCO công nhận vào năm 1994 
nổi tiếng với những bãi biển đẹp, các khu du 
lịch, các di tích lịch sử    và ngày càng được 
nhiều du khách trong và ngoài nước biết 
đến  Nằm ở vùng Đông Bắc Việt Nam, vịnh 
Hạ Long là một phần vịnh Bắc Bộ, bao gồm 

vùng biển của 
thành 

phố Hạ Long, thị xã Cẩm Phả và một phần 
của huyện đảo Vân Ðồn  Phía tây nam Vịnh 
giáp đảo Cát Bà, phía đông là biển, phần còn 
lại giáp đất liền với đường bờ biển dài 120 
km, với tổng diện tích 1553 km2 gồm 1969 
hòn đảo lớn nhỏ, trong đó 989 đảo có tên và 
980 đảo chưa có tên  

Ðảo của vịnh Hạ Long có hai dạng là đảo đá 
vôi và đảo phiến thạch, tập trung ở hai vùng 
chính là vùng phía đông nam (thuộc vịnh Bái 
Tử Long) và vùng phía tây nam (thuộc vùng 
vịnh Hạ Long) có tuổi kiến tạo địa chất từ 

250 - 280 triệu năm  Vùng tập trung dày đặc 
các đảo đá có phong cảnh ngoạn mục và 

nhiều hang động đẹp nổi tiếng  

Có rất nhiều nơi khác để cho du 
khách đến giải trí và thưởng thức 

các món ăn  Khi thời tiết tốt bạn 
sẽ có thể đi dạo trên vịnh bằng 
thuyền, hay làm một tour dạo 
quanh nơi đây  Bạn cũng có 
thể bơi lội nếu bạn thích, hay 
khám phá những vẻ đẹp của 
vùng vịnh nổi tiếng này  

Đi khi nào? 

Vịnh Hạ Long nằm ở miền Bắc 
Việt Nam, trong khu vực khí hậu 

nhiệt đới gió mùa, có 4 mùa xuân, 
hạ, thu, đông rõ rệt  Hầu như vào bất 

cứ thời gian nào quanh năm cũng có thể 
du lịch đến vịnh Hạ Long, trong đó tốt nhất 

sẽ là vào khoảng từ tháng 4 đến tháng 10  
Thời tiết vào những tháng này khá mát mẻ 
và dễ chịu  Mặc dù như thế nhưng bạn cũng 
có thể đến đây vào những tháng mùa đông 

là tháng 12, tháng 1 và tháng 2  Thời 
tiết có thể hơi lạnh và mây mù, thỉnh 

thỏang có mưa lất phất  Còn vào 
mùa hè tuy có rất nhiều du khách 

đến đây nghỉ ngơi và tham quan, 
nhưng đôi khi ở nơi này đông 
người sẽ thú vị hơn là vắng vẻ  
Tuy nhiên trong suốt những 
tháng mùa hè từ tháng 5 đến 
tháng 10, nhiệt độ tăng lên và 
bạn có thể gặp bão trong mùa 
mưa 

Đi những đâu? 

Đến vịnh Hạ Long, du khách có 
thể đi du thuyền để ngắm cảnh  Bạn 

sẽ nhìn thấy sương mù mờ ảo giống như 
trong những giấc mơ, nước biển trong như 
pha lê phản chiếu hình ảnh của những hòn 
đảo ở xa xa…Và du khách sẽ bắt gặp những 
ngôi nhà nổi của dân địa phương, những 
chiếc thuyền tấp nập qua lại trên vịnh  Tất 
cả những điều đó chắc chắn sẽ làm cho du 
khách thích thú 

Dọc theo bờ vịnh Hạ Long là khu nghỉ mát 
thường quen gọi là Bãi Cháy  Du khách có 
thể nghỉ ngơi và tắm biển ở đây  Khu nghỉ 
mát này quanh năm lộng gió biển, nhiệt độ 
trung bình năm khoảng trên 20 °C, có dải 
đồi thấp chạy thoai thoải về phía biển kéo 
dài hơn 2 km ôm lấy hàng thông cổ thụ nằm 
xen kẽ với những khách sạn cao tầng, những 
biệt thự nhỏ kiến trúc riêng biệt  Qua con 
đường rải nhựa, sát bờ vịnh là dải cát trắng 
và hàng phi lao xanh mát  Những hàng quán 
nhỏ xinh ẩn mình dưới những rặng phi lao  
Tắm biển xong du khách có thể lên bờ ngồi 
thưởng thức những cốc nước mát lạnh để 
đón luồng gió biển 

Ngoài ra du khách còn có thể đi thuyền đến 
đảo Cô Tô để tắm biển và lặn ngắm nhìn 
những rặng san hô đẹp tuyệt  Nơi này cũng 
rất phù hợp cho những du khách thích 
hoang sơ, không đông người như những 
nơi khác 

Bên cạnh đó du khách không thể không 
ghé qua đảo Tuần Châu, một khu du lịch 
nổi tiếng bậc nhất ở miền Bắc và là hòn đảo 
đẹp nhất trong số 1 969 hòn đảo ở vịnh 
Hạ Long  Tuần Châu nổi tiếng với bờ biển 
nhân tạo lớn nhất Việt Nam  Du khách có 
thể thoải mái vui chơi trên bờ biển thoai 
thoải với lớp cát trắng Trà Cổ nổi tiếng dài 4 
km  Các trò chơi bãi biển và dưới nước như 
: bóng chuyền bãi biển, đá bóng, lướt sóng, 
canô kéo dù, môtô trượt nước tốc độ cao sẽ 
đem lại cho bạn một kỳ nghỉ khoẻ khoắn, 
thú vị và đầy ấn tượng  Đặc biệt, du khách 
còn được chiêm ngưỡng và thưởng thức các 
món ăn ở Vườn ẩm thực Việt Nam  Vườn này 
được xây dựng theo phong cách độc đáo, 
mô phỏng kiến trúc cung đình Việt Nam thế 
kỷ 17 và 18 

Hay nếu du khách muốn tắm suối khoáng 
nóng thì đến Quang Hanh, cách Hạ Long 
có hơn chục km  Đây là khu du lịch của nhà 
nước đầu tư, có phục vụ massage cho du 
khách thư giãn 

2. Du lịch Việt Nam 
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2. Du lịch Việt Nam 

Hạ Long có hệ thống hang động rất lớn, mỗi 
hang động đều có những vẻ đẹp riêng và 
những câu chuyện gắn liền với nó  Du khách 
có thể chọn đi tham quan hang Luồn nằm 
trên đảo Bồ Hòn, cách Bãi Cháy 14 km để 
ngắm nhìn những búp thạch nhũ được kiến 
tạo trong hàng triệu năm với nhiều hình 
dạng và kích cỡ khác nhau  Bạn sẽ không 
thể tin vào mắt mình bởi khung cảnh ấy thật 
nguy nga và tráng lệ  Phía trước hang là hòn 
Con Rùa, bên phải là Cổng Trời  Nơi đây vách 
đá dựng đứng, bốn mùa nước trong xanh 
phẳng lặng như một tấm gương soi  Sát 
mép nước, một chiếc cổng hình cánh cung 
mở ra dưới chân đảo 

Nếu thích đi chùa lễ bái thì du khách hãy 
ghé khu di tích Yên Tử  Đây là một hệ thống 
chùa, am, tháp và rừng cây cổ thụ hoà quyện 
với cảnh vật thiên nhiên, nằm rải rác từ dốc 
Đỏ đến núi Yên Tử  Vẻ đẹp của Yên Tử là sự kỳ 
vĩ của núi non hoà với nét cổ kính trầm mặc 
của hệ thống am, tháp 

Lời khuyên

Đến, đi lại bằng gì? 
Cũng như các địa điểm du lịch khác ở miền 
Bắc Việt Nam, vịnh Hạ Long nằm trong vùng 
khí hậu nhiệt đới gió mùa và thời tiết trong 
năm được chia thành 4 mùa xuân hạ thu 
đông rõ rệt  Khách du lịch có thể đến thăm 
vịnh Hạ Long vào bất cứ mùa nào trong 
năm, nhưng tốt nhất là trong khoảng thời 
gian từ tháng 4 đến tháng 10, vì thời tiết 
trong những tháng này thường mát mẻ và 
dễ chịu  

Thành phố Hạ Long cách Hà Nội 170 km, 
khoảng 3 đến 4 giờ đi xe ô tô  Hầu hết khách 
du lịch đều đặt tour từ Hà Nội, bao gồm cả 
phương tiện giao thông đến vịnh Hạ Long, 
cũng như chỗ ăn ở (trên thuyền hoặc trong 
khách sạn), có cả hướng dẫn viên du lịch và 
ăn trưa, tối  Còn nếu đi tự túc thì để đến vịnh 
Hạ Long, du khách có thể đón xe khách tại 
Hà Nội  Từ trạm Kim Mã trên đường Nguyễn 
Thái Học, du khách đón chuyến xe khách 
của hãng Hoàng Long Express  Xe chạy đều 
đặn mỗi 15 phút sẽ có 1 chuyến đi Hạ Long  
Nếu có nhu cầu đặt vé trước, bạn có thể liên 
hệ theo số điện thọai (04) 38452846  Ngòai 
ra bạn cũng có thể đón xe khách từ Hải 
Phòng chỉ cách vịnh Hạ Long khỏang 75 km  
Khi đã đến vịnh Hạ Long, bạn có thể thuê 
thuyền hoặc tàu du ngoạn trên vịnh 

Ở đây có tàu chạy từ Hòn Gai đến Hải Phòng 
liên tục mỗi ngày  Tàu khởi hành tại Hòn Gai 
vào lúc 6h30, 13h và 16h  Tiếc là không có 
tàu cánh ngầm chạy tuyến Hạ Long và Hải 
Phòng  Tuy nhiên giá vé tàu hơi cao so với đi 
bằng xe ô tô 

Mua sắm, giá cả
Nhìn chung giá cả ở Hạ Long không quá đắt 
đối với một khu du lịch nổi tiếng  Du khách 
có thể mua sắm quần áo với giá đắt hơn một 
chút so với những nơi khác  Ăn uống ở các 
quán giá cũng khá là bình dân  Tuy nhiên 
du khách cũng cần phải hỏi xác định lại giá 
trước khi quyết định mua hay thuê cái gì 

Ngoài ra, giá vé từ Hà Nội đến Hạ Long 
khoảng 60 000 đồng (đi xe khách)  Giá xe 
ôm từ bến xe về khu du lịch Bãi Cháy trung 
bình là 15 000 đồng mỗi người  Nếu sang 
Hòn Gai, bạn có thể mất tới 40 000 đồng mỗi 
người  Bạn nên đi taxi nếu đoàn từ 3 người 
trở lên  Riêng xe buýt từ bến xe đến Bãi Cháy 
hoặc Hòn Gai, giá cao nhất là 5 000 đồng 
mỗi người 

Giá  phòng trọ trung bình khỏang 
150 000 đồng mỗi ngày  Nếu có thể, bạn nên 
thuê chỗ ở tại Hòn Gai để có thể tìm các nhà 
nghỉ có giá cả hợp lý  Còn tiền thuê thuyền 
đi thăm quan Vịnh Hạ Long khá lộn xộn  Bạn 
có thể liên hệ tại khách sạn để có thể được 
bố trí ghép thuyền nhằm tránh chờ đợi hoặc 
không được ghép thuyền phù hợp  Giá vé 
tham quan là 40 000 đồng mỗi người  Nếu 
bạn đi 6 tiếng trên Vịnh, giá trả cho thuyền 
sẽ là 100 000 đồng mỗi người  Để đỡ tốn chi 
phí, bạn nên lựa chọn chuyến thăm quan 
3 – 4 tiếng  Có thể lựa các chuyến sáng sớm 
hoặc buổi trưa để thoải mái hơn trong việc 
đi lại và nghỉ ngơi 

Lưu ý khác
Có nhiều nhà điều hành tour giới 
thiệu các chuyến đi đến vịnh Hạ 
Long với mức giá khá cạnh tranh  
Tuy nhiên, bạn cần kiểm tra 
chắc chắn xem mình có nhận 
được những sản phẩm và dịch 
vụ xứng đáng với đồng tiền 
bạn bỏ ra hay không  Với những 
tour có mức giá đắt hơn, chất 
lượng của tàu thuyền, chỗ ở, xe 
cộ, thức ăn và hướng dẫn viên 
cũng sẽ cao hơn  Một số câu hỏi 
mà bạn nên hỏi trước khi đặt tour 

là có bao nhiêu người sẽ đi trên xe ô tô tới 
Hạ Long và trên thuyền ở Hạ Long, phòng 
có điều hòa nhiệt độ không, các bữa ăn trên 
thuyền như thế nào, và thời gian du thuyền 
là bao nhiêu  Nhờ thế, bạn sẽ “nhìn thấy” 
trước được mọi thứ sẽ diễn ra như thế nào 
Bạn không thể bơi lặn vào mùa thu hay mùa 
đông bởi vì thời tiết mùa này khá lạnh  Khi 
bạn đến tham quan nơi này vào mùa hè 
bạn nên mang theo đồ bơi và quần short, 
áo thun  Để có thể dễ dàng thuê phòng với 
giá không quá đắt, bạn nên đi vào đầu tuần 
hoặc giữa tuần  Bắt đầu từ thứ 6 đến chủ 
nhật, Hạ Long thường xuyên hết phòng và 
giá phòng thường bị nâng lên khá cao 

Về vấn đề mua bán và ăn uống trên Vịnh, 
bạn nên cẩn thận trước khi quyết định mua 
một cái gì đó  Thông thường, bến tàu không 
cho phép tàu đi quá 18h  Tuy nhiên, nếu 
bạn đi chuyến chiều và thỏa thuận được với 
chủ thuyền thì có thể có một bữa ăn tối trên 
biển  Tốt nhất là bạn chỉ nên mua vé thăm 
quan và tránh bất kỳ việc mua bán, ăn uống 
trên biển  Để chống đói, bạn có thể mua 
bánh mỳ, thịt hộp, nước suối    mang theo 
để ăn 

Hãy đến với người dân biển để có thể hiểu 
hơn về vùng đất này  Xét về cơ bản, người 
dân biển rất thân thiện và thẳng thắn  Nếu 
bạn chân thành và vui vẻ, họ cũng sẽ đón 
tiếp bạn một cách thoải mái nhất có thể  Có 
thể đến với họ bạn không có được sự đầy 
đủ, tiện nghi nhưng bù lại, bạn có thông tin, 
có hình ảnh, có được cái chất của con người 
ở biển 
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2.3. Hanoi

Geschichte

Die Hauptstadt Vietnams, Hanoi besteht 
seit der Jungsteinzeit  Kaiser Ly Thai To 
verlegte 1010 n  Chr  seine Hauptstadt 
hierher und entschied sich ihr den Na-
men „Thanglong“ zu geben  

Lange Zeit hatte Hanoi viele Namen  
Der Name Hanoi (wörtlich übersetzt: 
Die Stadt in der Biegung eines Flusses) 
stammt aus dem Jahr 1831, der Zeit 
von Kaiser Tu Duc  Nach der August-
Revolution im Jahr 1945 wurde Hanoi als 
Hauptstadt von Vietnam proklamiert 

Klima

Das Klima der Hauptstadt gilt als be-
merkenswert in Vietnam  Hanoi ist die 
einzige Hauptstadt in Südostasien mit 
vier Jahreszeiten  Im Sommer ist es warm 
und oft sehr heiß, vor allem im Juli und 
August  Touristen, die Hanoi im Winter 
besuchen, können das fast europäische 
Klima – ziemlich kalt und trocknen – mit-
erleben  Besonders in den letzten Jahren 
hat sich das Klima von Hanoi und in allen 
Provinzen in Nordvietnam ein bisschen 
verändert  Es scheint kälter im Winter und 
heißer im Sommer zu sein  

Sehenswürdigkeiten

Die Altstadt
In der Nähe vom Hoan Kiem See befindet 
sich die ursprüngliche Straßenführung 
und Häuser in der Architektur des alten 
Hanoi  Zu Beginn des 20  Jahrhunderts 
bestand die Stadt nur etwa aus 36 
Straßen, die meisten davon sind nun Teil 
der Altstadt  Jede Straße hatte sich auf 
einem bestimmten Handel spezialisiert, 
wie z  B  Seidenhandel oder Schmuck etc  
Die Gegend ist berühmt für ihre kleinen 
Handwerker und Kaufleute, darunter sind 
viele Seidengeschäfte 

Ho Chi Minh Museum
In der Nähe des Ho Chi Minh  Mausoleums 
wurde das Ho Chi Minh Museum am 
19  Mai 1990, dem Geburtstag von Präsi-
dent Ho Chi Minh, eröffnet  Das Museum, 
in Form einer Lotusblume entworfen, ist 
in einem vierstöckigen Gebäude unter-
gebracht  Es enthält auch eine Bibliothek, 
einen großen Saal, Tagungsräume und 
ein Forschungszimmer  Seit der Eröffnung 
hat das Museum Tausende von einheimi-
schen und ausländischen Besucher be-
grüßt  Das Museum zeigt Objekte, Fotos 
und Dokumente aus dem Leben dieses 
großen Politikers  Das Ziel des Museums 
ist es, den Aufstieg der Nation und die 
kommunistische Revolution zu erklären 

Völkerkundemuseum
Das Viet Nam Museum für Völkerkunde 
wurde offiziell im November 1997 vom 
französischen Präsidenten Jacques Chirac 
anlässlich der Konferenz der franko-
phonen Nationen eröffnet  Hier werden 
Artefakte zu Vietnams 54 verschiedenen 
ethnischen Gruppen gesammelt, klassifi-
ziert, bewertet, bewahrt und restauriert  
Das Museum stellt auch die Kulturen 
anderer Länder in Südostasien vor  Es 
gibt 33 Tafeln mit mehr als 50 Arti-
keln und fast 300 Fotografien zu 
den kulturellen Merkmalen der 
verschiedenen Volksgruppen 
 
Hoan Kiem See
Hoan Kiem See liegt im Zen-
trum von Hanoi  Dieser wird 
auch „See des wiederherge-
stellten Schwerts“ genannt  
Dieser Name ist von einer 

2. Reiseführer Vietnam 

Legende abgeleitet  Der See ist nicht 
nur ein historischer Ort, sondern auch 
eine Landschaft der Hauptstadt  Seit 
Generationen glauben die Vietname-
sen, dass tief in dem grünen Wasser 
des Sees das heilige Schwert ihrer 
Vorfahren liegt, das sorgfältig von der 
goldenen Schildkröte bewahrt wird  
Wenn das Wetter sich ändert, taucht 
die Schildkröte auf der Wasserober-
fläche auf, um ein Sonnenbad zu 
nehmen  Dies scheint die Legende von 
Hoan Kiem zu beweisen und erinnert 
die junge Generation an ihre  nationale 
Geschichte, ihr Land vor fremden 
Eindringlingen zu verteidigen 

Ngoc Son Tempel
Der Ngoc Son Tempel in Hanoi geht auf 
das 18  Jahrhundert zurück  Der alte 
Tempel liegt wunderschön auf einer 
idyllischen Insel im schönen Hoan 
Kiem See  Die religiöse Stätte befindet 
sich am nördlichen Ende Ecke des Sees 
und ist die eigentliche Mitte des Sees  
Eine hölzerne Brücke verbindet die 
Insel mit dem Festland 

Die Einsäulenpagode 
(Vietnamesisch: Chua Mot Cot, formal 
Dien Huu tu, was wörtlich bedeutet 
„lang anhaltende Freude und Glück“) 
ist ein historischer buddhistischer Tem-
pel  Die Pagode spiegelt die architek-
tonische Pracht wider, die das Land zu 
bieten hat  Diese einzigartige Pagode 
befindet sich im westlichen Teil der 
Stadt, in der Nähe vom Ho-Chi-Minh-
Mausoleum, in der Straße Ong Ich 
Khiem, Ngoc Ha, im Ba Dinh Bezirk 
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2.3. Hà Nội

Khái quát
Hà Nội là thủ đô của nước Cộng hòa Xã 
hội Chủ nghĩa Việt Nam, Hà Nội có nghĩa 
là “thành phố nằm giữa những con sông”  
Thủ đô được thành lập vào năm 1010, là 
một thành phố đẹp nằm trong vùng châu 
thổ sông Hồng  Với vẻ đẹp mang phong 
cách Pháp và sự sôi động đặc trưng đã làm 
nên nét đẹp riêng của Hà Nội  Dân số của 
Hà Nội là 6 448 837 người bao gồm cả tỉnh 
Hà Tây cũ và một số khu vực của các tỉnh 
khác từ ngày 1 8 2008 đã sáp nhập vào với 
Hà Nội 

Danh lam thắng cảnh

Chùa Một Cột 
nằm trên phố Chùa Một Cột thuộc quận Ba 
Đình  Ngôi chùa trước đây đã từng bị tàn 
phá vào năm 1954 trong cuộc chiến tranh 
chống Pháp, sau đó một năm được trùng 
tu lại  Ngôi chùa mô phỏng hình ảnh bông 
hoa sen và được xây dựng theo yêu cầu 
của vua Lý Thái Tông, sau khi ông nằm mơ 
thấy Quan thế âm bồ tát xuất hiện và trao 
cho ông một bông hoa có một cậu bé ngồi 
bên trên 

Đền Ngọc Sơn 
nằm gần về phía Bắc hồ Hoàn Kiếm, sau khi 
đi qua cây cầu gỗ Thê Húc khách du lịch có 
thể đến được với ngôi đền  Khu vực hồ và 
ngôi đền là một nơi yên tĩnh giữa thành phố 

Lăng chủ tịch Hồ Chí Minh 
tọa lạc tại quảng trường Ba Đình là nơi lưu 
giữ thi hài của vị chủ tịch nước đầu tiên 
của Việt Nam  Người dân Việt Nam thường 
xếp hàng hàng giờ để có thể lần đầu tiên 
nhìn thấy vị anh hùng dân tộc của mình  
Các vị khách du lịch tập trung tại một khu 
vực và xếp thành những hàng dài để lần 
lượt vào viếng lăng  Việc chụp ảnh và quay 
phim trong lăng hoàn toàn không được 
cho phép 

Bảo tàng dân tộc học 
nằm tại đường Nguyễn Văn Huyên, Nghĩa 
Đô, quận Cầu Giấy, cách trung tâm thủ đô 
Hà Nội 7km về phía tây  Tại đây trưng bầy 
các hiện vật của dân tộc Kinh cũng như các 
dân tộc ít người khác  Trong khuôn viên bảo 
tàng có các ngôi nhà được dựng theo kiểu 
của người dân tộc thiểu số 
Phố cổ Hà Nội: 

những ngõ nhỏ trong phố cổ có nét quyến 
rũ riêng của mình  Giống như một số thành 
phố khác ở Việt Nam, các con phố ở Hà Nội 
được phân chia theo các ngành nghề kinh 
doanh khác nhau  Các con đường được 
đặt tên theo những mặt hàng nơi đó 
sản xuất hoặc bày bán 

Cầu Long Biên dài 1 6km bắc qua 
con sông Hồng  Kể từ khi một cây 
cầu mới cho ô tô và xe máy được 
đưa vào hoạt động, cầu Long Biên 
được đưa vào bảo trì 

Văn Miếu – Quốc Tử Giám là 
trường đại học đầu tiên của Việt 
Nam từ năm 1076 và đến nay đã 
được hơn 1000 năm tuổi  Khu Văn 
Miếu trước đây là nơi thờ Khổng Tử và  
Quốc Tử Giám là trường học cho những 
người con của đất nước 

Nhà hát múa rối nước 
Múa rối nước khá phổ biến ở Việt Nam 
đặc biệt là ở miền bắc  Sau một thời gian 
rơi vào quên lãng trong thời kỳ sau chiến 
tranh, hiện tại múa rối nước khá phát triển  
Nhà hát Thăng Long bên hồ Hoàn Kiếm nổi 
tiếng nhất về múa rối nước  Khi biểu diễn, 
nghệ sỹ múa rối đứng dưới nước sau cánh 
gà và điều khiển con rối hoạt động bằng 
dây và gậy 

Lời khuyên

Khu vực phố cổ và hồ Hoàn Kiếm là nơi 
có thể mua sắm tốt  Có 36 con phố nhỏ 
trong phố cổ, mỗi con phố nổi tiếng với 
các mặt hàng đặc trưng  Hàng thủ công, 
đồ lưu niệm và hàng hóa đều có tại các 
con phố nhỏ này  Khách du lịch có thể 
mặc cả, hàng hóa có thể chỉ bằng 2/3 
đến 3/4 giá ban đầu 

Những khách du lịch không hào hứng 
đi mua sắm có thể đi uống bia hơi Hà 
Nội ở rất nhiều các quán trên các phố 
phường Hà Nội  Khách du lịch có thể vừa 
ngồi uống bia trên những chiếc ghế nhựa 
ngay trước cửa hàng và ngắm nhìn khung 
cảnh phố cổ, điều này đôi khi còn thú vị 
hơn việc chen lấn trong các khu mua sắm 
và bán đồ lưu niệm ngoài ra cũng là cơ hội 
cho khách du lịch gần gũi hơn với người 
bản xứ 

2. Du lịch Việt Nam 
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2. Reiseführer Vietnam 

Überblick

Hoi An wurde mit vielen Namen wie Faifo, 
Haisfo, Hoai pho, Ketchem und Cotam 
in der Welt populär  1999 wurde die 
Altstadt von Hoi An von der UNESCO zum 
Weltkulturerbe erklärt Sie gilt als gut er-
haltenes Beispiel eines südostasiatischen 
Handelshafens aus dem Zeitraum vom 15  
bis 19  Jahrhundert, deren Gebäude eine 
Verschmelzung der einheimischen und 
fremden Einflüsse, vor allem des Stils der 
südchinesischen Kleinstädte, darstellen  
Sie ist eine der größten Hafen- und Küs-
tenstädte in Südostasien und bekannt für 
die dort hergestellte Seide 

Hoi An liegt 30 Kilometer südlich von 
Danang in der Provinz Quang Nam an der 
Mündung des Flusses Thu Bon und hat 
heute ca  75 000 Einwohner 

Sehenswürdigkeiten

Chùa Cầu (Japanische Brücke) 
Die japanische Brücke wurde im 17  Jahr-
hundert erbaut und gilt als Wahrzeichen 
der Altstadt Hoi Ans  Chua Cau ist ein his-
torisches Baudenkmal in Zentral Vietnam  
Ihr Bau trennte zwei historische Stadtvier-
tel, das chinesische und das japanische  
Die Bauzeit erstreckte sich über 2 Jahre 
von 1593-1595  

Sa Huỳnh Museum
Nahe der Japanischen Brücke gelegen 
sind in diesem Museum Stücke aus der 
frühesten Geschichte Hoi Ans ausgestellt 

Cù Lao Chàm 
Das Naturschutzgebiet umfasst eine 
Inselgruppe um die Hauptinsel Hon Lao 
und schließt Korallenriffe, Seetangwiesen 
und eine tropische Regenwaldzone mit 
ein  Das Schutzgebiet ist Teil der Provinz 
Quang Nam und etwa 40 Kilometer von 
Hoi An und 12 Kilometer vom Festland 
entfernt 

Das Museum für Keramikhandel
Das Museum dokumentiert die Geschich-
te des Keramikhandels in Hoi An, der 
seinen Höhepunkt im 15  und 16  Jahr-
hundert erreichte  Ausgestellt sind diverse 
Tassen, Teller, Vasen und vieles mehr  Es 
befindet sich in einem liebevoll restaurier-
ten Gebäude und zeigt eine Sammlung 

antiker Keramiken der Dai 
Viet Periode 

Reisetipps

Aktivitäten 
Empfehlenswert ist eine Trekking-Tour 
rund um die Altstadt Hoi An 

In viele Restaurants und Hotels werden 
Kochkurse angeboten, die eine wunder-
bare Gelegenheit darstellen, selbst die 
Zubereitung von köstlichen vietname-
sischen Speisen auch für zu Hause zu 
erlernen  Einige Kurse beinhalten auch 
einen Marktbesuch, wo man die Zutaten 
der lokalen Küche kennen lernt 

Ein Besuch Hoi Ans während der „Hoi An 
Legendary Night“ am 14  jedes Mondmo-
nats lohnt sich doppelt  Dann sind näm-
lich die Straßen und Gassen der Altstadt 
vom sanften Licht hunderter Laternen 
beleuchtet und es werden Musik, Tanz 
und traditionelle Gerichte angeboten  Ein 
Abendspaziergang durch die romanti-
schen Gässchen lohnt sich auf alle Fälle 
jederzeit, auch wenn es nicht gerade der 
14  Tag des Mondkalenders ist! 

Ausspannen am Cua Dai Beach
Der attraktive, feine, weiße Sandstrand 
liegt nur 5 Kilometer außerhalb der Stadt  
Unzählige Verkäufer bieten hier Snacks, 
Getränke und frische tropische Früchte an 

Spezialitäten

Cao Lau gilt als besonderes Nudelgericht 
von Hoi An  Man isst dieses Gericht mit 
Garnelen, Schweinefleisch, Kräutern und 
etwas Sojasauce  Wenn man Cao Lau 
genießen möchte, sollte man ins Oberge-
schoss eines Restaurants gehen  Deshalb 
nennt man das Gericht Cao – vietname-
sisch für „hoch“ – Lau  Man sollte es nicht 
warm, sondern kalt essen 

Quang Nudeln 
Das Gericht besteht aus feinem Reismehl  
Es werden dünne Schichten geschliffen, 
danach schneidet man den Teig in dünne 
Nudeln von etwa 2 Millimeter Dicke  Man 
isst das Gericht mit Kräutern, magerem 
Schweinefleisch, Garnelen, Hähnchen und 
einer Brühe aus Schweineknochen  Es wird 
mit gerösteten Erdnüssen, fein geschnit-
tenen Zwiebeln, Basilikum und Paprika 
gereicht 

2.4. Hoi An
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Khái quát
Trước kia Hội An là một thành phố cảng và 
chuyên về kinh doanh  Hội An từng được  
thế giới biết đến với những cái tên quen 
thuộc như Faifo, Haisfo, Hoai pho, Ketchem, 
Cotam  

Thuộc vùng trung tâm Việt Nam, Hội An là 
thành phố biển giáp biển Đông  Nằm cạnh 
cửa sông Thu Bồn, Hội An cách Đà Nẵng 
30 km về phía Nam  Hội An có dân số 75 000 
người  Hơn nữa, trước kia Hội An được liệt 
vào một trong những hải cảng rộng nhất 
Đông Nam Á, và đây cũng được coi là một 
cảng lớn của con đường tơ lụa 

Năm 1999 Hội An được UNESCO công nhận 
là di sản văn hoá thế giới, bởi trong khoảng 
thời gian từ thế kỉ 15 đến thế kỉ 19, Hội An là 
một minh chứng cụ thể của một thành phố 
vẫn còn giữ được những nét nguyên sơ của 
thành phố cảng năm xưa  Những toà nhà ở 
Hội An chính là sự hoà quyện giữa bản địa và 
ngoại nhập, đặc biệt là phong cách kiến trúc 
của các thành phố nhỏ thuộc các nước Đông 
Dương  

Danh lam thắng cảnh
Cách thiết kế nhà và đường phố ở Hội An đã 
thể hiện sự kết hợp của văn hoá lạ và văn 
hoá bản địa  Chúng nhất quán và kết hợp 
hài hoà với nhau tạo nên một di sản văn hoá 
độc nhất 

Chùa Cầu
Được xây dựng từ thế kỉ 17, chùa Cầu là biểu 
tượng của phố cổ Hội An  Đây cũng chính là 
tượng đài lịch sử thuộc miền Trung Việt Nam  
Trước kia chùa Cầu có tác dụng ngăn phố cổ 
Hội An thành 2 khu chính: một bên là khu 
phố người Hoa, còn một bên là khu phố của 
người Nhật  Thời gian xây dựng chùa Cầu kéo 
dài trên 2 năm, từ năm 1593 đến năm 1595  

Bảo tàng Sa Huỳnh
Nằm liền kề với chùa Cầu là bảo tàng Sa 
Huỳnh, nơi đây lưu giữ và trưng bày những 
mảnh lịch sử xưa kia của phố cổ Hội An 

Khu bảo tồn thiên nhiên Cù Lao Chàm 
Là một quần thể đảo bao quanh hòn đảo 
lớn với tên gọi là Hòn Gai  Nơi đây có những 
mỏm đá san hô ngầm, rêu và rừng nhiệt 
đới  Khu bảo tồn này là một phần của tỉnh 
Quảng Nam, cách thành phố Hội An 40 km 
và cách đất liền 12 km 

Bảo tàng gốm sứ thương mại
Tại đây lịch sử ngành gốm sứ thương 

mại của Hội An trước kia đã được 
tái hiện, mà đỉnh cao là thế kỉ 15 

và 16  Nơi đây cũng trưng bày 
đĩa, tách, lọ    với đầy đủ chủng 
loại  Toà nhà của bảo tàng đã 
được trùng tu lại và là nơi lưu 
giữ những đồ gốm cổ của thời 
Đại Việt 

Lời khuyên
Các buổi học nấu ăn do các nhà hàng tại Hội 
An cung cấp  Đây cũng là cơ hội tuyệt vời để 
sau này có thể tự nấu ở nhà những món sơn 
hào hải vị của Việt Nam  Một vài khoá học 
học viên có thể trực tiếp đi tham quan chợ, 
để có thể làm quen với những nguyên liệu 
nấu những món ăn địa phương này 

Tham quan Hội An trong đêm huyền thoại 
được tổ chức vào ngày 14 hàng năm theo 
lịch âm  Sau đó đường phố cổ Hội An sẽ 
được bừng lên bởi ánh sáng dịu nhẹ của 
hàng trăm chiếc đèn lồng  Âm nhạc, khiêu 
vũ nổi lên, các món ăn truyền thống được 
xếp đặt ra  Ngoài ra sẽ rất thú vị khi đi dạo 
buổi tối trên những ngõ nhỏ lãng mạn, ngay 
cả khi không phải là tối ngày 14 theo lịch 
âm 

Thư giãn tại biển Cửa Đại
Với bãi cát trắng mịn, bờ biển hấp dẫn này 
chỉ cách thành phố 5 km  Đông đảo người 
bán hàng ở đây sẽ chào mời quí khách món 
snack, đồ uống và hoa qủa nhiệt đới tươi 
mát 

Đặc sản

Cao lầu là món mì đặc biệt của Hội An, bao 
gồm có mì, thịt lợn, tôm rau thơm  Ngoài 
ra còn có gia vị, đường, nước tương, nước 
mắm, và ăn khi nguội, không phải ăn khi 
còn nóng  Khi thưởng thức Cao lầu, người ta 
thường ngồi trên lầu 2 của nhà hàng  Do vậy 
món ăn này được gọi là „cao lầu“ 
Mì Quảng: Món này được làm từ bột gạo 
ngon xay mịn, cắt thành những sợi mì nhỏ 
dầy khoảng 2 mm  Mì được nấu với tôm thẻ, 
thịt lợn hoặc thịt gà, rau thơm Đôi khi được 
nấu với nước lọc cá hoặc thịt bò  Ngoài ra 

còn có lạc giã nhỏ, hành, rau húng và ớt 
tươi  

2.4. Hội An

2. Du lịch Việt Nam 
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2. Reiseführer Vietnam 

2.5. Sa Pa

Überblick

Sa Pa liegt im Hochland von Laocai und ist 
wohl eines der bekanntesten Reiseziele für 
ausländische Touristen  Dort befindet sich 
der höchste Berggipfel Vietnams der Phan 
Xi Pang, umgeben von einer traumhaf-
ten Landschaft mit Tälern, Gebirgen und 
grünen Wäldern  Die Atmosphäre in Sa Pa 
ist unvergleichlich schön und romantisch  
Außerdem leben in der Region sechs ver-
schiedene Volksgruppen mit interessanten 
Kulturen und traditionellen Festen 

Sa Pa liegt im Nordosten Vietnams über 
1 500 bis 1 800 Meter über dem Meeres-
spiegel, in der gemäßigten Zone (häufig 
15 bis 18 °C)  Die Regenzeit dauert von Mai 
bis August  Am Meisten regnet es in den 
letzten beiden Monaten der Regenzeit  
Daher ist es ratsam, dass Touristen eher 
von September bis November oder von 
März bis Mai anreisen  Dann ist das Klima 
relativ mild und stetig, am Tag trocken 
und am Abend kühl  Im April lohnt sich 
der Besuch besonders, um die riesigen 
Blumenwiesen und grünen Felder zu 
bestaunen 

Im Winter von Dezember bis Februar 
wird das Wetter sehr kalt, besonders am 
Abend  Dafür kann man in dieser Zeit die 
traumhafte Dämmerung frühmorgens 
 genießen  Ganz besonders wird dieses 
Ereignis, wenn Schnee liegt  Falls man 
fernab von der Hektik und dem sonstigen 
Massentourismus reisen möchte, ist dies 

der ideale Zeitpunkt 

Sehenwürdigkeiten

Phan Xi Pang (auch Fan Si Pan) 
In dem Gebirge Hoang Lien Son liegt der 
3143 Meter hohe Berg Phan Xi Pang, der 
ein beliebtes Reiseziel vieler Touristen 
darstellt  Man kann eine professionelle 
Gipfeltour planen oder sich von den Ein-
heimischen zur Spitze des Berges führen 
lassen 

Ham Rong
Am Fuße des Berges Ham Rong, von 
dem man einen schönen Blick in das Tal 
hat, liegen die Orte: Muong Hoa, Sa Pa 
und Ta Phin  Hier findet man vielseitige 
Landschaften mit vielen verschiedenen 
Blumenarten  Wegen seiner Artenvielfalt 
ist der Ausblick paradiesisch 

Alte Pagode
Die Pagode befindet sich in einer Provinz, 
in der man auch altertümliche Klöster 
und Höhlen besichtigen kann  Besonders 
im Tal Muon Hoa findet man eine große 
Artenvielfalt, weshalb das Gebiet zum 
Nationalerbe erklärt wurde 

Thac Bac
Geht man von Sa Pa etwa 12 Kilometer in 
Richtung Lai Chau, kommt man zu dem 
200 Meter hohen Wasserfall Thac Bac  Die 
Vielfalt der verschiedenen Fruchtsorten 
macht diesen Aussichtspunkt zu einem 
beliebten Ausflugsort 
und Fotomotiv 

Es leben sechs verschiedene Volksgruppen 
in Sa Pa, die alle eine verschiedene Kultur 
aufweisen  Touristen können sich an einer 
Trekkingtour beteiligen oder das Gebiet 
per Rad oder Moped erkunden, um die 
Kulturen kennenzulernen und gleichzeitig 
ökologisch angemessen zu reisen  

Der Sonntagsmarkt in Sa Pa 
Der Markt findet sonntags im Distrikt 
Ly statt  Er bietet viele verschiedene 
interessante Stände, an denen es einiges 
zu entdecken gibt  Am Samstagabend 
kann man verschiedenen Volksliedern und 
Flötenmelodien zuhören 

Reisetipps

Sa Pa liegt 38 Kilometer von Lao Cai und 
375 Kilometer von Hanoi entfernt  Es gibt 
eine gute Zugverbindung zwischen Hanoi 
und dem Bahnhof in Lao Cai  Von Lao Cai 
aus fährt man dann entweder mit dem 
Moped oder mit dem Auto weiter nach 
Sa Pa 

Um innerhalb der Provinz problemlos 
umherreisen zu können, kann man sich 
ein Moped oder Fahrrad mieten 

Auch der kulinarische Genuss kommt 
während des Aufenthalts nicht zu kurz  
Unter anderem gehört Ua Gai áu áu 
(Frosch mit Gemüse), Pau Plau (ein be-

sonderer Kuchen) und getrocknetes 
Fleisch zu den Spezialitäten 
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2.5. Sa Pa

Khái quát

Nằm ở phía tây bắc của Việt Nam, Sa Pa là 
một huyện vùng cao của tỉnh Lào Cai, một 
vùng đất khiêm nhường, lặng lẽ nhưng ẩn 
chứa bao điều kỳ diệu của cảnh sắc thiên 
nhiên  Phong cảnh thiên nhiên của Sa Pa 
được kết hợp với sức sáng tạo của con người 
cùng với địa hình của núi đồi, màu xanh của 
rừng, như bức tranh có sự sắp xếp theo một 
bố cục hài hoà tạo nên một vùng có nhiều 
cảnh sắc thơ mộng hấp dẫn 

Đến thăm Sa Pa du khách sẽ có cơ hội chinh 
phục đỉnh Phan Xi Phăng nổi tiếng là nóc 
nhà Đông Dương, hay tự mình khám phá núi 
đồi ở đây bằng một chuyến du lịch bụi đến 
những bản làng của người dân tộc thiểu số  
Khung cảnh núi rừng với trăm hoa đua nở, 
“mây ôm ấp núi, núi ôm mây” chắc chắn sẽ 
làm nức lòng du khách khi đã đặt chân đến 
nơi này  

Chìm trong làn mây bồng bềnh thị trấn Sa 
Pa như một thành phố trong sương huyền 
ảo, vẽ lên một bức tranh sơn thủy hữu tình  
Nơi đây, có thứ tài nguyên vô giá đó là khí 
hậu trong lành mát mẻ, mang nhiều sắc thái 
đa dạng  Nằm ở độ cao trung bình 1500 m – 
1800 m, nên khí hậu Sa Pa ít nhiều lại mang 
sắc thái của xứ ôn đới, với nhiệt độ trung 
bình 15 – 18 °C  Mùa mưa thường kéo dài từ 
tháng 5 đến cuối tháng 8  Đỉnh điểm mưa 
nhiều nhất đó là vào tháng 7 và tháng 8 

Vì vậy thời điểm tốt nhất để du khách đến 
đây du lịch là từ tháng 9 đến tháng 11 hoặc 
từ tháng 3 đến 5  Vào thời điểm này thời tiết 
khá ổn định, ngày nắng khô, đêm lạnh  Vào 
tháng 4 và tháng 5, Sa Pa tràn ngập trong 
sắc hoa đua nở và những cánh đồng xanh 
mướt 

Vào mùa đông khoảng từ tháng 12 đến tháng 
2 trời trở nên rất lạnh, nhất là ở phía đông bắc 
khi về đêm  Nhưng bù lại du khách sẽ được 
ngắm cảnh bình minh trên thung lũng cao 
vào buổi sáng sớm  Và đặc biệt trong những 
năm gần đây trên Sa Pa thường xuất hiện 
băng tuyết và thỉnh thoảng có tuyết rơi  Nếu 
đên đây trong dịp này chắc chắn du khách sẽ 
được chứng kiến cảnh tượng khá lãng mạn 
này  Tuy nhiên cũng chính vì vậy mà có rất 
nhiều du khách đến đây nếu bạn không thích 
ồn ào, đông đúc thì không nên đi du lịch  
Sa Pa vào thời điểm này 

Danh lam thắng cảnh

Đỉnh Phanxipăng
Sa Pa có đỉnh Phan Xi Păng cao 3 143 m 
trên dãy Hoàng Liên Sơn, được hình thành 
vào thời kỳ tân kiến tạo cách đây trên 100 
triệu năm  Đỉnh Phan Xi Păng hiện là điểm 
hẹn của nhiều nhà leo núi  Du khách có 
thể chinh phục đỉnh núi này thông qua các 
tour của các công ty du lịch lữ hành chuyên 
nghiệp hoặc chỉ với sự dẫn đường của người 
bản xứ  

Núi Hàm Rồng
Sa Pa còn có núi Hàm Rồng ở sát ngay thị 
trấn, bất kỳ du khách nào cũng có thể lên 
đó để ngắm toàn cảnh thị trấn, thung lũng 
Mường Hoa, Sa Pả, Tả Phìn ẩn hiện trong 
sương khói  Hiện nay, với bàn tay tôn tạo của 
con người, Hàm Rồng thực sự là một thắng 
cảnh đầy hoa trái của Sa Pa  Lên Hàm Rồng, 
du khách như lạc vào vườn tiên, mây ùa kín 
thân người, hoa rực rỡ mặt đất 

Tả Phìn, Mường Hoa 
Sa Pa còn có nhà thờ cổ ở ngay thị trấn và 
từ thị trấn đi ngược về hướng đông bắc trên 
đường đi tới động Tả Phìn có một tu viện 
được xây gần toàn như bằng đá tại một 
sườn đồi quang đãng, thoáng mát  Qua tu 
viện đi bộ ba cây số theo hướng bắc ta đến 
hang động Tả Phìn với độ rộng có thể đủ 
chứa một số lượng người cỡ trung đoàn của 
quân đội  Trong hang có nhiều nhũ đá tạo 
nên những hình thù kỳ thú như hình tiên 
múa, đoàn tiên ngồi, cánh đồng xa, rừng 
cây lấp lánh  Đặc biệt tại thung lũng Mường 
Hoa có 196 hòn đá chạm khắc nhiều hình kỳ 
lạ của những cư dân cổ xưa cách đây hàng 
ngàn vạn năm mà nhiều nhà khảo cổ học 
vẫn chưa giải mã được  Khu chạm khắc cổ đã 
được xếp hạng di tích quốc gia  

Thác Bạc
Từ thị trấn Sa Pa, đi về phía tây khoảng 
12 km trên đường đi Lai Châu, ta sẽ gặp Thác 
Bạc với những dòng nước đổ ào ào từ độ 
cao trên 200m tạo thành âm thanh núi rừng 
đầy ấn tượng  Sa Pa còn là “vương quốc” 
của hoa trái, như đào hoa, đào vàng to, đào 
vàng nhỏ, mận hậu, mận tím, mận tam hoa, 
hoa lay dơn, hoa mận, hoa lê, hoa đào, hoa 
cúc, hoa hồng…đặc biệt là hoa bất tử sống 
mãi với thời gian  Bạn sẽ có dịp được ngắm 
nhìn và chụp vài tấm ảnh để làm kỉ niệm cho 
chuyến du lịch đến vùng núi Tây Bắc này  

Lời khuyên

Sa Pa có 6 tộc người cùng cư trú, mỗi tộc 
người có một vốn văn hoá riêng với các lễ 
hội như lễ hội “Roóng pọc” của người Giáy 
Tả Van, lễ hội “Sải Sán” (đạp núi) của người 
Mông, lễ “Tết nhảy” của người Dao Đỏ, tất 
cả đều diễn ra vào tháng tết hàng năm  Du 
khách có thể làm một chuyến đi bộ xuyên 
đồi núi, hay đi bằng xe máy, xe đạp để đến 
tìm hiểu miền núi và thăm những làng bản 
của dân tộc ít người 

Chợ phiên của Sa Pa họp vào ngày chủ nhật 
tại huyện lỵ (thị trấn Sa Pa)  Người dân ở 
vùng xa phải đi từ ngày thứ bảy  Chắc chắn 
du khách sẽ cảm thấy thích thú khi được 
chứng kiến một phiên chợ độc đáo  Vào tối 
thứ bảy mọi người cùng thức vui với nhau 
bằng những bài hát dân ca của trai gái người 
Mông, người Dao, bằng những âm thanh 
của đàn môi, của sáo, của khèn Mông, bằng 
những bát rượu tràn đầy của những người 
có tuổi…và người ta đã đặt tên cho nó là 
„chợ tình” 

Sa Pa nằm cách thành phố Lào Cai 38 km và 
cách Hà Nội 376 km  Để đến đây có 2 đường: 
một từ thành phố Lào Cai vào, một từ Bình 
Lư (Lai Châu) sang, bằng nhiều loại phương 
tiện như: ôtô, xe máy  Phương tiện phổ biến 
nhất để đi đến Sa Pa đó là những chuyến xe 
lửa hoạt động vào ban đêm chạy từ ga Hà 
Nội đến ga Lào Cai  Xe lửa chạy từ khỏang 
19h đến 22h30 mỗi tối  Bạn có thể đi xe lửa 
Victoria Express có hệ thống điều hoà không 
khí và giường ngủ mềm  Bạn sẽ mất khỏang 
8 tiếng rưỡi mới đến ga Lào Cai  Sau đó 
phải chuyển sang xe hơi, xe tải mini để đi từ 
Lào Cai đến Sa Pa  Và bạn sẽ phải mất thêm 
khoảng 50 phút để chạy ngang qua những 
thửa ruộng bậc thang xinh đẹp của người 
dân địa phương  Thay vì đi bằng xe lửa thì 
du khách cũng có thể đi xe đò, nhưng hơi 
bất tiện vì đường khá xóc và không bằng 
phẳng lắm 

Khi đến Sa Pa, du khách có thể thuê xe để 
tự do đi lại khám phá hay tham quan những 
bản làng và những nơi lân cận  Bạn nên 
thuê xe jeep hoặc xe gắn máy để có thể đi 
lại thuận tiện  Giá vé xe lửa đi từ ga Hà Nội 
đến ga Lào Cai khoảng 25$, tương đương 
khoảng 425 000 VNĐ  Giá xe buýt để đi từ 
Lào Cai đến Sa Pa khoảng 25 000 VNĐ 

2. Du lịch Việt Nam 
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2. Reiseführer Vietnam 

2.6. Da Lat

Überblick

„Da” bedeutet Fluss oder Quelle, während 
„Lat” ein in der Nähe beheimatetes 
Bergvolk bezeichnet  Da Lat, Hauptstadt 
der Provinz Lâm Đồng, ist eine schöne, 
romantische Stadt, die der Hektik anderer 
vietnamesischer Städte entkommen will  
Sie gilt als „Stadt des ewigen Frühlings” 
und stellt heute Vietnams beliebtesten 
Ferienort in den Bergen dar  Durch die 
Lage im südlichen Teil des zentralen 
Berglandes am Xuan Huong Stausee, 
umgeben von Bergen und Wäldern ist es 
dort kühl, ruhig und man kann dort viele 
verschiedene Vegetationen finden 

Sehenswürdigkeiten

Der Xuan Huong See ist nach einer Dich-
terin aus dem 19  Jahrhundert benannt  
Er grenzt an einen großen Park, welcher 
dem König Bao Dai gewidmet wurde  

Die Kathedrale (Nha tho Con Ga) wurde 
1931 gebaut und erhielt Glasfenster 

von Louis Balmet aus Grenoble  Die 
Regierung hat 1997 ganz in der 

Nähe einen Telekommunikations-
turm erbaut, der dem Eiffelturm 

ähnelt  Vielleicht wollte sie den 
Eindruck eines „kleinen Paris“ 
ja noch verstärken 

Der Bahnhof von Da Lat 
ist ein Schmuckstück  
Aber leider herrscht hier 
kaum Zugverkehr  Die 
einzige Verbindung per 
Bahn ist eine Zahnrad-

bahn zum acht Kilometer 
entfernten Ort Trai Mat  

Die Crémaillière-Eisenbahn 
verband zwischen 1928 und 

1964 Da Lat mit Thap Cham  
Nach wiederholten Angriffen 

der Vietcong wurde die Strecke 
1964 stillgelegt 

Reisetipps

Man kann verschiedene, individuel-
le  Touren buchen, zum Beispiel das 
 Liebestal, der Than Tho See, das Langbi-
ang Tal usw  Die Kosten dafür belaufen 
sich für einen Tag auf ca  20 US-$ bis 60 
US-$ für mehrtägige Touren inkl  Verpfle-
gung und Übernachtung bei einheimi-
schen Familien  (Stand 04/2008)

Einkaufen
In der Altstadt gibt es einige Juweliere 
und Kleiderläden  Auch der Früchte- und 
Gemüsemarkt ist einen Besuch wert, 
besonders die frischen Früchte (z  B  
Erdbeeren) sind eine Gaumenfreude  Die 
Innenstadt ist abends für den motori-
sierten Verkehr gesperrt, so dass sich die 
Geschäfte in aller Ruhe erkunden lassen 

Ausgehen
Neben den obligatorischen Billard- und 
Karaoke-Bars gibt es im Golf 3 Hotel eine 
Disco  Zwischen der Le Dai Hanh und 
der Nguyen Chi Thanh befinden sich 
einige Cafés mit Aussichtsterrassen und 
auf den Plätzen vor dem Markt werden 
am Abend Zelte aufgebaut, in denen bis 
Frühmorgens gefeiert wird  Ein Kuriosum 
ist das Stop‘N‘Go Café, eine Mischung aus 
Atelier, Kunstausstellung und Café 
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Khái quát

„Đà” có nghĩa là sông hoặc nguồn, trong khi 
„Lạt” là tên một tộc người sống gần đó 
Đà Lạt là một thành phố xinh đẹp và lãng 
mạn  Đà Lạt là thủ phủ của tỉnh Lâm Đồng, 
là một „Thành phố của Mùa Xuân Vĩnh 
Cửu“  Với nhiều cảnh quan đẹp, Đà Lạt là 
một trong những thành phố du lịch nổi 
tiếng nhất của Việt Nam ngày hôm nay  Nó 
đẹp, yên tĩnh, và may mắn có thảm thực vật 
phong phú 

Đà Lạt nằm trên cao nguyên Lâm Viên trên 
bờ của sông Cam Ly, bao quanh bởi núi, 
rừng thông và hồ 

Đà Lạt được phát hiện bởi một người châu 
Âu đầu tiên viếng thăm vào năm 1893, bác 
sĩ Alexandre Yersin của viện Louis Pasteur 
(1882 – 1895)  Tuy nhiên Đà Lạt chỉ chính 
thức thành lập vào năm 1912 bởi nhà cầm 
quyền thực dân Pháp  Những tình cảm yêu 
thương dành cho Đà Lạt có được là vì khí 
hậu ôn hòa của nó  Từ cuộc chiến tranh 
của Việt Nam, Đà Lạt đã phần nào bị ảnh 
hưởng 

Danh lam thắng cảnh

Hồ Xuân Hương
được đặt tên theo một nữ thi sĩ ở thế kỉ 19  
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 đi xe ngựa khi đến tham quan thành 
phố Đà Lạt 

Nhà thờ Con Gà
được xây dựng vào năm 1931  Kính cửa sổ 
do Louis Balmet lấy từ Grenoble  Chính phủ 
Pháp xây dựng xong nhà thờ này vào năm 
1942 gần tháp Truyền Thông (tương tự như 
tháp Eiffel ở Pháp) 

Nhà ga Đà Lạt 
được ví như hòn đá quý  Nhưng đáng tiếc 
rằng, hầu như nhà ga này không có hoạt 
động giao thông nào cả  Ga Đà Lạt cho đến 
nay là ga duy nhất của Việt Nam được công 
nhận là di tích lịch sử văn hóa quốc gia  Nhà 
ga được kiến trúc sư người Pháp Moncet 
cùng với đồng nghiệp là Revenron thiết kế 
và lãnh đạo thi công  Công trình khởi công 
năm 1932 đến năm 1936 thì hoàn thành  

Lời khuyên và hoạt động

- Có trang web „Easy Rider Dalat“ 
www easyrider-dalat com/ là tập hợp một 
nhóm khoảng 60 người đi xe máy biết tiếng 
Anh  Tại đây bạn có thể đăng kí và đặt các 
tour riêng như: Tour đi Thung Lũng Tình 
yêu, hồ Than Thở, thung lũng LangBiang    
với 20$/ngày cho 1 tour du lịch dài ngày 
(60$/ngày đã bao gồm tiền ăn và ở qua 
đêm tại gia đình địa phương) 

- Mua sắm: Trong khu phố cổ cũng như các 
chợ có nhiều tiệm quần áo và kim hoàn  
Ngay cả những chợ bán rau quả, trái cây 
cũng là điểm đến đáng chú ý    

- Trung tâm thành phố Đà Lạt không mở 
cửa cho phương tiện giao thông cơ giới đi 
lại vào buổi tối, vì vậy các du khách có thể 
khám phá các cửa hàng trong sự yên bình, 
thơ mộng 

- Ngoài các bàn Bi-a và các quán Karaoke 
có sẵn trong khách sạn Golf 3 ( giữa đường 
Lê Đại Hành và Nguyễn Chí Thanh), còn 
có 1 dãy các quán cà phê với  những sân 
thượng để ngắm cảnh  Trước cổng chợ, vào 
buổi tối, có hàng loạt các hàng quán được 
dựng lên để phục vụ các khách du lịch tới 
tận sáng sớm 

2.6. Đà Lạt

2. Du lịch Việt Nam 
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2. Reiseführer Vietnam 

Überblick

Mit ihrem Alter von 312 Jahren wird diese 
südliche Metropole als junge Stadt von 
Vietnam betrachtet  Heute hat die Stadt 
nicht nur die Funktion eines industriellen, 
wirtschaftlichen und kulturellen Zent-
rums, sondern sie ist auch ein bedeuten-
des Reiseziel und Verkehrsknotenpunkt in 
Vietnam  Als die größte Stadt scheint sie 
immer in Eile zu sein, mit den omniprä-
senten Menschenströmen tagsüber auf 
der Straße, und auch nachts steht Sai Gon 
nie still  

Die Menschen der Stadt sind für ihre 
Offenheit und Großzügigkeit bekannt  
Früher war Sai Gon ein Gebiet, wel-
ches von natürlichen Ressourcen und 
Nahrungsmitteln profitierte, was es den 
Menschen zur Gewohnheit machte, 
einen großzügigen Lebensstil zu führen  
Außerdem hat die Stadt eine sehr mul-
tikulturelle Bevölkerung  So lassen sich 
hier nicht nur Menschen aus anderen 
Regionen Vietnams nieder, sondern auch 

Menschen aus aller Welt 

Geographie

Ho Chi Minh Stadt befindet sich 
in der tropischen Klimazone  Die 
Temperatur verändert sich während 
des gesamten Jahres nicht viel und 
beträgt durchschnittlich 27 °C  Man 
unterscheidet jedoch zwischen zwei 

Saisons im Jahr: Regenzeit (von Mai 
bis November), wobei Juni 

und September beson-
ders stark vom Regen 

betroffen sind, und 
die Trockenzeit 
(von Dezember 
bis April) 

Geschichte

Vor 1975 war Ho Chi Minh Stadt unter 
dem Namen Sai Gon als ‘Fernöstliche 
Perle’ weltberühmt  Heutzutage wird die 
Stadt immer noch im Alltag inoffiziell Sai 
Gon genannt  Seit der Frühzeit gibt es 
in dem Gebiet ein Handelszentrum, wo 
selbstverständlich ein sowohl geschäft-
licher als auch sozialer Austausch mit 
anderen Ländern stattfindet  Aus diesem 
Grund ist Sai Gon auch heute noch die 
Stadt, welche den stärksten westlichen 
Einfluss hat und somit auch technisch am 
weitesten entwickelt ist 

Das Gebiet, in dem die heutige Stadt 
liegt, war ursprünglich von den Khmer 
bevölkert  Bis zum Anfang des 17 Jahr-
hunderts war es noch von Wäldern, 
Sümpfen und Seen geprägt  Zu dieser 
Zeit begann die Einwanderung der Viet 
in das Gebiet  Später, ab 1679 sind die 
Chinesen nachgekommen – sie waren 
treue Anhänger der chinesischen Ming-
Dynastie und sind kurz vorher schon 
mal mit dem Umsturz der Qing-Dynastie 
gescheitert  1698 wurde schließlich dann 
die Stadt Sai Gon gegründet 

2.7. Ho Chi Minh Stadt (Sai Gon)
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2. Reiseführer Vietnam 

Sehenswürdigkeiten

Wiedervereinigungspalast 
(dinh Thong Nhat) 
Der Wiedervereinigungspalast ist am 
Ende der Straße Le Duan gelegen und 
steht vor einem offenen Park, auch 
hinter dem Palast befindet sich noch ein 
anderer schattiger Park  Vor 1975 wurde 
er als Präsidentenpalast von  Südvietnam 
verwendet, während heutzutage ein 
Museum darin beherbergt ist und das 
Gebäude als Veranstaltungsort für 
Kongresse, Parties und noble Empfänge 
genutzt wird 

Kathedrale Notre Dame  
(nha tho Duc Ba)
Von dem Palast aus geht man durch den 
Park rechts hinüber, um die Kathedrale 
Notre Dame (nha tho Duc Ba) in der 
„Pariser Kommune“ zu erreichen, dessen 
offizieller Name „Immaculate Conception 
Cathedral Basilica“ ist  Zwischen 1877 und 
1883 wurde sie aus rötlichen Backsteinen 
im französischen Stil erbaut  Sie gilt heute 
als Wahrzeichen der Stadt  Im kleinen 
Park vor der Kirche steht eine eindrucks-
volle Marmorstatue der heiligen Jungfrau 
Maria, unter der die römisch-katholischen 
Gläubigen oft zum Beten stehen  In der 
Kirche gibt es jeden Sonntag für Reisende 
Messen auf Englisch 

Hauptpostamt  
(buu dien trung tam tp  Ho Chi Minh)
Direkt neben der Kirche findet man das 
Hauptpostamt (buu dien trung tam tp  
Ho Chi Minh ) Das Anfang des 19  Jahr-
hunderts fertig gestellte Bauwerk gliedert 
sich perfekt in die Umgebung ein  Durch 
die Haupttür des Gebäudes betritt man 
die Schalterhalle, an deren Wänden ein 
großes Porträt Onkel Hos (Ho Chi Minh) 
– dem ersten Kommunistenführer von 
Vietnam – hängt  

Das Kriegsverbrechen Museum 
(bao tang Chung tich Chien tranh)
In der Nähe des Wiedervereinigungspa-
lastes befindet sich das Kriegsverbrechen 
Museum, in dem Besucher über franzö-
sische und amerikanische Verbrechen, 
insbesondere im Vietnam-Krieg (1954 
bis 1975) und deren Folgen informiert 
werden  Fotos, erbeutete Waffen und 

noch ein Tiger-Käfig-Gefängnis mit einer 
Guillotine werden in acht Bereichen 
ausgestellt  Das Museum gilt als sehr 
sehenswert  Heutzutage begrüßt es etwa 
400 000 Besucher pro Jahr 

Ben Thanh Markt (cho Ben Thanh)
Ein sehr häufig besuchtes Reiseziel ist 
der im Jahr 1914 gebaute Ben Thanh 
Markt, der vor einer riesigen Kreuzung im 
Zentrum der Stadt liegt  Der Markt bietet 
eine breite Auswahl an Gebrauchsgütern 
und Nahrungsmitteln an, hauptsächlich 
Textilien, Schuhe, Handwerke, Gewürze, 
Obst und Gemüse 

Thien Hau Pagode (chua Thien Hau)
Die Chinesischstämmigen in Vietnam 
nennen die Pagode Thien Hau Tempel 
oder Pho Tempel  Als einer der ältesten 
chinesischen Tempel der Stadt liegt er im 
Zentrum der Cho Lon Gegend, die auch 
als China Town von Saigon bezeichnet 
wird  Mit den Innenhöfen und Gebäu-
deanordnungen wurde der Tempel im 
Jahr 1760 wirklich nach dem typisch 
chinesischen Baustil entworfen  Hier 
betet man hauptsächlich zu ‚Thien Hau’, 
einer Meeresgöttin im Daoismus, welche 
die Wünsche der Gläubigen den Göttern 
übermittelt  Neben seinem besonderen 
Wert in der Architektur hat dieser Tempel 
noch eine wichtige Rolle als sozialer Treff-
punkt der chinesischen Gemeinschaft 
Saigons 

Pagode des Jadekaisers
Diese Pagode gilt als ein Juwel Saigons  
Sie wird von den Vietnamesen Ngoc 
Hoang Pagode genannt, weil man in der 
Pagode den Jadekaiser verehrt  Die Chi-
nesen nennen es den Phuoc Hai Tempel  
Im 17  Jahrhundert sind viele Chine-
sen wegen der Kämpfe zwischen 
der Ming-Dynastie und der Qing-
Dynastie per Schiff nach Vietnam 
geflohen  Viele dieser Flüchtlinge 
sind auf dem Seeweg gestorben  
Die  überlebenden Chinesen haben 
diesen Tempel gebaut, um sich bei 
den Göttern zu bedanken 
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2. Du lịch Việt Nam 

2.7. Thành phố Hồ Chí Minh

Khái quát

Thành phố Hồ Chí Minh – Sài Gòn – được 
thành lập từ 312 năm trước, không chỉ được 
xem là trung tâm văn hóa, kinh tế, công 
nghiệp lớn mà còn là một điểm du lịch và 
đầu mối giao thông quan trọng của Việt 
Nam  Trẻ trung, năng động, thành phố luôn 
náo nhiệt với những dòng người cuồn cuộn 
trên đường, cuộc sống bận rộn của người 
Sài Gòn tiếp diễn như không bao giờ ngừng 
nghỉ, ngày cũng như đêm 

Xưa nay Nam Bộ vốn là mảnh đất được tạo 
hóa ban tặng cho thiên nhiên giàu đẹp, trù 
phú và chính điều đó đã tạo nên lối sống 
phóng khoáng của người dân Nam Bộ  Một 
đặc điểm rất đặc trưng của Sài Gòn, đó là 
thành phố đa văn hóa, là nơi „đất lành chim 
đậu“ – nơi đã đón bao người con từ khắp 
mọi miền Tổ quốc và cả nhiều người nước 
ngoài về đây an cư lập nghiệp, cùng chung 
tay xây dựng thành phố  Qua hai điều trên 
có thể hiểu vì sao người Sài Gòn trước giờ 
vẫn nổi tiếng với nét tính cách cởi mở, rộng 
rãi    

Thành phố Hồ Chí Minh nằm trong khu 
vực khí hậu nhiệt đới gió mùa  Nhiệt 

độ thấp nhất và cao nhất trong năm 
không mấy chênh lệch, nhiệt độ 

trung bình khoảng 27 °C  Mỗi năm 
có hai mùa rõ rệt: mùa mưa (từ 
tháng 5 đến tháng 11) – mưa 
nhiều nhất vào tháng 6 và 9 – và 
mùa khô (từ tháng 12 đến tháng 
4)  Thành phố Hồ Chí Minh ít 
xảy ra bão  

„Sài Gòn“ là tên chính thức của thành phố 
trước 1975 khi còn nằm dưới sự kiểm soát 
của chính quyền Việt Nam Cộng Hòa  Sài 
Gòn nổi tiếng là “hòn ngọc viễn đông“ từ 
ngày ấy cho đến tận hôm nay, khi tên gọi 
Sài Gòn chỉ còn là cái tên „bình dân“ mọi 
người vẫn thường dùng trong đời sống  Từ 
rất sớm đã xuất hiện các trung tâm buôn 
bán trong vùng, và thường xuyên diễn ra 
những cuộc trao đổi, mua bán với những 
nhà buôn ngoại quốc  Là nơi được tiếp xúc 
với các kỹ thuật tiên tiến tây phương sớm 
nhất trong cả nước, Sài Gòn sớm trở nên 
một đô thị hiện đại, phồn hoa của Việt Nam 

Mảnh đất ngày nay là Sài Gòn xưa kia vốn 
thuộc về người Khmer, khi người Việt bắt 
đầu di cư vào thế kỷ 17 nơi đây vẫn còn rất 
hoang sơ với toàn rừng rậm, đầm lầy, ao 
hồ, một nơi rừng thiêng nước độc  Vào năm 
1679 người Hoa – những người thất bại 
trong phong trào phản Thanh phục Minh 
– đã xuất hiện ở đây, bắt đầu cùng chung 
sống với người Khmer và người Việt  1968 
được coi là năm thành lập chính thức của 
sài Gòn, khi ấy với tên gọi „Gia Định thành“, 
từ ấy, vai trò của thành phố càng được 
khẳng định và củng cố 
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2. Du lịch Việt Nam 

Danh lam thắng cảnh

Dinh Thống Nhất – Nhà thờ Đức Bà – 
Bưu điện trung tâm TP Hồ Chí Minh
Dinh Thống Nhất nằm phía cuối đường Lê 
Duẩn, con đường chạy xuyên qua công viên 
30-4 đầy bóng mát  Phía sau Dinh là công 
viên Tao Đàn  Trước 1975 đây là Dinh Tổng 
Thống miền Nam Việt Nam, là chứng nhân 
lịch sử của cuộc chiến tranh Việt Nam  Ngày 
nay Dinh có chức năng như một bảo tàng 
và là nơi tổ chức những buổi hội nghị, dạ 
tiệc trang trọng  

Từ Dinh Thống Nhất băng ngang qua công 
viên về phía bên trái là nhà thờ Đức Bà  Đây 
là một nhà thờ Công Giáo La Mã, được xây 
dựng từ 1877 đến 1883 theo lối kiến trúc 
Pháp, trong khoảng công viên nhỏ phía 
trước có dựng tượng Đức Mẹ Maria, tại 
đây thường có nhiều người Công Giáo đến 
kính cẩn cầu nguyện  Mỗi chủ nhật trong 
nhà thờ đều tổ chức thánh lễ bằng tiếng 
Anh cho người nước ngoài  Nhà thờ Đức Bà 
được xem là một trong những biểu tượng 
của thành phố  

Cạnh nhà thờ Đức Bà là một địa điểm khác 
cũng rất nổi tiếng: bưu điện trung tâm TP  
Hồ Chí Minh, nằm rất hài hòa trong tổng 
thể của khu, đây là tòa nhà được xây dựng 
từ đầu thế kỷ 19  Bước qua cửa chính, bên 
trong là một phòng giao dịch lớn, trên 
tường treo chân dung lớn của Chủ tịch 
Hồ Chí Minh  Hai bên phòng giao dịch là 
khoảng không gian nhỏ dành để bày bán 
các mặt hàng quà lưu niệm 

Bảo tàng chứng tích chiến tranh
Gần với Dinh Thống Nhất là bảo tàng chứng 
tích chiến tranh, nơi trưng bày những hình 
ảnh và một số hiện vật về tội ác của Pháp 
và đặc biệt là Mỹ trong cuộc chiến tranh 
Việt Nam, cùng với đó là những hậu quả 
tàn khốc mà chiến tranh đã để lại cho đến 
tận hơn 30 năm sau  Các hiện vật (gồm vũ 
khí, bom đạn, một máy chém ở nhà tù Côn 
Đảo) và hình ảnh được trưng bày thông 
qua tám chủ đề  Ngày nay bảo tàng đón 
400 000 lượt khách hằng năm và trở thành 
một trong những địa điểm du lịch chính 
của thành phố 

Chợ Bến Thành
Nằm giữa khu trung tâm, cũng như nhà thờ 
Đức Bà, chợ Bến Thành là một biểu tượng 

khác của thành phố, được xây dựng vào 
năm 1914  Chợ phong phú về các mặt hàng 
từ lương thực thực phẩm (thịt cá, rau củ, trái 
cây, bánh mứt   ) đến các loại hàng hóa 
tiêu dùng (quần áo, giày dép, túi xách, 
đồ dùng nhà bếp, đồ thủ công   )

Chùa Thiên Hậu
Là một trong những chùa người 
Hoa lâu đời nhất thành phố, chùa 
Thiên Hậu nằm ngay trung tâm 
Chợ Lớn - khu phố Tàu của Sài gòn  
Chùa được xây vào năm 1760 theo 
kiến trúc Trung Hoa rất đặc trưng 
với gam màu đỏ nổi bật và hai giếng 
trời nghi ngút khói từ những vòng 
nhang  Chùa thờ Bà Thiên Hậu - nữ thần 
phù hộ cho những người đi biển trong 
đạo Lão  Không chỉ có giá trị về kiến trúc, 
chùa Thiên Hậu còn trưng bày một số cổ vật 
rất quý giá và là nơi tụ họp của cộng đồng 
người Hoa ở Sài Gòn 

Chùa Ngọc Hoàng
Chùa còn có tên khác do người Hoa đặt là 
„Phước Hải tự“  Đây cũng là một ngôi chùa 
được lập vào thế kỷ 17 bởi những người 
Hoa sống sót trong cuộc vượt biển chạy 
trốn khỏi chính quyền trong phong trào 
phản Thanh phục Minh để tỏ lòng biết ơn 
đến thần thánh  

Trong chùa có 2 ao, một ao để phóng sinh 
cá và một ao thả ba ba  Ngoài ra ở đây cũng 
nuôi chim bồ câu, chủ yếu là chim do người 
phóng sinh  Trên mái ngói của chùa đặt 
tượng hai con rồng cùng tranh một viên 
ngọc, gọi là „lưỡng long tranh châu“  Bước 
vào bên trong, hai bên cửa là hai vị 
thiên tướng Thanh Long và Bạch 
Hổ, chính giữa là gian thờ 
Ngọc Hoàng, hai bên tượng 
Ngọc Hoàng là hai tượng 
Phật  Mỗi ngày đều có 
rất đông khách du lịch 
nước ngoài đến tham 
quan chùa  Lễ hội lớn 
nhất là lễ mừng sinh 
nhật Ngọc Hoàng vào 
ngày 9 tháng 1 
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2. Reiseführer Vietnam 

2.8. Nha Trang

Überblick

Die in einer traumhaft schönen Bucht 
gelegene Küstenstadt Nha Trang in der 
Provinz Khanh Hoa ist nicht nur Vietnams 
beliebteste Party- und Stranddestination, 
sondern auch ein politisches, ökono-
misches, kulturelles und technisches 
Zentrum 

Nha Trang war ehemals als Reiseziel von 
Rucksacktouristen bekannt  In den letzten 
Jahren haben sich in der Stadt jedoch 
auch viele Luxushotels angesiedelt  Die 
Stadt ist auch bekannt für ihre vielen Ver-
anstaltungen, z  B  das Nha Trang Festival 
oder die vielen Schönheitswettbewerbe: 
Miss Vietnam, Miss Vietnam World 2007, 
Miss Universe 2008, Miss Earth 2010, Miss 
World 2010 etc 

Die Lage und Landschaft, das Klima sowie 
der historische und kulturelle Hintergrund 
haben Nha Trang zu einem Ort verwan-
delt, der vielfältige Formen des Tourismus 
entwickelt hat 

Sehenswürdigkeiten

Nha Trang Bucht
Die Nha Trang Bucht ist eine der schönsten 
und wertvollsten Buchten der Welt, weil 
sie die meisten typischen Eigenschaften 
tropischer Gewässer besitzt: 

Das Feuchtgebiet-Ökosystem, die Ko-
rallenriffe, die Mangroven, das Seegras, 
Inseln, das Ökosystem der Küstenstrände  
Hon Mun, ein spezieller Bereich der Nha 
Trang Bucht, hat die größte biologische 
Vielfalt mit ca  350 verschiedenen Arten 
von Korallenriffen, was ungefähr 40 % 
der Vorkommen auf der Welt entspricht  
Einige andere berühmte Inseln sind: Hon 
Tam, Hon Tre und die Affeninsel 

Aquarium Nha Trang
Im Aquarium Nha Trangs wird das Leben 
von den Meerestieren und -pflanzen 
untersucht  Dies ist eine der ältesten 
Forschungseinrichtungen in Vietnam  Es 
hat die größte Sammlung von Exponaten 
der marinen Lebewesen in Südostasien  
Zur Zeit ist das Aquarium nicht nur ein 
Forschungsinstitut, sondern auch eine in-
teressante Sehenswürdigkeit für Touristen, 
die Interesse am Unterwasserleben haben 

Thap Ba Ponagar
Thap Ba Ponagar ist eine von König 
Champa erbaute Tempelanlage  Sie wurde 
von 813 bis 817 erbaut und ist berühmt 
für ihre steingemeißelte,  einzigartige 
Archi tektur  Die Anlage ist das religiöse 
Zentrum der Cham, einer der vielen eth-

nischen Gruppen  Vietnams  Besonders 
im März richten viele Menschen ihre 
Gebetszeiten in dem Tempel nach 
dem Mondkalender 

Tri Nguyen Fischerdorf
Im Tri Nguyen Fischerdorf, welches zwei 
Kilometer entfernt von der Küste Nha 
Trangs liegt, kann man sowohl Kanonen als 
auch viele wertvolle Meerestiere wie Haie, 
Korallen, Meeresschildkröten, Seepferd-
chen, Seeanemonen usw  betrachten 

Vinpearl Land
Das Vinpearl Land, das sich auf der Hon 
Tre Insel befindet, ist ein Luxus-Ressort 
in Nha Trang  Dort gibt es das längste 
Seilbahn-System der Welt, welches über 
das Meer gespannt ist  Im „Vinpearl Resort 
& Spa“ stehen sehr viele Möglichkeiten zur 
Verfügung, bei denen man sich sowohl 
entspannen, aber auch sportlich betä-
tigen kann: Tennis, Fallschirmspringen, 
Tauchen oder das Meer erkunden  So ist 
Vinpearl Land auch ein gutes Reiseziel 
für  Besucher, die ein Abenteuer erleben 
möchten 

Reisetipps

Wassersport
Die beste Möglichkeit zum Sporttauchen 
in Vietnam findet man in Nha Trang  
Tauchausflüge kann man in einem der 
vielen örtlichen Tauchclubs oder in Hotels 
buchen  Daneben gibt es Möglichkeiten 
zum Schwimmen, Surfen, Segelbootfahren 

Feste
Der Meereskarneval Nha Trang oder 
das Thap Ba Festival sind überregional 
bekannt und sehr zu empfehlen 
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2. Du lịch Việt Nam 

2.8. Nha Trang

Khái quát

Nha Trang là một thành phố ven biển nằm 
bên một vịnh nước trong xanh đẹp như mơ 
tại tỉnh Khánh Hòa  Nha Trang không chỉ là 
địa điểm tắm biển, nghỉ dưỡng và tổ chức 
sự kiện được yêu thích nhất của Việt Nam 
mà còn là trung tâm chính trị, kinh tế, văn 
hóa, khoa học kỹ thuật và du lịch của tỉnh  
Từng chỉ là địa điểm du lịch bình thường cho 
khách du lịch lẻ, Nha Trang giờ đã là một 
thành phố biển lộng lẫy với những khách sạn 
năm sao sang trọng  Nơi đây cũng được biết 
đến như một địa điểm lý tưởng để tổ chức 
các sự kiện lớn như Festival Biển Nha Trang, 
hay các cuộc thi sắc đẹp lớn như Hoa hậu 
Việt Nam, Hoa hậu Thế giới người Việt 2007 
, Hoa hậu Hoàn vũ 2008, Hoa hậu Trái đất 
2010, Hoa hậu Thế giới 2010    

Nha Trang với điều kiện thiên nhiên ưu đãi 
cả về vị trí, phong cảnh thiên nhiên, khí hậu, 
cùng với nền tảng về lịch sử và văn hóa tạo 
dựng nên một Nha Trang có khả năng phát 
triển nhiều loại hình du lịch đa dạng 

Danh lam thắng cảnh

Vịnh Nha Trang 
là một trong những vịnh biển đẹp và giá trị 
nhất thế giới  Dưới ánh nắng mặt trời nhiệt 
đới, màu xanh của những triền núi nhấp nhô 
trên bờ, của các hòn đảo hoà cùng màu biển 
biếc như tôn thêm vẻ quyến rũ của những 
dải cát vàng dạt dào sóng trắng Về mặt sinh 
thái, vịnh Nha Trang là một trong những hình 
mẫu tự nhiên hiếm có của hệ thống vũng, 
vịnh trên thế giới bởi nó có hầu hết các hệ 
sinh thái điển hình, quý hiếm của vùng biển 
nhiệt đới  Đó là hệ sinh thái đất ngập nước, 
rạn san hô, rừng ngập mặn, thảm cỏ biển, 
hệ sinh thái cửa sông, hệ sinh thái đảo biển, 
hệ sinh thái bãi cát ven bờ  Đặc biệt khu vực 
Hòn Mun của Vịnh Nha Trang có đa dạng 
sinh học cao nhất với 350 loài rạn san hô, 
chiếm 40 % san hô trên thế giới  Một số đảo 
nổi tiếng khác của Nha Trang là hòn Tằm, 
hòn Tre, Đảo Khỉ   

Viện Hải Dương học Nha Trang
Viện Hải Dương học Nha Trang là viện 
nghiên cứu đời sống động thực vật hải 
dương  Đây được xem là một trong những cơ 
sở nghiên cứu sớm nhất ở Việt Nam và là nơi 
có bộ sưu tầm các hiện vật về cuộc sống hải 
dương lớn nhất Đông Nam Á  Hiện nay viện 

không những là một viện nghiên cứu mà còn 
là điểm tham quan hấp dẫn đối với du khách 
yêu thích sinh vật biển 

Tháp Bà Ponagar 
là một khu đền thờ do vua Chămpa xây dựng 
từ năm năm 813 đến 817  Nơi đây nổi tiếng 
với kiến trúc chạm khắc trên đá rất độc đáo 
và từng là trung tâm tôn giáo của người 
Chămpa thờ các vị thần linh  Vào 
tháng 3 âm lịch người dân đến lễ bái 
ở Tháp Bà rất đông 

Thủy cung Trí Nguyên 
cách bờ biển Nha Trang 2 km, 
khu du lịch được thiết kế hình 
con tàu cổ hóa thạch dài 60 m, 
cao 30 m, rộng 19 m phủ đầy rêu 
phong, với khẩu súng thần công 
và nhiều sinh vật biển đa dạng và 
quý giá như cá mập, san hô, rùa 
biển, cá ngựa, hải quỳ   

Vinpearl Land – Hòn Ngọc Việt  
là khu du lịch nghỉ dưỡng giải trí sang 
trọng của Nha Trang nằm trên đảo Hòn 
Tre, với hệ thống cáp treo được đánh giá là 
một trong những tuyến cáp treo vượt biển 
dài nhất thế giới  Vinpearl Resort & Spa là 
khu du lịch nghỉ dưỡng cao cấp với nhiều 
dịch vụ sang trọng phục vụ các nhu cầu vui 
chơi, giải trí như sân tennis, nhảy dù, lặn biển 
khám phá đại dương    Khu trò chơi ngoài 
trời và trong nhà luôn là điểm đến thú vị cho 
những khách du lịch ưa thích cảm giác 
mạnh với 1 hệ thống trò chơi mạo 
hiểm và nhiều loại hình giải trí hiện 
đại khác 

Các hoạt động

Thể thao biển: bơi lội, lướt 
sóng, du thuyền, lặn biển  
Các tour này có thể đặt 
trước tại rất nhiều câu lạc 
bộ lặn biển hoặc trong 
khách sạn ở Nha Trang  

Các lễ hội: Carnaval Nha 
Trang Biển, lễ hội Tháp Bà, rất 
nổi tiếng trong vùng và thu 
hút khách du lịch 
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3. Reiseführer Hessen 

3.1.  Nachhaltig Reisen – Urlaub in Hessen.  
Hier kann man was erleben.

„Ab in die Mitte!“ Etwa 6 Millionen Hessen 
leben auf einer Fläche von ca  21 000 km² 

in der Mitte der Bundesrepublik ebenso 
wie im Herzen der Europäischen Union, 

denn die Barbarossastadt Gelnhausen 
ist seit 2007 der neue geografische 
Mittelpunkt der erweiterten Europäi-
schen Union  

In Hessen finden sich viele Möglich-
keiten für einen erholsamen Urlaub, 
spannende Unternehmungen 

und kurzweilige Kulturtrips  Von 
Nord nach Süd, von West nach 
Ost – es ist für alle etwas dabei  
Erholung in der Natur kann man 

beim Wandern im Taunus oder 
beim Segelfliegen in der Rhön finden  
An der ehemaligen Grenze der beiden 
deutschen Staaten gilt es die „Whiskey-
Wodka-Linie“ zu entdecken  Wassersport 
kann auf der Lahn bei einer Kanutour 
oder bei einem Ausflug zum Edersee 
betrieben werden  Klettern kann man – 
auch mit Kindern – im Felsenmeer des 
Odenwaldes  Vom Herkules aus kann man 
auf die Löwenburg und die ehemalige 
Kurhessen-Metropole Kassel schauen und 
das Rhein-Main-Gebiet wird vom Gipfel 
des Feldberges aus überschaubar  

Auch für kulturell Interessierte hält Hes-
sen eine Menge bereit  Die Documenta-
Stadt  Kassel, die Museen Frankfurts und 
die alte Hauptstadt des ehemaligen 
Großherzogtums Hessen, Darmstadt – 
sie alle locken alljährlich Tausende von 
Besuchern  

In Hessen finden sich die Spuren von 
Kelten, Germanen und Römern und 
lassen sich Dinosaurier im Senckenberg-
Museum in Frankfurt bestaunen  Das 
Drehkreuz Europas, der Flughafen in 
Frankfurt und das Opel-Werk in Rüssels-
heim faszinieren Technik-Begeisterte  In 
der Landeshauptstadt Wiesbaden warten 
Landtag, Staatstheater und Kurhaus auf 
Besucher  

Gaumenfreuden kann man bei Handkäs´ 
mit Musik und Grüner Soße mit einem 
Äppelwoi in Frankfurt-Sachsenhausen 
erleben  Ebenso empfiehlt es sich ein 
gutes Glas Bergsträßer Wein, oder ein Bier 
aus der Region an der Deutschen Mär-
chenstraße auf den Spuren der Märchen-
dichter und -sammler Gebrüder Grimm 
zu genießen 

Wo auch immer man Land und Leute in 
Hessen kennen lernen möchte – Unser 
Reiseführer Hessen, ist der ideale Ratge-
ber für einen Urlaub in unserem wunder-
schönen Bundesland, der „nachhaltig“ in 
Erinnerung bleiben soll 

Frankfurt
Fulda

Darmstadt

Wiesbaden

Kassel
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3. Reiseführer Hessen 

3.1.    Du lịch bền vững – Nghỉ ngơi tại Hessen 
Bạn sẽ được trải nghiệm.

„Hessen – điểm xuất phát trung tâm!“ đó 
là câu được dùng để nói về Hessen, vùng 
đất có diện tích khoảng 21 000 km² với hơn 
6 triệu dân nằm ở vị trí trung tâm không 
những của Đức mà còn là của châu Âu  Đó 
là bởi vì từ năm 2007 thành phố Barbarosa 
của Geldhausen đã trở thành trung tâm địa 
lý của vùng châu Âu mở rộng 

Tại Hessen bạn có thể tìm thấy những kì 
nghỉ thư giãn, thú vị và những tour du lịch 
văn hóa giải trí  Từ bắc về nam, từ đông qua 
tây tất cả đều được chuẩn bị sẵn sàng để 
phục vụ du khách  Bạn sẽ thư giãn trong 
rừng Taunus với những chuyến đi dạo hoặc 
chèo thuyền tại Rhoen? hay bạn đã biết 
đường biên Whisky-Volka tại biên giới hai 
miền nước Đức trước đây? Hoặc bạn thấy 
thế nào về chuyến du lịch bằng ca-nô trên 
dòng sông Lahn hoặc một chuyến dã ngoại 
tới hồ Edersee?

Bạn cũng có thể leo lên những dãy núi đá 
ở Odenwald cùng với con cái  Bạn hãy nhìn 
từ Herkules về vùng Löwenburg (một thành 
phố thuộc khu Barbarosa) và trung tâm 
nghỉ dưỡng của Hessen là thành phố Kassel 
để có thể thấy được cái nhìn toàn cảnh về 
vùng Rhein-Main từ đỉnh núi Feldberg  

Và đối với những người yêu thích văn hóa, 
Hessen cũng được xem như một điểm du 
lịch nên đến  Thành phố dữ liệu Kassel, 
bảo tàng Frankfurt và thành phố 
Darmstadt hàng năm đều 

thu hút hàng ngàn du khách  Khám phá 
vết tích của các tộc người Celt, Đức và La 
Mã, hay bảo tàng khủng long Senckenberg 
tại Frankfurt sẽ làm bạn không khỏi ngạc 
nhiên  Điểm trung chuyển của châu Âu – 
sân bay Frankfurt và nhà máy sản xuất ô tô 
của hãng Opel ở Rüsselsheim cũng rất thu 
hút đối với những người đam mê kỹ thuật  
Còn ở thủ phủ Wiesbaden thì toà nhà 
quốc hội bang, nhà hát thành phố và 
khu nghỉ dưỡng là những nơi đón 
chờ khách du lịch  

Hãy trải nghiệm nền ẩm thực 
nơi đây qua món „Handkäs´ 
mit Musik“ với nước sốt xanh 
cùng rượu táo ở Frankfurt-
Sachsenhausen, hay với một ly 
rượu vang Bergsträßer hoặc bia 
truyền thống của vùng tại phố 
Truyện cổ tích Đức nơi có lưu giữ 
những hình ảnh của anh em nhà 
Grimm 

Và cuối cùng, để biết nơi đâu là nơi có 
thể luôn giúp bạn tìm hiểu về vùng đất, 
con người và văn hóa  Hessen, cuốn sách du 
lịch này của chúng tôi sẽ chỉ rõ và là cuốn 
cẩm nang hữu ích cho chuyến thăm quan 
và kỳ nghỉ của bạn tại bang Hessen tươi đẹp 
của chúng tôi mà sẽ còn đọng mãi trong ký 
ức của bạn 

3. Du lịch Hessen 
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3.2. Darmstadt

Überblick

Im Süden Hessens gelegen, zählt Darm-
stadt zu einer der kunst- und kultur-
reichsten Städte in ganz Deutschland  Zu 
Recht wird sie durch die 1899 gegründete 
„Darmstädter Künstlerkolonie“ als das 
Zentrum des Jugendstils bezeichnet  
Aufgrund der Zerstörungen in der „Brand-
nacht“ während des Zweiten Weltkrieges 
beschränken sich die Sehenswürdigkeiten 
auf einzelne Gebäude  Dennoch kann man 
insgesamt auf ein farbenfrohes Mosaik aus 
einzigartigen Angeboten und Aktivitäten 
blicken 

Nachhaltiger Tourismus in Darmstadt
Darmstadt ist bekannt als Wissens- und 
Forschungsstadt, die sich durch ihre 
methodische und besonders zukunftsori-
entierte Entwicklung auszeichnet  Bildung 
und ökologisches Denken werden hier 
groß geschrieben, das Thema Nachhal-
tigkeit ist allgegenwärtig  Schon ihre 
Infrastruktur zeigt dies deutlich  Die leben-
dige Innenstadt lockt mit abwechslungs-
reichen Angeboten in einer kompakten 
Fußgängerzone, die keine Wünsche offen 
lassen  Mobil ist man hier durch diverse 
Straßenbahnen, mit den Fahrrad oder 
zu Fuß  Darüber hinaus verströmen viele 
Parkanlagen und historische Bauten ein 
ganz besonderes Flair 

Sehenswürdigkeiten

Mathilden- und Rosenhöhe
Die Mathilden- und Rosenhöhe wird 
allgemein als zusammengehöriges 
Gesamtkunstwerk angesehen  Erstere ist 
die höchste Erhebung der Darmstädter 
Innenstadt und wurde ursprünglich im 
Stil englischer Landschaftsparks gefertigt  
Sie beinhaltet unter anderem historische 
Bauten wie die russische Kapelle oder den 
48 Meter hohen Hochzeitsturm, das Wahr-
zeichen Darmstadts  Außerdem findet 
man hier die „Künstlerkolonie“, ehemalige 
Häuser der Künstler im Jugendstil  Die 
gesamte Anlage eignet sich hervorragend 
zum Spazierengehen und Entspannen  
Durch ihre zentrale Lage ist sie gut zu 
erreichen und somit auch für spontane 
Ausflüge geeignet  

Luisenplatz
Der Knoten- bzw  Mittelpunkt Darmstadts 
ist der Luisenplatz mit dem Ludwigsmo-
nument  Der „Lange Ludwig“, wie das 
Monument von den Darmstädtern ge-
nannt wird, ist ein Denkmal für Ludwig I , 
den ersten Großherzog von Hessen und 
bei Rhein und ein Wahrzeichen der Stadt 
Darmstadt  An diesem zentralen Verkehrs-
knoten, wo alle wichtigen Bus- und Stra-
ßenbahnlinien aufeinandertreffen, kann 
man Menschen aus aller Welt begegnen  
Durch das angrenzende „Luisencenter“, 
verschiedene Cafés und viele weitere Hö-
hepunkte in der Umgebung, gilt der Platz 

als beliebter Treffpunkt für Jung und Alt  

Haus der Geschichte
Das schon mehrfach rekonstru-

ierte „Haus der Geschichte“ ist 
heute Herberge des hessi-

schen Stadtarchivs, während 
es einst als Darmstädter 
Theater bekannt war  Durch 
seine repräsentative, zent-
rale Lage und den klassizis-
tischen Stil stellt es einen 
kulturellen Höhepunkt dar 

Jugendstilbad
Das nahegelegene Jugend-

stilbad wurde erst kürzlich 
renoviert und ist ein Erlebnis für 

jede Altersklasse  Es wurde schon 
1909 unter dem Namen „Volks-“ bzw  

„Zentralbad“ eröffnet  Hier genießt man 
die gesamte Sauna- und Badelandschaft 
im herrschaftlichen Ambiente, was eine 
der vielen historischen Attraktionen der 
Stadt darstellt 

Hundertwasserhaus
Zu den Gebäuden der modernen Archi-
tektur gehören beispielsweise die bunten 
Fassaden des Hundertwasserhauses, 
ein von Friedensreich Hundertwasser 
entworfener Wohnkomplex  Trotz seiner 
recht ungewöhnlichen Lebensphilosophie 
schaffte er es, Menschen zu inspirieren 
und sie schlichtweg zu begeistern 

Staatstheater 
Deutsche Theaterkunst und Kultur erfährt 
man im Staatstheater  Beeindruckende 
und vielfältige Unterhaltung wird den 
Besuchern durch Oper, Tanz, Schauspiel 
und Konzerte zuteil 

Orangerie
Besonders im Sommer macht die Oran-
gerie ihrem Namen alle Ehre  Der Park ist 
im Barock-Stil gehalten und von Wasser-
fontänen, Baumalleen und vielen bunten 
Formen und Farben gesäumt  So sticht 
sie aus gewöhnlichen Parkanlagen hervor 
und ist ein beliebtes Ausflugsziel im Osten 
der Stadt  

Botanischer Garten
Der botanische Garten lädt mit einer 
beeindruckenden Vielfalt an exotischen 
Pflanzen, verzweigten Wegen und 
faszinierenden Gewächshäusern zum Spa-
zieren gehen und Entspannen ein  Schon 
im Jahre 1814 wurde Darmstadts erster 
botanischer Garten angelegt und hat sich 
seitdem stetig weiterentwickelt 

Kletterwald
Im Osten von Darmstadt gelegen, 
findet man den Kletterwald – ein riesiger 
Hochseilgarten für jede Altersklasse  Ob 
Tagesausflug oder kurzer Abstecher, für 
Besucher mit Motivation und Freude an 
Bewegung lässt er keine Wünsche offen  
So kann man seine persönlichen Grenzen 
kennen lernen, während man die freie 
Natur entdeckt und genießt 

3. Reiseführer Hessen 
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3.2. Thành phố Darmstadt 

Khái quát

Nằm ở phía Nam bang Hessen, Darmstadt 
là một trong những thành phố giàu truyền 
thống nghệ thuật và văn hóa nhất của nước 
Đức  Theo luật, vào năm 1899, „Darmstädter 
Künstlerkolonie“ được thành lập như là 
„trung tâm của trường phái nghệ thuật mới“  
Vì sự tàn phá của “đêm rực cháy” trong chiến 
tranh thế giới thứ 2, những danh lam thắng 
cảnh của thành phố chỉ còn giới hạn lại ở 
một vài tòa nhà  Tuy vậy, người ta vẫn có thể 
thấy thành phố như một bức tranh ghép 
nhiều màu với khá nhiều hoạt động và dịch 
vụ độc đáo  

Du lịch bền vững ở Darmstadt
Darmstad nổi tiếng là thành phố của khoa 
học và nghiên cứu, nổi bật với sự phát triển 
có phương pháp và đặc biệt là định hướng 
vào tương lai  Giáo dục và ý thức về môi 
trường sinh thái đóng vai trò quan trọng 
tại đây  Chủ đề phát triển bền vững cũng là 
một chủ đề khá phổ biến  Ngay cả cơ sở hạ 
tầng ở đây cũng đã phản ánh rõ điều đó  
Trung tâm thành phố rất sôi động và hấp 
dẫn với rất nhiều dịch vụ đa dạng cùng với 
khu vực dành cho người đi bộ rất thuận 
tiện  Người tham gia giao thông có thể dễ 
dàng đi lại nhờ hệ thống tàu điện thuận lợi, 
hoặc đi xe đạp, đi bộ  Ngoài ra, nhiều công 
viên và công trình lịch sử của thành phố đã 
làm nên không khí đặc biệt nơi đây 

Danh lam thắng cảnh

Mathilden và Rosenhöhe
Mathilden và Rosenhöhe được coi như là 
một công trình nghệ thuật hài hòa  Trước 
hết, đây là công trình cao nhất ở trung tâm 
thành phố Darmstadt  Xưa kia, nơi đây được 
xây dựng theo phong cách của các công 
viên Anh quốc  

Công trình bao gồm nhiều tòa nhà lịch 
sử khác nhau như nhà thờ Nga, hay tháp 
Hochzeitsturm (tháp đám cưới) cao 48 m – 
biểu tượng của thành phố Darmstadt  Ngoài 
ra ở đây, ta có thể thấy „Künstlerkolonie“, nhà 
của các nghệ sĩ theo trường phái nghệ thuật 
mới  Toàn bộ công trình thích hợp để đi dạo 
và thư giãn  Công trình ở trung tâm thành 
phố nên rất tiện đến thăm và rất thích hợp 
cho các chuyến dã ngoại ngẫu hứng  

Quảng trường Luisen
Nằm ở trung tâm Darmstadt là quảng trường 
Luisen với đài tưởng niệm Ludwig  Tượng 
đài „Ludwig dài“, như người dân Darmstadt 
thường gọi, là đài tưởng niệm đại công tước 
Ludwig I, vị đại công tước đầu tiên của bang 
Hessen và vùng sông Rhein  Tượng đài này 
là biểu tượng của thành phố Darmstadt  Tại 
điểm trung chuyển giao thông chính này, nơi 
mà tất cả các tuyến xe buýt và tàu điện của 
thành phố đều chạy tới, người ta dễ dàng 
gặp gỡ những du khách đến từ khắp nơi trên 
thế giới  Ngay cạnh đó là Trung tâm thương 
mại Luisen với rất nhiều quán cà phê và các 
tụ điểm khác, quảng trường này là nơi gặp gỡ 
ưa thích của mọi người ở nhiều lứa tuổi 

Tòa nhà lịch sử
„Tòa nhà lịch sử“ vốn được sửa sang khá 
nhiều lần, và hiện nay là trung tâm lưu trữ 
của thành phố  Trước đây, tòa nhà được biết 
tới với vai trò là nhà hát của Darmstadt  Qua 
vị trí trung tâm cùng phong cách cổ điển rất 
đặc trưng của tòa nhà, người ta có thể thấy 
được nét văn hóa đặc sắc của thành phố 

Nhà tắm công cộng Jugendstilbad
Nhà tắm công cộng theo trường phái nghệ 
thuật mới Jugendstillbad nằm cách không 
xa trung tâm, mới được sửa sang lại và 
là một trải nghiệm thú vị với mọi người  
Nhà tắm được xây dựng và mở cửa năm 
1909 dưới cái tên „Nhà tắm trung tâm“ 
(Zentralbad) hoặc „Nhà tắm của nhân dân“ 
(Volksbad)  Tại đây, du khách có thể thư 
giãn trong phòng tắm và xông hơi trong khi 
thưởng thức phong cảnh sang trọng như 
của các bậc lãnh chúa thời xưa – một trong 
những điểm rất hấp dẫn về mặt lịch sử của 
Darmstadt  

Tòa nhà Hundertwasser 
Trong số các công trình của nghệ thuật kiến 
trúc hiện đại, có thể kể đến những mặt tiền 
sặc sỡ của tòa nhà Hundertwasser – một 

trong những tổ hợp nhà do kiến trúc sư 
Friedensreich Hundertwasser thiết kế  Kiến 
trúc sư này từng nói: „Thiên nhiên đẹp, nghệ 
thuật đẹp  Cả hai thứ đó thuộc về nhau“  
Dù có triết lý sống đúng đắn nhưng khác 
thường như vậy, ông cũng rất thành công 
trong việc tạo cảm hứng cho mọi người hay 
chỉ đơn giản khiến họ thích thú 

Nhà hát Quốc gia 
Du khách có thể thưởng thức và cảm nhận 
văn hóa cũng như nghệ thuật hát kịch Đức 
tại nhà hát Quốc gia  Qua những vở Opera, 
những màn múa, những buổi hòa nhạc hay 
kịch nói, du khách sẽ có những giây phú thư 
giãn đa dạng và ấn tượng 

Khu vườn Orangerie 
Vẻ đẹp đặc biệt vào mùa hè đã tạo nên tên 
tuổi cho khu vườn Orangerie  Khu vườn này 
được xây dựng theo phong cách Ba–rốc 
và có rất nhiều đài phun nước, những con 
đường rợp bóng cây với nhiều kiểu dáng và 
màu sắc khác nhau  Chính những điều đó đã 
biến khu vườn trở nên đặc biệt và trở thành 
điểm đến ưa thích ở phía Đông thành phố 

Vườn thực vật 
Vườn thực vật thành phố mời gọi du khách 
với nhiều loại thực vật phong phú và độc 
đáo, với những con đường nhỏ và những 
nhà kính tuyệt đẹp, rất thích hợp để đi dạo 
và thư giãn  Từ năm 1814, đây đã là vườn 
bách thảo đầu tiên của Darmstadt và vẫn 
tiếp tục phát triển đến ngày nay 

Rừng cây cho trò chơi leo trèo
Ở phía đông thành phố Darmstadt, du 
khách có thể thăm quan khu rừng dành 
cho trò chơi leo cây – một vườn cây khổng 
lồ với các dây để leo trèo dành cho mọi lứa 
tuổi  Với những người ham thích vận động, 
đây là một địa điểm lý tưởng 
cho một chuyến tham 
quan dã ngoại và 
giải trí  Trong khi 
khám phá và 
thưởng thức 
thiên nhiên 
hoang dã, 
du khách 
có thể thấy 
được giới 
hạn của bản 
thân mình 
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3.3. Frankfurt am Main

Überblick

Viele verbinden mit Frankfurt am Main 
die imposante Skyline, deren Wolkenkrat-
zer zu den höchsten Gebäuden Europas 
zählen  Doch Frankfurt hat viel mehr zu 
bieten  So kann es auf eine weitreichen-
de Geschichte zurückblicken  Seit dem 
Mittelalter gehört Frankfurt am Main zu 
den bedeutendsten wirtschaftlichen Zen-
tren in Deutschland  Im Hochmittelalter 
entwickelte sich Frankfurt zu einer freien 
Reichsstadt und bis 1806 zur Wahlstadt 
der römisch-deutschen Kaiser des heiligen 
römischen Reiches dt  Nation  Von 1816 
bis 1866 war der Sitz des Deutschen Bun-
des und 1848/49 der Sitz des ersten frei 
gewählten Parlaments von Deutschland in 
Frankfurt  Mit 659 000 Einwohnern bildet 
sie heutzutage die größte Stadt Hessens 
und nach Berlin, Hamburg, München und 
Köln die fünftgrößte Stadt Deutschlands  

Durch die zentrale Lage stellt Frankfurt 
heute mit dem Frankfurter Flughafen, 
dem Hauptbahnhof und dem Frankfurter 
Kreuz, einem Autobahnkreuz bestehend 
aus zwei Autobahnen und einer Bundes-
straße, einen der wichtigsten Knoten-
punkte Europas dar  Die Europäische 
Zentralbank, die Deutsche Bundesbank, 
die Börse und die Frankfurter Messe 
machen Frankfurt nicht nur im Transport-
wesen, sondern auch in der Wirtschaft 
unersetzbar  
Neben dem weltbekannten Römerberg, 
dem Rathausplatz der Stadt, welcher im 
Zentrum liegt, ist auch die Einkaufsstraße 

„Zeil“ immer einen 
Besuch wert 

Sehenswürdigkeiten

Palmengarten
Der 22 Hektar große Palmengarten ist 
einer von zwei botanischen Gärten in 
Frankfurt am Main und liegt im Stadtteil 
Westend  Die benachbarten Anlagen, der 
botanische Garten sowie der Grüneburg-
park sind ebenfalls einen Besuch wert  Der 
Palmengarten ist das ganze Jahr geöffnet  
www palmengarten frankfurt de 

Römerberg
Die Besichtigung des Römerbergs ist bei 
einem Besuch Frankfurts unerlässlich  Er 
stellt seit dem Hochmittelalter den Rat-
hausplatz und das Zentrum der Altstadt 
dar  Das Rathaus, der Römer, in dem auch 
das goldene Buch der Stadt beherbergt 
ist, kann kostenlos von innen besichtigt 
werden  Etwa 200 Meter östlich liegt der 
Gründungskern der Stadt, die Dominsel  

Paulskirche
Die Frankfurter Paulskirche wurde 1789 
bis 1833 anstelle der 1786 abgerissenen 
mittelalterlichen Barfüßerkirche erbaut 
und diente bis 1944 als evangelische 
Hauptkirche Frankfurts  Zudem bildet sie 
einen wichtigen Teil der deutschen Ge-
schichte, da dort 1848 die deutsche Natio-
nalversammlung als erstes frei gewähltes 
Parlament zusammentrat  Die Kirche ist 
täglich von 10 bis 17 Uhr geöffnet und ist 
eintrittsfrei 

Zeil
Die Zeil ist eine der größten Einkaufsstra-
ßen Deutschlands  Sie beginnt im Westen 
Frankfurts an der Hauptwache und endet 
weiter östlich an der Konstablerwache  
Nicht nur die bekanntesten Kaufhäuser, 
sondern auch zahlreiche Fachgeschäfte 
und das Einkaufszentrum „My Zeil“ bieten 
Einkaufsmöglichkeiten für Jedermann  
Jeden Samstag und Donnerstag findet 
tagsüber der Erzeugermarkt an der Kons-
tablerwache statt, wo es frische Lebens-
mittel aus der Umgebung gibt 

Alte Oper
Im Jahre 1880 wurde das Opernhaus in 

Frankfurt eröffnet  Von dem Zeitpunkt 
an steht die alte Oper im Mittelpunkt des 
kulturellen Lebens  Bis zur Zerstörung im 
zweiten Weltkrieg fanden hier zahlreiche 

Uraufführungen statt  Seit dem Wieder-
aufbau werden in der alten Oper keine 
Opern mehr gezeigt, sondern sie wird nur 
noch als Veranstaltungs- und Kongresssaal 
benutzt  www alteoper de

Goethe Haus
Hier im Goethe Haus, welches in der 
Innenstadt Frankfurts liegt, ist der wohl 
berühmteste Dichter und Schriftsteller 
Deutschlands geboren und aufgewach-
sen  Johann Wolfgang von Goethe wurde 
am 28  August 1749 in diesem Haus 
geboren und lebte dort bis er 1775 nach 
Weimar zog, um zu studieren  Heute kann 
man das Wohnhaus der Familie besichti-
gen, sowie ein Goethe-Museum und eine 
Bildergalerie der damaligen Zeit besu-
chen  www goethehaus-frankfurt de

Maintower
Der Maintower zählt mit 200 Metern zu 
den größten Hochhäusern Frankfurts, be-
herbergt Europas höchstes Rundfunk- und 
Fernsehstudio und bietet einen atem-
beraubenden Blick über die Stadt  Die 
Plattform des Towers ist das ganze Jahr 
über geöffnet  www maintower de

Museumsufer
Wie der Name schon sagt, findet man hier 
entlang des Mains viele verschiedene Mu-
seen, deren Vielfalt und Qualität Frankfurts 
guten Ruf unter Kunstkennern ausmacht  
Es finden sich aber auch Liegewiesen zum 
Entspannen und Ausruhen  Der „eiserne 
Steg“, die wohl bekannteste reine Fußgän-
gerbrücke über den Main, verbindet das 
Museumsufer mit der Innenstadt  Auch in 
der Innenstadt Frankfurts lassen sich viele 
interessante Museen finden   
www frankfurt de 

Tipp: Museumsufer-Ticket
Dieses Ticket ist an zwei aufeinanderfol-
genden Tagen gültig und ermöglicht den 
Eintritt in alle städtischen Museen  Erwor-
ben werden kann das Museumsufer-Ticket 
in allen Frankfurter Museen  

Quelle: http://de wikipedia org/wiki/
Frankfurt_am_Main 
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3.3.Thành phố Frankfurt am Main

Khái quát

Khi nhắc đến thành phố Frankfurt am Main, 
rất nhiều người nhớ đến tòa nhà chọc trời 
Skyline ấn tượng, một trong những tòa nhà 
cao nhất châu Âu  Nhưng Frankfurt còn nhiều 
điều hơn thế dành cho du khách  Khám phá 
lịch sử lâu đời và phong phú của thành phố 
cũng là điều thú vị đối với khách du lịch 

Ngay từ thời trung cổ, thành phố Frankfurt 
am Main đã là một trong những trung tâm 
kinh tế quan trọng nhất của Đức  Thời trung 
cổ, Frankfurt đã phát triển và trở thành một 
thành phố tự trị, và năm 1806 là thành phố 
đóng đô của hoàng đế Đức – La Mã  Từ năm 
1816 đến 1866, trụ sở của liên bang Đức 
cũng đặt ở đây, và năm 1848, 1849 quốc hội 
được bầu cử tự do đầu tiên của CHLB Đức 
được thành lập tại Frankfurt  Với dân số hiện 
nay là 659 000 người, Frankfurt là thành 
phố lớn nhất của bang Hessen, và lớn thứ 
năm của Đức sau thủ đô Berlin, Hamburg, 
München và Köln  

Nằm ở vị trí trung tâm, thành phố Frankfurt 
ngày nay là một trong những đầu mối giao 
thông quan trọng nhất của châu Âu với sân 
bay quốc tế Frankfurt, ga tàu hỏa chính tỏa 
đi các hướng và giao điểm đường bộ với hai 
đường cao tốc chính và một đường quốc 
lộ  Frankfurt cũng là nơi đặt trụ sở của ngân 
hàng trung ương châu Âu, ngân hàng liên 
bang Đức, sàn chứng khóan và trung tâm 
hội chợ Frankfurt  Với tầm quan trọng như 
vậy, về giao thông vận tải cũng như về mặt 
kinh tế, Frankfurt có vai trò không thể thay 
thế được ở nước Đức  

Ngoài khu nổi tiếng thế giới Römerberg 
và quảng trường tòa thị chính ở trung tâm 
thành phố, con phố mua sắm “Zeil” cũng 
luôn luôn là một địa điểm hấp dẫn  khách 
du lịch 

Danh lam thắng cảnh

Vườn cọ 
Với diện tích 22 hecta, vườn cọ là một 
trong 2 khu vườn thực vật cảnh ở thành 
phố Frankfurt am Main nằm trong quận 
Westend  Những công trình xung quanh, 
vườn thực vật cảnh cũng như công viên 
Grüneburg đều là những địa điểm thu hút 
khách du lịch  Vườn cọ được mở cửa quanh 
năm cho du khách tham quan  http://www 
palmengarten frankfurt de 

Khu Römerberg
Du khách khi đến với Frankfurt am Main 
không thể không đến với khu Römerberg  Từ 
thời kỳ đại trung cổ nơi đây là quảng trường 
với tòa thị chính và là trung tâm của thành 
phố cổ  Tòa thị chính, dãy nhà Römer (La 
Mã), trong đó có lưu giữ sách vàng lưu niệm 
của thành phố được mở cửa cho du khách 
vào tham quan miễn phí  Khoảng 200 mét 
về phía đông là trung tâm khi mới thành 
lập của thành phố, đó là Dominsel (đảo nhà 
thờ lớn) 

Nhà thờ thánh Paul
Nhà thờ này được xây dựng từ năm 1789 
đến năm 1833 để thay thế nhà thờ Barfuesse 
đã sụp đổ vào năm 1786 và nó đóng vai 
trò là nhà thờ tin lành chính của thành phố 
Frankfurt cho đến năm 1944  Ngòai ra, nhà 
thờ này cũng góp một phần quan trọng 
trong lịch sử của Đức  Tại đây vào năm 1848 
đã diễn ra kỳ họp quốc hội đầu tiên  Nhà thờ 
thánh Paul mở cửa cho du khách vào thăm 
miễn phí từ 10 giờ đến 17 giờ hàng ngày 

Phố mua sắm Zeil
Con phố Zeil là một trong những phố mua 
sắm lớn nhất của Đức  Con phố này bắt 
đầu từ Hauptwache (điểm canh gác chính) 
ở phía tây thành phố Frankfurt và kéo dài 
sang phía Đông, kết thúc ở ở quảng trường 
„Konstablerwache“  Du khách có thể thỏa 
sức mua sắm không chỉ trong các siêu thị 
lớn và nổi tiếng của thành phố, mà còn có 
rất nhiều cửa hàng chuyên doanh, và đặc 
biệt là trung tâm mua sắm “My Zeil”  Thứ 
Năm và thứ Bảy hàng tuần, tại quảng trường 
„Konstablerwache“ đều có chợ thực phẩm 
tươi trong cả ngày, nơi người ta bày bán rau 
xanh, lương thực tươi của các vùng xung 
quanh thành phố  

Nhà hát opera cổ
Nhà hát opera cổ của thành phố Frankfurt 
được khai trương năm 1880  Thời điểm đó, 
nhà hát này đóng vai trò trung tâm trong 
đời sống văn hóa của thành phố và thường 
xuyên có các buổi trình diễn opera khác 
nhau ở đây cho đến khi nhà hát bị phá hủy 
trong chiến tranh thế giới thứ hai  Từ khi 
được phục hồi lại cho đến nay, nhà hát cổ 
này không còn trình diễn các buổi opera 
nữa, mà chỉ được sử dụng để tổ chức các sự 
kiện và hội nghị khác  
www alteoper de

Ngôi nhà của danh nhân văn hóa Gớt 
(Goethe)
Tại ngôi nhà nằm trong khu phố cổ của 
thành phố Frankfurt này, một trong những 
nhà thơ và nhà văn nổi tiếng nhất của Đức 
đã được sinh ra và lớn lên  Danh nhân văn 
hóa Johann Wolfgang von Goethe (Gớt) sinh 
ngày 28/08/1749 tại ngôi nhà này và sống 
tại đó đến năm 1775, sau đó ông chuyển 
đến học ở Weimar  Ngày nay, du khách có 
thể vào thăm nơi sinh sống của cả gia đình 
Gớt cũng như thăm bảo tàng danh nhân văn 
hóa Gớt và phòng trưng bày tranh của thời 
kỳ đó  www goethehaus-frankfurt de 

Tòa tháp chính
Tòa tháp cao 200m này là một trong những 
tòa nhà cao nhất của Frankfurt, có một phòng 
studio cho truyền hình và đài phát thanh nằm 
cao nhất châu Âu  Từ trên đỉnh tòa tháp, du 
khách sẽ có được tầm nhìn thú vị bao quát 
toàn thành phố  Tầng thượng của tòa tháp 
được mở cửa quanh năm cho khách du lịch 
tham quan  www maintower de 

Nhóm bảo tàng bên sông
Như chính tên gọi, tại đây khách du lịch có 
thể thấy rất nhiều bảo tàng khác nhau dọc 
theo con sông Main mà chính sự đa dạng 
phong phú của chúng cũng như chất lượng 
của thành phố Frankfurt đã tạo nên danh 
tiếng cho thành phố và thu hút du khách 
yêu thích nghệ thuật  Hai bên bờ sông Main, 
du khách có thể nằm tắm nắng, thư giãn 
trên những bãi cỏ lớn và sạch sẽ  Cây “cầu 
sắt” là cây cầu nổi tiếng dành cho người đi 
bộ bắc qua sông Main và nối liền các bảo 
tàng bên sông với nội thành thành phố 

Các bảo tàng khác của thành phố  
Không chỉ có các bảo tàng bên sông, khách 
du lịch cũng có thể tham quan nhiều bảo 
tàng hấp dẫn khác trong nội thành thành 
phố Frankfurt  www frankfurt de

Vé thăm nhóm bảo tàng bên sông 
(Museumsufer-Ticket)
Với vé thăm quan này, du khách có thể ghé 
thăm tất cả các bảo tàng trong thành phố 
trong thời gian 2 ngày liên tiếp  Khách du 
lịch có thể mua vé này tại tất cả các bảo tàng 
trong thành phố Frankfurt  

Nguồn: http://de wikipedia org/wiki/Frank-
furt_am_Main  
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3.4. Wiesbaden

Überblick

Wiesbaden ist die zweitgrößte Stadt und 
Landeshauptstadt Hessens  280 000 Men-
schen erwecken diese Stadt zum Leben  
In der Vergangenheit als „Weltkurstadt“ 
und „Kaiserstadt“ bekannt, hat sie sich zu 
einer beliebten Kongress- und Messestadt 
entwickelt, die viele Touristen anzieht  

Sehenswürdigkeiten

Thermalquellen und Kurbäder 
Die Geschichte Wiesbadens ist durch die 
Römer geprägt  Diese nutzten bereits in 
der Antike die zahlreichen natürlich vor-
liegenden Entspannungsmöglichkeiten  
Doch auch heute ziehen die Thermalquel-
len viele Kurliebhaber an  Das sehr koch-
salzhaltige Wasser Wiesbadens dient nicht 
nur der Entspannung, sondern entfaltet 
seine heilende Wirkung bei Temperaturen 
zwischen 46 °C und 66 °C  Historische 
Persönlichkeiten wie Johann Wolfgang 
von Goethe, Fjodor Dostojewski, Richard 
Wagner, Johannes Brahms oder Alexej 
von Jawlensky waren von den 14 Quellen 
so begeistert, dass sie sich des öfteren in 
Wiesbaden aufhielten 

Kurhaus
Das Kurhaus ist eines der beeindruckends-
ten Bauten der Landeshauptstadt  1907 
wurde es nach Plänen des Architekten 
Friedrich von Thiersch erbaut  Ein Großteil 
wurde jedoch bei einem Fliegerangriff 
gegen Ende des zweiten Weltkrieges 
zerstört  Restaurationen ab 1983 konnten 
jedoch die ursprüngliche wilhelminische 
Architektur wiederherstellen  Heute sind 

die großen Säle Veranstal-
tungsorte für diverse 

Galaveranstaltun-
gen und Events 

sowie für 
Seminare und 

Kongresse  

Direkt 
nebenan 
liegt das 
hessische 

Staatsthea-
ter, welches 

ein hoch 
eingeschätztes  

Bühnenprogramm für junge und ältere 
Besucher bietet  Sowohl klassische Stücke, 
als auch moderne Interpretationen 
werden das ganze Jahr über aufgeführt  
Zudem können Opernstücke genossen 
werden  Gegenüber dem Theater befindet 
sich das kleine Haus des Casino Wies-
baden, wo vor allem Automatenspiele 
angeboten werden  Das große Haus 
befindet sich im ehemaligen Weinhaus 
des Kurhauses  Wer Glücksspiel mag, sollte 
einen Besuch des Casinos einplanen  

Historische Gebäude
Wiesbaden blieb zwar von den  Angriffen 
im zweiten Weltkrieg nicht ganz ver-
schont, aber trotzdem konnten viele 
Gebäude erhalten bleiben  Neben dem 
Kurhaus sind beispielsweise die russische 
Kirche auf dem Neroberg oder der hessi-
sche Landtag im Stadtzentrum zu nennen  
Dort wird die hessische Politik bestimmt  
Gegenüber dem Landtag befindet sich 
das Rathaus  Ähnlich wie das Kurhaus 
musste auch das Rathaus nach dem zwei-
ten Weltkrieg restauriert werden  Dadurch 
hat sich jedoch der Baustil verändert  Ur-
sprünglich wurde es im Stil der deutschen 
Renaissance erbaut  Dieser ist nun einem 
modernen Architekturdesign gewichen  
Des Weiteren kann man in Wiesbaden 
mehrere Villen finden wie zum Beispiel die 
Villa Clementine oder die Villa Söhnlein  
Besonders zu erwähnen ist das Schloss 
Biebrich  Der Barockbau wurde von 1700 
bis 1750 errichtet und war Residenz der 
Fürsten und späteren Herzöge von Nas-
sau  Heute ist es Schauplatz von Festlich-
keiten und privaten Veranstaltungen 

Innenstadt
Sowohl tagsüber als auch abends kann 
man in Wiesbadens Innenstadt viel 
erleben  Neben Sightseeing kann man 
auch hervorragend einkaufen gehen  Die 
Kirchgasse stellt die Hauptader der In-
nenstadt dar  Dort finden auch zahlreiche 
Feste statt  Der Marktplatz, auf dem sich 
die Marktkirche, der hessische Land-
tag und das Rathaus befinden, liegt im 
Herzen Wiesbadens  Jeden Mittwoch und 
Samstag findet dort ein Wochenmarkt 
statt  Im Dezember kann man zudem auf 
den Weihnachtsmarkt, den so genannten 
„Sternschnuppenmarkt“, gehen und weih-
nachtliche Köstlichkeiten wie Lebkuchen 

und Glühwein genießen  Auf der Wilhelm-
straße befinden sich einige Boutiquen von 
internationalen Designern  Interessant ist 
auch das jährlich stattfindende Wilhelm-
straßenfest, welches immer am zweiten 
Juniwochenende gefeiert wird  Es zieht an 
den beiden Festtagen bis zu eine viertel 
Million Besucher an 

Natur
Viele Grünflächen bestimmen das Stadt-
bild  Wer eine Großstadt sucht, die nicht 
nur schöne Gebäude und Plätze, sondern 
auch ausgiebig Natur bietet, hat mit 
Wiesbaden die richtige Wahl getroffen  
Der Kurpark liegt hinter dem Kurhaus und 
ist ideal, um entspannte Spaziergänge zu 
genießen  Vor allem im Sommer kann man 
dort viele Menschen antreffen, die sich auf 
der Wiese sonnen oder Sport treiben  

Außerhalb der Innenstadt gelegen, 
gelangt man mit Hilfe der Nerobergbahn, 
einer durch Wasserballast betriebenen 
Standseilbahn, auf den Neroberg  Von 
dort aus kann man nicht nur einen wun-
dervollen Blick über ganz Wiesbaden ge-
nießen, sondern sich auch im Kletterpark 
sportlich betätigen  Vor allem für Kinder 
und Jugendliche stellt dies eine tolle Alter-
native zum Sightseeing dar  

Die Stadtteile Schierstein und Biebrich 
liegen direkt am Ufer des Rheins, wo 
der Besucher wunderbar am Flussufer 
herumschlendern oder auch einfach ein 
Eis essen gehen kann  Außerdem bietet 
es sich an, eine Bootstour zu machen  
Schließlich hat man dann die Möglichkeit, 
Weinberge des Rheingaus und gut erhal-
tene Schlösser und Burgen der Wiesbade-
ner Umgebung zu besuchen 

www wiesbaden de, www rheingau de

3. Reiseführer Hessen 

Geheimtipp

Kuckucksuhren gelten als typisch deutsch  
Die zweitgrößte der Welt befindet sich mitten 

in Wiesbaden, in der Nähe des Kurecks  Sie 
ist gleichzeitig ein Kuckucksuhrengeschäft, 
das heißt, dass auch ein kleineres Exemplar 
erworben werden kann – ein wundervolles 

Erinnerungsstück! 
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3.4. Thành phố Wiesbaden

Khái quát

Wiesbaden là thành phố lớn thứ 2 của bang 
Hessen  280 000 dân đã làm nên cuộc sống 
sinh động cho thành phố này  Wiesbaden, 
thủ phủ của bang Hessen từ thời xưa được 
biết đến như „thành phố Spa của thế giới“ và 
cũng là „thành phố của hoàng đế“, sau đó đã 
phát triển thành thành phố được yêu thích 
với các hội chợ và đại hội lớn, cho nên thu 
hút đông đảo lượng khách du lịch 

Danh lam thắng cảnh

Suối nước nóng và các khu Spa.
Lịch sử của Wiesbaden được xây dựng bởi 
người La Mã  Ngay từ thời xa xưa, người La 
mã đã biết sử dụng rất nhiều hình thức thư 
giãn sẵn có từ thiên nhiên ở đây  Ngày nay 
những suối nước nóng này vẫn thu hút số 
đông du khách yêu thích loại hình Spa này  
Nguồn nước nhiều natri clorua của Wiesba-
den không chỉ phục vụ thư giãn mà còn có 
tác dụng hiệu quả trong việc điều trị bệnh 
dưới tác động của nguồn nhiệt khoảng từ 
46 đến 66 độ C  Các danh nhân lịch sử như 
Johann Wolfgang von Goethe, Fjodor Dos-
tojewski, Richard Wagner, Johannes Brahms 
hay Alexej von Jawlensky đã rất thích thú với 
14 nguồn suối nước nóng này  Họ thường 
dừng chân tại đây để giải trí và thư giãn 

Nhà trị liệu (Kurhaus)
Nhà trị liệu là một trong những công trình 
ấn tượng nhất của thủ phủ Wiesbaden  Năm 
1907 nhà trị liệu được xây dựng dựa trên 
bản thiết kế của kiến trúc sư Friedrich von 
Thiersch  Tuy nhiên gần cuối đại chiến thế 
giới thứ 2 một phần lớn của công trình đã bị 
tàn phá trong một cuộc không kích  Từ năm 
1983, công trình đã được khôi phục lại kiến 
trúc gốc của vùng Wilhelm  Ngày nay những 
hội trường lớn của công trình đã trở thành 
nơi tổ chức các sự kiện cũng như các hội 
thảo, hội nghị khác nhau  

Kế bên nhà trị liệu là nhà hát Staatstheater 
của bang Hessen, nơi đây có các chương 
trình sân khấu tuyệt vời cho mọi lứa tuổi  
Các vở kịch cổ điển cũng như các tác phẩm 
hiện đại được diễn trong cả năm  Thêm vào 
đó du khách cũng có cơ hội thưởng thức 
các tác phẩm Opera  Đối diện nhà hát là tòa 
nhà casino nhỏ của Wiesbaden, nơi đây có 
các máy chơi casino tự động  Cùng thuộc 
hệ thống là nhà casino lớn nằm ở nhà chứa 

rượu trước đây của “nhà trị liệu”  Ai yêu thích 
các trò chơi đỏ đen, hãy ghé qua nơi này 

Những tòa nhà lịch sử 
Trải qua các cuộc tấn công của đại chiến thế 
giới thứ 2, Wiesbaden không được bảo toàn 
trọn vẹn  Tuy nhiên vẫn còn nhiều tòa nhà 
được gìn giữ  Ngoài nhà trị liệu có thể kể đến 
các tòa nhà khác như Russische Kirche – Nhà 
thờ theo phong cách Nga nằm trên ngọn 
núi Nero và tòa nhà nghị viện của bang 
Hessen nằm ở trung tâm thành phố, nơi các 
chính sách của bang được quyết định  Đối 
diện với nhà nghị viện là tòa thị chính  Cũng 
giống như nhà trị liệu, sau đại chiến thế giới 
thứ 2 tòa thị chính cũng được khôi phục lại  
Tuy nhiên thiết kế đã thay đổi  Ban đầu nó 
được xây dựng theo phong cách của Đức 
thời kì Phục Hưng  Tới nay thiết kế đã hiện 
đại hơn  Đặc biệt đáng chú ý là tòa lâu đài 
Biebrich  Tòa lâu đài lộng lẫy theo phong 
cách Barock được xây dựng từ năm 1700 đến 
năm 1750 trước kia là nơi ở của các công 
tước và sau này là dành cho các bá tước 
Nassau  Ngày nay đây là nơi tổ chức lễ hội và 
các sự kiện cá nhân  

Trung tâm thành phố
Ngày cũng như đêm mọi người có thể trải 
nghiệm cuộc sống tại khu vực trung tâm của 
thủ phủ Wiesbaden  Không chỉ tham quan 
thắng cảnh, bạn có thể mua sắm tại đây  Ngõ 
nhỏ Kirchgasse là động mạch chính của trung 
tâm thành phố  Cũng có nhiều lễ hội được 
tổ chức tại đây  Quảng trường Marktplatz, 
nơi có nhà thờ, tòa thị chính và tòa nhà nghị 
viện được mệnh danh là trái tim của Hessen  
Cứ thứ tư và thứ bảy hàng tuần lại có một 
phiên chợ được tổ chức tại đây  Vào tháng 12 
mọi người có thể tới hội chợ giáng sinh và 
thưởng thức các món ăn đặc trưng trong lễ 
hội như món bánh Lebkuchen và rượu vang 
Glühwein  Trên con phố Wilhelm du khách có 
thể ghé qua một vài cửa hiệu thời trang với 
các nhãn hiệu nổi tiếng trên thế giới  Thú vị 
hơn là lễ hội được tổ chức hàng năm trên con 
phố Wilhelm  Lễ hội này thường được tổ chức 
vào cuối tuần thứ hai của tháng sáu  Trong 2 
ngày diễn ra lễ hội đã thu hút tới một phần tư 
triệu du khách 

Cảnh quan thiên nhiên
Rất nhiều mảng cây xanh tạo nên cảnh quan 
đô thị  Ai muốn kiếm tìm một thành phố lớn 
không chỉ có những quảng trường và các 
tòa nhà đẹp, mà có cả thiên nhiên tươi đẹp, 

thì Wiesbaden chính là sự lựa chọn đúng 
đắn 

Đằng sau Nhà trị liệu là công viên trị liệu 
Kurpark, là nơi lý tưởng cho du khách 
thưởng thức và tận hưởng những chuyến 
đi dạo, thư giãn  Hơn hết, vào mùa hè ta 
thường bắt gặp rất nhiều người tắm nắng và 
chơi thể thao trên thảm cỏ 

Từ ngoài trung tâm thành phố, du khách 
có thể tới núi Nero bằng tàu Nerobergbahn 
hoạt động bởi dây cáp kéo nước dằn  Trên 
núi Nero, du khách có thể chiêm ngưỡng 
toàn bộ vẻ đẹp tuyệt vời của Wiesbaden và 
cũng có thể chơi thể thao trong công viên 
leo núi có tên gọi là Kletterpark  Đặc biệt là 
đối với trẻ em và thanh thiếu niên, leo núi ở 
đây là sự lựa chọn thú vị khác thay cho ngắm 
cảnh 

Wiesbaden nằm bên bờ sông Rhein  Các 
vùng Schierstein và Biebrich nằm ngay cạnh 
bên bờ sông  Tại đây du khách có thể đi dạo 
ngắm cảnh xung quanh hoặc đơn giản là 
thưởng thức những ly kem mát lạnh  Ngoài 
ra, du khách có thể du lịch bằng thuyền trên 
sông  Cuối cùng, mọi người sẽ có cơ hội 
tham quan vườn nho của vùng Rheingaus 
và những lâu đài, pháo đài tuyệt đẹp ở xung 
quanh thành phố Wiesbaden 

Lời khuyên
Đồng hồ Cuccu được coi là đặc trưng của 
nước Đức  Chiếc đồng hồ lớn thứ hai của thế 
giới được đặt tại trung tâm thành phố Wies-
baden, ở gần góc trị liệu Kureck  Đồng thời 
đó cũng là một cửa hàng đồng hồ Cuccu, có 
nghĩa là du khách có thể mua được bản sao 
đồng hồ nhỏ hơn - một món đồ lưu niệm 
tuyệt vời 

www wiesbaden de, www rheingau de 
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3.5. Die Rhön

Überblick

Die Rhön, zentral in Deutschland gelegen, 
gilt als eine geschützte Naturlandschaft 
und ist seit 1991 ein Biosphärenreservat  
Aufgeteilt auf die drei Bundesländer 
Hessen, Bayern und Thüringen findet man 
ein harmonisches Wechselspiel zwischen 
unbewaldeten Tälern und basaltenen 
Bergkuppen  Der höchste Berg Hessens 
ist die Wasserkuppe mit 950m Höhe und 
liegt in der Rhön  Die Gegend wird als Ge-
burtsort des Segelflugs bezeichnet und ist 
bekannt für nachhaltige Wandererlebnis-
se  Die Rhön beheimatet zwei der letzten 
intakten Hochmoore Europas 

Sehenswürdigkeiten  
auf der Wasserkuppe
Radom
Auf der Wasserkuppe gibt es mehrere 
Aktivitätsangebote, z  B  die Besichtigung 
des Radoms, einer Radarstation, die 
während des Kalten Krieges der Beobach-
tung des Ostblocks diente  Das Radom 
ist eine weithin sichtbare Landmarke 
und untrennbar mit der Wasserkuppe 
und der Rhön verbunden  Die Radom 
GmbH betreibt das ehemalige militärische 
Gebäude, öffnet es für Besucher und führt 
ganzjährig kulturelle Veranstaltungen 
durch  Das Radom befindet sich auf dem 
Hochplateau der Wasserkuppe und bietet 
eine beeindruckende Aussichtsplattform 

Biosphärenreservat
Ebenfalls kann man die Biosphärenre-
servatsaustellung besichtigen, wo die 
Landschaft der Rhön aus der Weltraum-
perspektive und im 3D-Modell gezeigt 
wird  Hier findet man Informationen zu 
den typischen Lebensräumen im Wald, im 
Offenlandbereich und in den Siedlungen 

Segelflugmuseum
Ein weiteres Museum auf der Wasserkup-
pe ist das Segelflugmuseum  Aber nicht 
nur hier können die Flugzeuge bestaunt 
werden, sondern auch auf dem direkt 
gegenüber des Museums befindlichen 
Flugplatz  Außerdem kann man selbst an 
einem Flugerlebnis teilnehmen, sei es als 
Copilot in einem Segelflieger oder beim 
Gleitschirmfliegen 

Sehenswürdigkeiten  
in der Umgebung
Barfusspfad
Im Dorf Hofbieber, ca  20 km von Fulda 
entfernt, gibt es einen kostenlosen 
Barfusspfad  Er stellt ein ausgesprochen 
schönes und vorbildlich instandgehalte-
nes Freizeitangebot dar  Die 18 Stationen 
beinhalten verschiedene Materialien aus 
der Rhön – körniger Sand, massierender 
Kies, lehmige Erde, raues Gestein, natur-
gewachsenes Holz oder erfrischendes 
Wasser – die für ein gesundes Erlebnis 
sorgen, das „die Sinne weckt“  Als beson-
derer Höhepunkt bietet ein schwankender 
Balancebalken die Möglichkeit, einen 
geradezu artistischen Gleichgewichtssinn 
zu entwickeln  Am Ende des Rundgangs 
steht eine Fußwaschanlage zur Verfügung 

Museumsdorf und Naturmuseum
Im Rhönstädtchen Tann lädt das 
Museums dorf und das liebevoll gestaltete 
Naturmuseum zu einem Besuch ein  Im 
Museumsdorf sind verschiedene typische 
Rhöner Bauernhäuser des 18  und 19  Jahr-
hunderts zusammengetragen und wieder 
errichtet worden (z  B  Hüttneranwesen, 
Zweiseithof, Dreiseithof, Auszugshaus)  
Am Beispiel der Häuser und Inneneinrich-
tungen werden „das bäuerliche Leben und 
Wirtschaften im 18  und 19  Jahrhundert“ 
(u  a  harte Arbeit, Ernährung, Seuchen, 
Kinderalltag, Erziehung und Schule, Vogel-
zucht, Schmugglerwesen, Wanderarbeit, 
Auswanderungen) sowie „Wohnen in der 
Rhön im 18  und 19 Jahrhundert“ (u  a  
Soziale Schichtung, Haustypen, Konstruk-
tionen und Bauweise der Bauernhöfe, 
Wohnräume, Küchen geräte) 
thematisiert 

Das Naturmuseum 
befindet sich in einem 
ehemaligen Teil des 
Tanner Schlosses 
außerhalb des 
Museumsdor-
fes  Die 1983 
eröffnete 
Ausstellung im 
ersten Oberge-
schoss zeigt in 
21 sogenannten 
„Dioramen“ ver-

schiedene Landschaftsformen der Rhön 
mit ihrer charakteristischen Tierwelt  Im 
Sommer kann hier auch ein lebendiger 
Bienenstock besichtigt werden 
www tanner-museen de

Bio-Bäckerei Gensler
In Poppenhausen befindet sich die Bio-
Bäckerei Gensler, in der Gäste selbst Back-
waren wie Apfelkuchen, Bauernbrot oder 
Brezeln anfertigen können  Beim Erlebnis-
backen werden so weit wie möglich frische 
und ökologisch erzeugte Zutaten verwen-
det  Die Besucher haben die Möglichkeit 
selbst die Öfen zu befeuern und den Teig 
zu kneten  www bio-hof-gensler de

Begegnungsstätte zur innerdeutschen 
Grenze
Ungefähr 35 km entfernt von der Wasser-
kuppe befindet sich einer von vier ehe-
maligen US-Beobachtungsstützpunkten 
an der hessischen innerdeutschen Grenze 
namens Point Alpha  Heute ist Point Alpha 
der Name der Mahn-, Gedenk- und Begeg-
nungsstätte an dem Ort  
www pointalpha com

3. Reiseführer Hessen 
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Khái quát

Khu rừng Rhöne nằm ở trung tâm nước Đức, 
là một vùng bảo vệ sinh thái và khu dự trữ 
sinh quyển từ năm 1991  Khu dự trữ sinh 
quyển này nằm trên 3 tiểu bang Hessen, 
Bayern và Thueringen, nơi mà du khách có 
thể đắm chìm vào một thế giới của sự kết 
hợp hài hòa giữa các thung lũng cỏ xanh và 
những rặng núi đá bazan 

Ngọn núi cao nhất của bang Hessen cũng 
như của Rhöne là Wasserkuppe với độ cao 
950 m  Khu vực này còn được xem là nơi 
khai sinh của môn thể thao diều lượn và nổi 
tiếng với những hoạt động dã ngoại mang 
tính bền vững  Tại rừng Rhön còn là nơi có 
hai trong số những đầm lầy cuối cùng còn 
nguyên vẹn ở Châu Âu  

Các điểm du lịch trên núi 
Wasserkuppe
Trạm ra-đa Radom
 Ở đây du khách có thể tham gia nhiều hoạt 
động thú vị, ví dụ như tham quan trạm ra-đa 
dạng hình cầu Radom  Trạm ra-đa này là một 
điểm mốc cao có thể nhìn thấy từ xa và gắn 
liền với tên tuổi ngọn núi Wasserkuppe và 
Rhön  Công ty trách nhiệm hữu hạn Radom 
đã sử dụng một tòa nhà quân sự cũ, mở cửa 
cho khách tham quan và tổ chức các hoạt 
động văn hóa phong phú quanh năm  Trạm 
ra-đa nằm trên đỉnh cao nhất của Wasser-
kuppe và nơi quan sát ngắm cảnh rất ấn 
tượng 

Khu dự trữ sinh quyển
Du khách có thể đến thăm triển lãm được tổ 
chức ở khu dự trữ sinh quyển, nơi mà cảnh 
quan của Rhön được hiển thị qua mô hình 
3D với góc nhìn từ không gian  Tại đây bạn 
sẽ tìm thấy những thông tin bổ ích về môi 
trường sống đặc trưng trong rừng, tại các 
khu vực đồng cỏ và các khu dân cư 

Bảo tàng diều lượn
Ở Wasserkuppe còn có bảo tàng diều lượn  
Đối diện với bảo tàng là một nơi được gọi là 
„sân bay“  Du khách không chỉ được chiêm 
ngưỡng các vận động viên lượn diều mà còn 
có thể trực tiếp trải nghiệm một cách sống 
động cảm giác bay lượn tự do trên bầu trời 
như một vận động viên thực thụ  

Các điểm du lịch ở vùng 
xung quanh
Đường đi chân trần 
Ở làng Hofbieber, cách Fulda khoảng 20km 
có một con đường để đi chân trần với những 
hoạt động giải trí rất hấp dẫn  Du khách 
không phải trả phí khi đi trên con đường 
này  Trên đường có 18 trạm dừng, ở mỗi 
trạm dừng người ta lưu trữ nhiều vật liệu 
khác nhau có nguồn gốc từ Rhoen (hạt cát, 
sỏi dùng để mát xa, đất mùn, đá thô, gỗ và 
nước khoáng) - tất cả những thứ này đều 
nhằm phục vụ du khách có được một kỳ 
nghỉ khoẻ khoắn   Một điểm nhấn khác ở 
đây chính là trò chơi „Giữ thăng bằng trên 
xà chao“  Với trò chơi này du khách không 
chỉ luyện tập được khả năng thăng bằng mà 
còn có được những giây phút thư giãn thật 
vui vẻ và thoải mái  Cuối chặng đường có 
một trạm rửa chân 

Làng bảo tàng và bảo tàng thiên nhiên
Đây là 2 điểm du lịch không thể bỏ qua ở 
thành phố nhỏ Tann  Ở làng bảo tàng hiện 
nay có nhiều ngôi nhà nông thôn đặc trưng 
của vùng Rhoen của thế kỷ 18 và 19 đã được 
khôi phục lại  Các ngôi nhà và nội thất bên 
trong chủ yếu được trưng bày theo chủ đề 
„cuộc sống và kinh tế nông thôn thế kỷ ở 18 
và 19” (ví dụ về: lao động nặng nhọc, chế độ 
ăn uống kham khổ, dịch bệnh, cuộc 
sống trẻ em hàng ngày, giáo 
dục và trường học, chăn 
nuôi gia cầm) cũng như 
„Cuộc sống ở Rhön 
ở thế kỷ 18 và 19“ 
(ví dụ: các tầng 
lớp xã hội, kiểu 
nhà, xây dựng 
và việc xây 
trang trại, 
không gian 
sống, đồ 
dùng nhà 
bếp)  

Bảo tàng thiên nhiên nằm trong một phần 
trước đây của lâu đài Tanner bên ngoài làng 
bảo tàng  Trong đợt triển lãm năm 1983 trên 
tầng một đã trưng bày 21 mô hình thu nhỏ 
của từng khu vực danh lam thắng cảnh khác 
nhau ở Rhön cũng như của thế giới động 
vật vô cùng phong phú ở đây  Vào mùa hè, 
du khách có thể tham quan một tổ ong lớn 
được nuôi ở đây  www tanner-museen de 

Tiệm bánh nướng sinh học Gensler
Ở Poppenhausen có một tiệm bánh nướng 
sinh học Gensler, nơi mà du khách được 
phép tự làm các loại bánh nướng như bánh 
táo, bánh mì hoặc bánh Brezel  Nguyên liệu 
sử dụng để làm bánh đều là những nguyên 
liệu tươi và từ thực vật  Ở đây có một lò 
nướng bánh, du khách có thể tự nhào bột và 
nướng bánh bất cứ lúc nào  
www bio-hof-gensler de

Điểm gặp gỡ tại biên giới CHLB Đức cũ
Cách Wasserkuppe khoảng 35km gần biên 
giới bang Hessen và CHLB Đức cũ có 4 đài 
quan sát mà trước đây là 4 căn cứ quân sự 
của Mĩ có tên là Point Alpha  Ngày nay „Point 
Alpha“ là một khu di tích và giao lưu gặp gỡ  
www pointalpha com

3. Du lịch Hessen 
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3.6. Fulda

Überblick

Eine sehr bedeutende Stadt in der Rhön 
ist die Bonifatiusstadt Fulda  Sie wurde 
schon 774 am gleichnamigen Fluss ge-
gründet und trägt auf Grund des größten 
geschlossenen Barockviertel Deutsch-
lands den Beinamen „Barockstadt“  Sie 
ist mit knapp 65 000 Einwohnern die 
neuntgrößte Stadt Hessens  Ihre vielen 
gemütlichen Cafes und urigen Kneipen in 
der Altstadt bieten ein ganz besonderes 
Flair, das durch gut erhaltene historische 
Gebäude unterstrichen wird  Aber nicht 
nur kulinarisch, auch kulturell hat die ge-
schichtsträchtige Stadt einiges zu bieten 

Sehenswürdigkeiten

Dom zu Fulda
Das Wahrzeichen der Stadt, der 

Dom zu Fulda, ist die bedeutendste 
Barockkirche Hessens und zählt 
zu den beliebtesten Sehenswür-
digkeiten der Stadt  Auch das 
Dommuseum sollte bei einer 
Tour durch die Stadt nicht fehlen  
Es liegt ebenfalls auf dem Dom-
gelände und beinhaltet sowohl 

religiöse Kunst, als auch materielle 
Zeugnisse aus der über 1250-jähri-

gen Geschichte des ursprünglichen 
Klosters  

www bistum-fulda de 

Stadtschloss und Orangerie
Das Stadtschloss, ein Renaissanceschloss 
aus dem 17  Jahrhundert, mit angeschlos-
senem, weitläufigen Schlossgarten und 
der Orangerie, auch mehrere Museen 
laden zum Verweilen in der Stadt ein  In 
regelmäßigen Führungen kann man die 
gesamte Schlossanlage erkunden  
www kultur-fulda de 

Schloss Fasanerie 
Nur sieben Kilometer außerhalb Fuldas 
liegt das Schloss Fasanerie, das sich aus 
einem Schloss, das ursprünglich als Som-
merresidenz diente, und einem 100 Hek-
tar großen Park zusammensetzt  Dieser 
beinhaltet sowohl gestaltete als auch 
wilde Parkbereiche  Im Schloss können 
Ausstellungen zum Inventar des 18  und 
19  Jahrhunderts sowie eine kostbare 
Porzellansammlung und antike Kunst 
bewundert werden 
www schloss-fasanerie de 

Museen in Fulda 
Die Kinder-Akademie Fulda ist ein 
Mitmachmuseum, das auf spielerische 
Weise vermittelt, dass Kultur ein Teil der 
eigenen Identität darstellt  Viele Work-
shops, Kurse und Sonderausstellungen 
machen das Museum vor allem für Kinder 
zwischen 5 und 14 Jahren interessant  
Ein besonderes Highlight ist ein fünf 
Meter hohes, begehbares Herz, das einen 
Besuch nicht nur für die kleinen Gäste 
unvergesslich macht  www kaf de

Viele Parks und Grünflächen in und um 
Fulda sind vor allem im Sommer Magnet 
für Jung und Alt, die Sport treiben, die 
Sonne oder ein kleines Picknick genießen 
und sich an der Natur erfreuen  Diese  
Besonderheit verleiht der Stadt den 
Namen „Grüne Stadt“ 

www umweltzentrum-fulda de
www tourismus-fulda de
www fulda de

3. Reiseführer Hessen 
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Khái quát

Thành phố Fulda Bonifatius là một thành 
phố có ý nghĩa quan trọng của Rhön  Được 
xây dựng vào năm 774 bên cạnh con sông 
cùng tên Fulda, và do ở vùng Barock lớn 
nhất của Đức trước đây nên còn có tên khác 
là “thành phố Barock”  Đây là thành phố 
lớn thứ 9 của bang Hessen và có khoảng 
65 000 dân  Với những quán café và những 
quán rượu độc đáo ấm cúng nơi phố cổ đã 
làm nên một không gian đặc biệt nơi đây, 
nhờ đó mà những tòa nhà cổ kính đã được 
nhớ đến  

Nhưng không chỉ là về ẩm thực, thành phố 
lịch sử Fulda còn được biết đến về mặt văn 
hóa

Danh lam thắng cảnh

Nhà thờ Fulda
Biểu tượng của thành phố này là nhà thờ 
Fulda  Đó là nhà thờ Barock quan trọng 
nhất của bang Hessen và là danh lam thắng 
cảnh được yêu thích nhất của thành phố  Và 
cả bảo tàng của nhà thờ cũng là một điểm 
đến không thể thiếu trong những tour du 
lịch quanh thành phố   Bảo tàng nằm trong 
khuôn viên của nhà thờ, trưng bày về nghệ 
thuật tôn giáo và các chứng nhận từ hơn 
1250 năm của tòa tu viện ban đầu  www 
bistum-fulda de

Lâu đài thành phố và khu vườn Oran-
gerie
Không chỉ có lâu đài thành phố, một lâu 
đài thời Phục hưng từ thế kỉ thứ 17 cùng 
với khu vườn lâu đài rất rộng và khu vườn 
Orangerie liền kề, mà còn có rất nhiều bảo 
tàng khác mời khách tham quan nán lại tại 
thành phố  Trong tour du lịch người ta có 
thể chọn thăm toàn bộ các bảo tàng này  
www kultur-fulda de

Lâu đài Fasanerie
Cách Fulda khoảng 7 km là khu lâu đài Fa-
sanerie, bao gồm một tòa lâu đài, nơi ở vào 
mùa hè trước đây và một công viên rộng 
100 hecta  Khu lâu đài vừa có phần công 
viên được xây dựng vừa có phần công 
viên hoang dã  Trong lâu đài có trưng bày 
tài sản, của cải của thế kỉ 18 và19 cũng như 
những bộ sưu tập đồ sứ quý giá và nghệ 
thuật thời xưa 
www schloss-fasanerie de 

Bảo tàng tại Fulda
Viện trẻ em Fulda là một bảo tàng vui chơi 
và học tập cho trẻ em, thông qua các hoạt 
động vui chơi người ta muốn truyền tải 
quan điểm là văn hóa thể hiện một phần 
của bản sắc riêng  Với nhiều gian trưng bày 
đặc biệt, các khóa học và hội thảo, bảo tàng 
rất thú vị với trẻ em từ 5 đến 14 tuổi  Đặc 
biệt là vào thăm một mô hình trái tim cao 5 
mét, có lối đi bên trong, sẽ khiến cho không 
chỉ các vị khách nhỏ tuổi không thể nào 
quên được  (www kaf de) 

Vào mùa hè, rất nhiều công viên và các 
khoảng không gian xanh ở trong và xung 
quanh thành phố Fulda đều rất thu hút tất 
cả mọi người, từ già đến trẻ, đến tập thể 
thao  Họ tận hưởng ánh nắng mặt trời, cảnh 
đẹp thiên nhiên trong buổi dã ngoại  Chính 
vì điểm đặc biệt này, mà thành phố được 
mang tên là “thành phố xanh” 

http://www tourismus-fulda de 
 www fulda de
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3.7. Der Edersee 

Überblick

Der Edersee ist ein künstlich angelegter 
Stausee im Norden von Hessen  Er wurde 
1914 fertig gestellt und erstreckt sich seit-
dem über knapp 27 km  Bei der Flutung 
wurden Dörfer überschwemmt, deren 
Ruinen man im Herbst bei niedrigem Was-
serstand noch immer besichtigen kann  
Nicht nur der See selbst, sondern auch sei-
ne Umgebung bietet in vielerlei Hinsicht 
ein äußerst breit gefächertes Angebot an 
umweltfreundlichen Freizeitaktivitäten  

Geschichte der Edertalsperre
Die Edertalsperre wurde in den Jahren 
1908 bis 1914 erbaut, um in den Sommer-
monaten bei niedrigem Wasserstand der 
Weser und dem Mittellandkanal Wasser 
zuzuführen  Die Talsperre dient darüber 
hinaus dem Hochwasserschutz und der 
Stromerzeugung  An eine touristische 
Nutzung dachte man damals noch nicht  
Durch die Flutung des Edertals wurden 
700 Menschen heimatlos  Drei Dörfer 
(Asel, Bringhausen und Berich) wurden 
abgetragen und die Bewohner wurden 
teilweise in Gebiete oberhalb ihrer Dörfer 
zwangsumgesiedelt  

Am 17  Mai 1943 griffen Flugzeuge der 
britischen Armee die Sperrmauer an 
und eine Bombe riss ein riesiges Loch in 
die Mauer  160 Mio  Kubikmeter Wasser 
schossen ins Tal  In den Fluten starben 
68 Menschen und es wurden Hunderte 
Gebäude zerstört  Die Ernte war ver-
nichtet, sämtliche Brücken wurden von 
den Wassermassen weggerissen  Doch 
bereits nach vier Monaten war das Loch 
wieder geschlossen  Nach umfangreichen 
Sanierungsarbeiten in den 1960er und 
1990er Jahren ist die Mauer und damit die 
Talsperre als stabil anzusehen 

Nachhaltiger Tourismus am Edersee
Der Edersee bietet in vielerlei Hinsicht ein 
breit gefächertes Angebot an umwelt-
freundlichen Freizeitaktivitäten  So kann 
man den See in seiner vollen Größe auf 
Wanderwegen oder zu Wasser erkun-
den, jedoch nicht mit dem Auto bzw  
Motorrad gänzlich umrunden  Auch auf 
dem Wasser bemüht man sich um sanfte, 
erlebnisreiche Sportvielfalt  So dürfen 
auf dem Edersee nur Motorboote mit 
batteriebetriebenen Motoren fahren, eine 

Ausnahmegenehmigung besitzt lediglich 
die Deutsche Lebensrettungsgesellschaft 
(DLRG)  So werden nicht nur Flora und 
Fauna im, sondern auch am See geschützt, 
an den direkt der Naturschutzpark Keller-
wald-Edersee angrenzt  Da der Tourismus 
am Edersee stark saisonal abhängig ist, 
wurden dort keine riesigen Hotelkom-
plexe errichtet  Der Tourismusverkehr be-
schränkt sich daher nahezu ausschließlich 
auf Camping- und Ferienhausgäste und 
bietet verlockende und „sanfte“ Freizeitak-
tivitäten  Zwei Pumpspeicherkraftwerke 
tragen zur nachhaltigen Stromerzeugung 
durch die Nutzung der Wasserkraft bei 

Ausflugsziele

Die Staumauer und die historische 
Unterwasserwelt
Seit ihrer Errichtung in alten Kaiserzeiten 
wird die Staumauer häufig von Besuchern 
aus der Region aufgesucht  Im Hoch-
sommer, bei niedrigem Wasserstand, 
kann man heute noch die Überbleibsel 
der alten, überschwemmten Ortschaften 
bewundern  So kann man die sonst unter 
Wassermassen begrabenen Brücken 
überqueren und den einstigen Friedhof 
erahnen 

Schloss Waldeck
Die eindrucksvolle Burg aus dem 12  Jahr-
hundert war bis ins 17  Jahrhundert Sitz 
der Grafen von Waldeck  Heute beher-
bergt sie ein exklusives Hotel und mehrere 
Restaurants  Geheimtipp: Der Besuch der 
Anlage selbst ist kostenfrei; von dort aus 
hat man einen beeindruckenden Blick 
über das gesamte Ederseegebiet 

Nationalpark Kellerwald-Edersee
Der erste Nationalpark Hessens ist ein sehr 
beliebtes Ausflugsziel für Naturverbunde 
und Wanderfreunde  Nationalpark-Ranger 
bieten Führungen durch den Park an, der 
sehr viele heimische Tierarten beherbergt 

Wildpark Edersee
In großräumigen Gehegen zeigen sich 
Schwarz-, Rot- und Steinwild, Wölfe, Luch-
se, Wisente, Wildpferde, Uhus, Auer- und 
Birkwild sowie Waschbären in weitgehend 
natürlicher Umgebung  Geheimtipp: In 
der Greifenwarte mit nicht nur heimischen 
Vögeln werden tägliche Greifvogelshows 
angeboten 

Aktivitäten an Land

Kletterpark Edersee
Mit Profiausrüstung, kann man im 
Kletter park Edersee durch Baumkronen, 
Kletterwände und Netze klettern und sich 
an Seilen entlang hangeln – alles 3 bis 11 
Meter über dem Erdboden  Die notwen-
dige Ausrüstung gibt es im Kletterpark zu 
leihen  Man erhält dort vor dem Kletter-
spaß auch eine Einweisung 
www kletterpark-edersee de 

Wandern
Das Waldecker Land ist nicht nur eine der 
bevorzugten Wanderregionen in Deutsch-
land (3 Qualitätswege „Wanderbares 
Deutschland“), sondern auch für Nordic 
Walking geradezu ein Paradies  Ausge-
dehnte Wege durch dichte Wälder, ent-
lang von Seen mit kristallklarem Wasser, 
über sanfte Hügel und weite Wiesen - die 
wunderschöne und abwechslungsreiche 
Ferienregion mitten in Deutschland lädt 
ein, sportlich aktiv zu werden 

Sonstige Aktivitäten
Ob Radfahren, Reiten oder Fliegen – diese 
Aktivitäten sind in der Ferienregion ein be-
sonderes Freizeit- und Urlaubsvergnügen 
und fester Bestandteil der touristischen 
Infrastruktur der Ferienregion Edersee  Zu 
den Highlights zählen die neu angelegten 
Radwege, das Reiten durch Feld, Wald und 
Flur und die  Besichtigung der Region Eder-
see aus der Vogelperspektive  Auf Wunsch 
werden die Aktivitäten durch professionel-
len Unterricht begleitet, zum Beispiel mit 
einem Flugkurs der Flugschule Edersee 

Segeln
Der Edersee bietet für Segler und Surfer 
die besten Voraussetzungen zur Aus-
übung ihres Sports  Er ist ein hervorra-
gendes Segelrevier  Auf der 27 km langen 
Strecke von der Sperrmauer bis nach 
Herzhausen findet man außerdem überall 
frei zugängliche Buchten zum Baden, 
Picknicken und Ausruhen 

Angeln
In seiner Reinheit und Beschaffenheit 
bietet der Edersee hervorragende Fisch-
fangmöglichkeiten, sowohl von Land aus, 
als auch vom Wasser  Prachtexemplare 
von Raubfischen mit Gewichten bis zu 30 
Pfund können hier gefangen werden  
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3.7. Hồ Eder (Edersee) 

Khái quát

Hồ Eder là một hồ chứa nhân tạo ở phía bắc 
bang Hessen  Hồ được xây dựng xong vào 
năm 1914 và từ đó được mở rộng thêm gần 
27 km  Vào mùa thu, khi mực nước xuống 
thấp, ta có thể nhìn thấy được tàn tích của 
những ngôi làng bị chìm trong nước trước 
đây  Không chỉ trên hồ, mà cả khu vực xung 
quanh hồ cũng có rất nhiều hoạt động giải 
trí đa dạng và thân thiện với môi trường 

Lịch sử đập Eder
Đập Eder được xây dựng từ năm 1908 đên 
1914 với mục đích cung cấp đủ lượng nước 
cho sông Weser và con kênh Mittelland 
trong những tháng mùa hè  Ngoài ra nó còn 
được sử dụng để kiểm soát lũ và sản xuất 
điện  Khi đó, người ta vẫn chưa nghĩ đến việc 
khai thác nó cho mục đích du lịch  Khi nước 
dâng ở thung lũng Eder, 700 người đã bị mất 
nhà cửa  Ba ngôi làng (Asel, Bringhausen và 
Berich) đã bị tàn phá và chìm trong nước, và 
người dân buộc phải di chuyển lên những 
vùng cao hơn để sống  Vào mùa thu, khi 
mực nước thấp, những tàn tích còn lại của 
những ngôi làng lại hiện ra  

Vào ngày 17 5 1943, máy bay của quân đội 
Anh đã tấn công bức tường bê tông ngăn và 
thả một quả bom, gây ra một lỗ thủng lớn 
trên bức tường đê  160 triệu mét khối nước 
trào xuống thung lũng  Trận lũ lụt đã giết 
chết 68 người và phá hủy hàng trăm tòa nhà  
Mùa màng bị tàn phá, tất cả những cây cầu 
cũng đều bị quét sạch bởi lũ lụt  Tuy nhiên chỉ 
sau 4 tháng, lỗ hổng đã được bịt kín lại  Trong 
những năm 1960 và 1990 việc phục hồi tu 
sửa toàn bộ đã được thực hiện, đảm bảo cho 
con đập có thể vững chắc lâu dài 

Du lịch bền vững tại hồ Eder
Hồ Eder cung cấp nhiều hoạt động giải trí 
đa dạng và thân thiện với môi trường  Ta có 
thể khám phá đầy đủ toàn bộ vùng hồ Eder 
bằng đường bộ hoặc đường thủy mà không 
phải đi hoàn toàn bằng ôtô hoặc xe máy  
Du khách cũng có thể chơi những môn thể 
thao nước nhẹ nhàng, đa dạng và rất đáng 
nhớ như đi motor nước chỉ với động cơ bằng 
pin  Không chỉ có thực vật và động vật trong 
hồ được bảo vệ mà còn cả ở ven hồ  Ở đây 
trực tiếp tiếp giáp với khu rừng bảo vệ thiên 
nhiên Keller-Hồ Eder  Du lịch ở hồ Eder phụ 
thuộc rất nhiều theo mùa, chính vì vậy mà ở 
đây vẫn chưa có những khách sạn lớn được 
xây dựng  Thị trường du lịch cũng do đó bị 

hạn chế, chỉ tập trung trong dịch vụ cắm trại 
và nhà nghỉ  Không chỉ hấp dẫn bởi những 
hoạt động giải trí thú vị mà vẫn “nhẹ nhàng”, 
hồ Eder còn hỗ trợ sản xuất điện năng thay 
thế từ 2 nhà máy bơm dự trữ của nó 

Danh lam thắng cảnh

Con đập và thế giới cổ dưới nước
Từ khi được xây dựng, con đập này thường 
xuyên được những du khách trong vùng đến 
thăm  Công trình này có chiều cao ấn tượng 
là 47m  Ngày nay, giữa mùa hè với mực nước 
thấp, người ta vẫn có thể chiêm ngưỡng lại 
những tàn tích của những ngôi làng trước 
đây bị ngập lụt, đi qua những cây cầu cổ và 
thăm những nghĩa trang mà bình thường 
chúng nằm dưới mực nước 

Lâu đài Waldeck
Từ thế kỉ thứ 12 đến thế kỉ thứ 17, tòa lâu đài 
ấn tượng này là nơi ở của dòng họ quý tộc 
Waldeck, ngày nay trong tòa lâu đài là một 
khách sạn xa hoa với nhiều nhà hàng 
Lời khuyên: Khách thăm quan tòa lâu đài 
được miễn phí vào cửa  Từ đây có một tầm 
nhìn rất ấn tượng bao quát toàn bộ khu vực 
hồ Eder 

Rừng quốc gia Keller – Hồ Eder
Là công viên quốc gia đầu tiên của Hessen, 
một địa điểm hấp dẫn cho những ai thích 
đi dạo và khám phá thiên nhiên  Nhân viên 
kiểm lâm sẽ dẫn bạn đi dạo trong rừng, thăm 
nơi sinh sống của nhiều loài động vật tại đây 

Công viên hoang dã hồ Eder
Là một môi trường tự nhiên rộng lớn dành 
cho các loài động vật hoang dã như sói, mèo 
rừng, bò tót, ngựa hoang, cú, gà gô và gấu 
rừng  Lời khuyên: Trong thời gian chờ đợi 
bạn không chỉ được xem chương trình biễu 
diễn của các loài chim ở đây mà còn cả của 
các chú diều hâu 

Các hoạt động trên đất liền

Công viên leo núi hồ Eder
Với các dụng cụ leo núi chuyên nghiệp, tại 
Công viên leo núi hồ Eder bạn có thể leo 
trèo lên các ngọn cây, các bức vách leo và 
vượt qua các chướng ngại vật với độ cao 
cách mặt đất từ 3 đến 11 m 

Đi dạo
Lãnh địa của dòng họ Waldeck không chỉ là 
một trong những khu đi dạo lý tưởng được 

yêu thích ở Đức (3 con đường chất lượng 
đi dạo của Đức), mà còn đặc biệt thích hợp 
cho môn thể thao “đi bộ kiểu Bắc Âu”  Những 
con đường được mở rộng xuyên qua các 
khu rừng rộng lớn, trên các ngọn đồi thoai 
thoải cũng như những đồng cỏ bao la, chạy 
men theo hồ với làn nước trong vắt như pha 
lê, khu du lịch nghỉ dưỡng tuyệt đẹp và đa 
dạng ở giữa nước Đức này mời gọi bạn đến 
với nơi đây để thưởng ngoạn và rèn luyện 
thể thao 

Các hoạt động khác 
Ðạp xe, cưỡi ngựa hoặc bay bằng diều lượn, 
đó là các hoạt động nghỉ ngơi và giải trí đặc 
biệt ở khu nghỉ dưỡng này và là các dịch vụ 
hấp dẫn của nền tảng du lịch của khu nghỉ 
dưỡng hồ Eder  Các hoạt động nổi bật có thể 
kể đến như là đi bộ trên những con đường 
mới, cưỡi ngựa trên đồng cỏ, trong rừng và 
trên các con đường cũng như ngắm toàn 
cảnh vùng hồ Eder từ trên không trung  
Nếu muốn, du khách sẽ được hướng dẫn 
các hoạt động thông qua các giờ tập huấn 
chuyên nghiệp, ví như với khóa học bay 
ngắn của trường dạy bay hồ Eder 

Chơi thuyền buồm
Hồ Eder cung cấp những điều kiện tốt nhất 
để tập luyện những môn thể thao dưới 
nước như thuyền buồm và lướt sóng  Đây 
thực sự là một khu chơi thuyền buồm tuyệt 
vời  Ngoài ra trên khoảng cách 27 km từ 
bức tường đập đến Herzhausen, ta có thể 
dễ dàng tìm thấy ở mọi nơi những khu tắm 
mát, dã ngoại và thư giãn được ra vào tự do 

Câu cá
Hồ Eder với cảnh quan thiên nhiên trong 
lành và thoáng mát đã tạo điều kiện tuyệt 
vời để thưởng thú vui câu cá, câu từ trên 
bờ hoặc là câu trên mặt hồ  Ở đây có thể 
câu được những con cá nặng tới 30 Pfund 
(khoảng 15 cân) 

3. Du lịch Hessen 



44

3.8. Kassel – eine Stadt im Norden Hessens

Überblick

Ein Aufenthalt in Kassel lohnt sich immer! 
Mit ihren einzigartigen Sammlungen, Aus-
stellungen und Freizeitangeboten, löst die 
Stadt Kassel immer wieder Begeisterung 
bei ihren Besuchern aus  Kein Wunder 
– sie hat ihren Gästen auch einiges zu 
bieten  Kassel steht für Kunst, Kultur, Erho-
lung und vieles mehr 

Mit der bedeutendsten und traditions-
reichsten Weltausstellung, der „docu-
menta“, stellt sie eine zentrale Rolle der 
zeitgenössischen Kunst dar und verfügt 
auch anderweitig über einzigartige 
Schätze der Kunst  Deshalb sollten 
Besucher unbedingt auf die Suche nach 
den etlichen Kunstwerken gehen – Kassel 
ist voll von Eindrücken, die gesammelt 
werden wollen! Im Schloss Wilhelmshöhe 
zum Beispiel besteht eine der größten und 
bedeutendsten Rembrand-Sammlungen 
und findet der berühmte Kasseler Apoll 
seine Herberge  

Sehenswürdigkeiten 

Der Herkules
Das Wahrzeichen Kassels stellt der 
Herkules dar, welcher auf dem Karlsberg 
in etwa 550 Metern Höhe über der Stadt 
thront  Besonders empfehlenswert ist ein 
Spaziergang im Bergpark mit anschließen-
dem Picknick  

Die vielen Wiesen und schattigen Plätz-
chen laden zum Ausruhen und Kontakt-
knüpfen ein  In regelmäßigen Abstän-
den sorgen am Fuße des Herkules die 
Wasserspiele für Unterhaltung  Das Wasser 
sprudelt zunächst über die Kaskaden, den 
Steinhöfer Wasserfall, die Teufelsbrücke 
und fällt anschließend über das Aquä-
dukt und die Kleinen Kaskaden herunter 
zum Schlossteich  Abschließend lässt der 
Wasserdruck eine 52 Meter hohe Fontäne 
entstehen  Termine auf www kassel de  

Naturkundemuseum
Ein Besuch des Naturkundemuseums, 
einst Deutschlands erstes Theatergebäu-
de, ist in jedem Fall lohnenswert, da es 
stets über sehr informative und aktuelle 
Ausstellungen verfügt  Die dort ausge-
stellten Objekte gehen auf das landgräfli-
che Raritätenkabinett zurück und zählen 
daher zu den ältesten Europas  

Orangerie
Sehenswert ist auch die Orangerie mit der 
daran anschließenden wunderschönen 
Karlsaue  Die Orangerie ist ein Gebäude, 
welches 1711 erbaut wurde und Landgraf 
Karl und seiner Gemahlin als Erholungsort 
und Gewächshaus für Südfrüchte diente  
Heute befindet sich in der Orangerie ein 
Planetarium und ein Museum, welches 
astronomisch physikalische Aspekte 
aufgreift  Das Planetarium ist auf dem 
technisch neusten Stand und lädt auf eine 
abenteuerliche Reise durch das All ein  

Staatstheater Kassel
Wer einen schönen Abend bei guter 
Unterhaltung genießen möchte, der sollte 
das Staatstheater Kassel besuchen  Dieses 
wurde 1956 bis 1959 nach Plänen von Paul 
Bode erbaut  Es bietet Theater mit Opern, 

Schauspiel und Ballett  Tickets lassen 
sich online unter www staatstheater-
kassel de buchen  

Museen
Weitere aufsehenerregende Sensatio-
nen stellen das Tapetenmuseum und 

das Museum für Sepulkralkultur dar, 
welches sich mit den kulturellen Er-

scheinungen, die in Zusammenhang mit 
Sterben, Tod, Grab und Gedenken stehen, 
beschäftigt 
Das Brüder Grimm Museum berichtet über 

das Wirken und Leben der weltberühmten 
Sprachforscher, die etwa 30 Jahre in Kassel 
lebten und in dieser Zeit ihre Märchen 
und Sagen sammelten und dichteten  
Kassel ist die Hauptstadt der Deutschen 
Märchenstraße 

Freizeitmöglichkeiten
Die Fuldapromenade ist ein weiteres, erst 
seit kurzer Zeit bestehendes Highlight der 
Stadt Kassel: Ein idyllischer Weg, direkt an 
der Fulda entlang  Von dort aus ist über 
eine Brücke ein großer Wasser- und Spaß-
spielplatz zu erreichen, der zu unzähligen 
Abenteuern einlädt 

Kassel bietet viele Möglichkeiten, sich 
im Freien aufzuhalten  So kann man 
beispielsweise einen Spaziergang in 
der Karlsaue unternehmen, oder den 
Kletterwald nutzen  Dieser befindet sich 
im Habichtswald und ist mit dem Bus 
bequem zu erreichen 
www kletterwald-kassel de

Das Netz der Öffentlichen Verkehrsmittel 
ist in Kassel sehr gut, weshalb man auf 
ein Auto verzichten kann  Mit Bus und 
Straßenbahn erreicht man schier jeden 
Ort  Am Bahnhof lassen sich für etwa 
20 Euro Wochenkarten für das gesamte 
Kassel-Plus Verkehrsnetz erstehen  Der In-
ternetseite kann man Verbindungen und 
Angebote entnehmen  www nvv de

Die Touristeninformation befindet sich 
direkt im Rathaus und dort kann man sehr 
schöne Souvenirs kaufen  Ebenso erhält 
man viele Informationen über Stadtrund-
fahrten, Ausstellungen und kulturelle 
Highlights  Zusätzliches Infomaterial kann 
man sich bereits vor dem Beginn des 
Besuchs per Post zuschicken lassen  
www kassel-tourist de

Die Documentastadt freut sich auf Ihre 
Besucher und beschert ihnen eine unver-
gessliche Zeit! „Denn Kassel ist einfach 
klasse!“ so lautet das Motto der Stadt  
www kassel-ist-klasse de
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3.8. Kassel – một thành phố phía Bắc bang Hessen

Khái quát

Tham quan thành phố Kassel là một tour 
rất bổ ích  Không ngạc nhiên khi thành phố 
Kassel luôn mang đến cho du khách tham 
quan sự hào hứng và cảm giác thích thú qua 
những bộ sưu tập độc đáo, những buổi triển 
lãm cũng như những hoạt động vui chơi 
giải trí thú vị  Thành phố là biểu tượng của 
nghệ thuật, văn hoá, giải trí và nhiều loại 
hình khác 

Với triển lãm tư liệu quốc tế giàu ý nghĩa và 
đậm chất truyền thống (documenta), thành 
phố Kassel đóng vai trò quan trọng trong 
nền nghệ thuật đương đại và cung cấp 
những giá trị quý giá của các bảo vật nghệ 
thuật được trưng bày  Chính vì vậy du khách 
không thể bỏ lỡ khám phá những công trình 
nghệ thuật nơi đây  Kassel chính là thành 
phố mang lại những ấn tượng mà du khách 
luôn kiếm tìm như bộ sưu tập quan trọng 
và lớn nhất của Rembrand được trưng bày 
tại lâu đài Wilhelmshöhe, nơi có bức tượng 
Apollo nổi tiếng 

Danh lam thắng cảnh

Tượng đài Héc-quyn
Biểu tượng của Kassel thể hiện qua tượng đài 
Héc-quyn nằm trên ngọn núi Karlberg với 
độ cao khoảng 550 mét so với bề mặt thành 
phố  Đặc biệt, việc đi dạo trong công viên 
Bergpark cùng với buổi picnick ngoài trời là 
sự lựa chọn đúng đắn  Nhiều bãi cỏ rộng lớn 
và những bãi đậu xe dưới bóng râm mang lại 
cho du khách một không gian thư thái để trò 
chuyện  Dưới chân tượng đài Héc-quyn du 
khách có thể tham quan thác nước nhân tạo 
để giải trí trong khoảng thời gian cố định (lịch 
xem trên trang web www kassel de)  

Đầu tiên, nước tuôn trào chảy xuống con suối 
bậc thang bằng đá, đổ xuống thác nước, chảy 
qua cây cầu đá và sau đó chảy vào bể chứa  
Từ đó nước được dẫn chảy tiếp xuống một 
con suối bậc thang nhỏ khác và đổ vào một 
cái ao tròn nhỏ  Cuối cùng là một đài phun 
nước với cột nước cao đến 52 mét   

Bảo tàng khoa học tự nhiên 
Bảo tàng khoa học tự nhiên, nơi từng là nhà 
hát đầu tiên của Đức là một địa điểm đáng 
ghé thăm, bởi vì tại đây thường xuyên tổ 
chức những buổi triển lãm với những thông 
tin cập nhật nhất  Những đồ vật được trưng 
bày ở đây mang du khách trở lại với không 
gian châu Âu cổ xưa nơi đó có những món đồ 
cổ nhất châu Âu  

Khu vườn Orangerie
Một địa điểm đáng xem nữa là khu vườn 
Orangerie với công viên Karlsaue tuyệt đẹp 
nằm kế bên  Toà nhà của Orangerie được 
xây dựng vào năm 1711, là nơi an dưỡng của 
lãnh chúa Karl và phu nhân của ông cũng 
như là nơi để trồng các loại cây ăn quả nhiệt 
đới  Ngày nay  trong đó còn có nhà quan sát 
thiên văn và một viện bảo tàng, nơi trưng 
bày và nghiên cứu về vật lý thiên văn  Nhà 
quan sát thiên văn là nơi có các thiết bị kĩ 
thuật mới nhất và mời gọi du khách thám 
hiểm vũ trụ  

Nhà hát thành phố Kassel
Ai muốn tận hưởng buổi tối thư giãn tuyệt 
vời thì đến nhà hát thành phố Kassel là sự 
lựa chọn lý tưởng  Được xây dựng từ năm 
1956 đến 1959 theo thiết kế của Paul Bode, 
nhà hát trình diễn những buổi biểu diễn 
opera, kịch và múa balê  Du khách có thể 
đặt vé trên mạng theo địa chỉ web www 
staatstheater-kassel de   

Các bảo tàng khác 
Các địa điểm đáng chú ý nữa dành cho du 
khách là Bảo tàng giấy dán tường và Bảo 
tàng Văn hóa lăng mộ, nơi trưng bày 
các hiện vật văn hóa liên quan đến cái chết, 
quan tài, lăng mộ và sự tưởng niệm 

Bảo tàng anh em nhà Grimm cung cấp 
thông tin cho du khách muốn tìm hiểu về 
cuộc đời và những ảnh hưởng văn hóa của 
hai nhà nghiên cứu ngôn ngữ nổi tiếng thế 
giới này  Họ đã sống ở Kassel gần 30 năm và 
sưu tầm rất nhiều truyện cổ tích nổi tiếng  
Kassel chính là thành phố có “phố truyện cổ 
tích” của nước Đức 

Các loại hình giải trí
Con đường đi bộ Fulda là một điểm đến 
đáng chú ý mới có ở thành phố Kassel  Đó 
là một con đường tuyệt đẹp chạy dọc theo 
thành phố Fulda  Từ đó du khách đi qua 
một cây cầu sẽ đến một hồ nước và khu vui 
giải trí lớn và có thể tham gia và các cuộc 
phiêu lưu đa dạng  Ở Kassel du khách có thể 
lựa chọn rất nhiều loại hình hoạt động giải 
trí  Ví dụ như du khách có thể đi dạo trong 
công viên Karlsaue, hoặc chơi trò leo trèo 
cây trong khu rừng Kletterwald dành cho trò 
chơi leo cây (www kletterwald-kassel de)  
Khu leo trèo này nằm trong lòng khu rừng 
Habichtswald và có thể đến bằng xe buýt 
rất tiện lợi 

Hệ thống phương tiện giao thông công 
cộng ở Kassel cũng rất tiện lợi  Vì vậy bạn có 
thể đi lại mà không cần xe hơi, chủ yếu là 
bằng xe buýt và xe điện đến gần như bất 
cứ địa điểm nào  Tại nhà ga bạn có thể mua 
vé tuần với giá 20 Euro để đi lại trên toàn 
bộ mạng giao thông Kassel-Plus  Bạn có 
thể xem các tuyến và dịch vụ đi lại trên trang 
web www nvv de 

Du khách có thể tìm hiểu thông tin du lịch 
chi tiết tại toà thị chính của thành phố và ở 
đó bạn cũng có thể mua những món quà 
lưu niệm thú vị  Ngòai ra, ở đó bạn cũng sẽ 
có được nhiều thông tin về các tour du lịch 
quanh thành phố, các triển lãm và các sự 
kiện văn hóa  Các thông tin cụ thể để tham 
khảo trước chuyến đi cũng có thể được gửi 
trước qua đường bưu điện, xem trên trang 
web hoặc được cung cấp theo số điện thoại 
+49-(0) 561-70 77 07  

Thành phố tư liệu Kassel luôn chào đón bạn 
đến thăm và sẽ mang đến cho bạn những 
khoảnh khắc không thể nào quên! Phương 
châm của thành phố là „Đến với Kassel luôn 
là điều tuyệt vời!“ (www kassel-là-klasse de)

3. Du lịch Hessen 
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4.1. Reisetipps in  
Vietnam

Liebe Leserinnen und Leser aus Hessen 
und anderen Teilen Deutschlands, 
wenn Sie nach Vietnam fahren, entdecken 
Sie eine neue Kultur, neue Bräuche und 
Sitten  Deshalb sind diese weiteren Infor-
mationen hoffentlich hilfreich für Sie, um 
Vietnam besser kennen zu lernen  
Herzlich Willkommen in Vietnam!

Begrüßung
Wie begrüßen Vietnamesen einander? 
Reicht man sich die Hand oder umarmt 
man sich? Je nach Beziehung zueinander 
gibt es Unterschiede in der Begrüßung  
In Vietnam begrüßen sich die Menschen 
oft mit den Worten „Xin Chào“  Das 
bedeutet Hallo  Ältere Menschen können 
einander bei der Begrüßung die Hände 
schütteln  Normalerweise umarmen sich 
die Vietnamesen nicht bei der Begrü-
ßung, um besonders denjenigen, die in 
einer Beziehung leben, nicht zu nah zu 
kommen  Diese Leute werden einfach 
Hallo sagen oder sich die Hände schüt-
teln  Doch junge Leute mit einer engeren 
Beziehung, wie z B  Familienangehörige 
oder gute Freunde, begrüßen sich oft mit 
einer Umarmung 

Essen
In Asien sind viele vietnamesische Würz-
saucen bekannt: „nước mắm“ – Fischsoße, 
oder „nước tương” – Sojasauce  Oft wird 
die Fischsoße zum Würzen noch mit Zitro-
ne, Chili und Knoblauch verfeinert  Diese 
Würzsaucen verstärken den Geschmack 
eines Gerichts 

Reis spielt eine wichtige Rolle im Leben 
der Vietnamesen  Denn Reis in Vietnam ist 
wie Brot in Deutschland  Seine Wichtigkeit 
wird in vielen Redewendungen genannt  
Viele Arten von Reis, z  B : Klebreis – „Xôi“, 
„Dày“ – Kuchen und „Chưng“ -– Kuchen 
sind nicht nur bei Vietnamesen, sondern 
auch bei vielen Ausländern beliebt 

Außerdem gibt es hier auch viele Arten 
von Reisnudeln  Zum Beispiel: „Phở“, „Bánh 
đa“, „Bún“, Miến – Glas Nudeln“, „Hủ tiếu“  
Sie alle schmecken sehr gut und sind sehr 
bekannt in Vietnam  

Wußten Sie, dass „Phở“, eine der berühm-
testen Speisen auf der Welt ist? Probieren 
Sie alles doch mal!
Vietnam ist ein südostasiatisches Land, 
das zu dem tropischen Monsunklimage-
biet gehört  Deshalb gibt es eine Vielfalt 
an Obst- und Gemüsearten  Im Norden 
gibt es viele Arten von Gemüse wie die 
Wasserwinde „rau muống“ und viele Kohl-
sorten  Im Süden gibt es viele Arten von 
Obst: Zimtapfel, Pampelmuse, Rambou-
tan, Longan, und die berühmte Drachen-
frucht „Thanh Long“  Sie haben also eine 
große Auswahl 

Normalerweise gibt es drei Mahlzeiten 
in Vietnam: Frühstück, Mittagessen und 
Abendessen  Zum Frühstück zwischen 
sechs und sieben Uhr essen die Vietname-
sen oft Klebreis, „Chao Reissuppe“ oder 
„Pho“, was für Europäer oft verwunderlich 
ist  Zum Mittagessen, um ca  11 30 Uhr 
essen Vietnamesen Reis mit Gemüse 
und Fleisch oder Fisch und Suppe als 
Hauptspeisen  Es gibt keine Vorspeise, 
aber Obst oder Kuchen als Dessert  Das 
Abendessen ist sehr wichtig für Vietname-
sen, denn sie essen zusammen mit ihrer 
Familie  Dann gibt es Reis zusammen mit 
vielen Gerichten 

Wie wird in Vietnam gegessen?
Die Vietnamesen benutzen oft Stäbchen 
und eine Schüssel zum Essen  Für Aus-
länder ist es oft schwierig, die Stäbchen 
zu kontrollieren  Aber obwohl sie auch 
Messer und Gabel benutzen könnten, um 
die vietnamesischen Speisen zu essen, 
macht dies vielen von ihnen keinen Spaß 
mehr! Versuchen Sie doch auch mal selbst, 
mit den Stäbchen und der Schüssel die 
vietnamesischen Speisen zu essen!

Trinken
Die Getränke in Vietnam sind sehr vielfäl-
tig und einzigartig, z  B : „Aprikosenwas-
ser“, „Erdbeerwasser“  Sie gelten als sehr 
gesund  Man kann sagen, dass Kaffee und 
vor allem Grüner Tee die populärsten 
Getränke in Vietnam sind  Besonders 
beliebt sind die Sorten Grüner Pam-
pelmuse Tee und Grüner Lotos Tee 

Der Preis
Einkaufen auf dem Markt ist sehr 
populär in Vietnam  Viele Verkäu-
fer verlangen viel zu hohe Preise  

Daher ist das Verhandeln unverzichtbarer 
Bestandteil des Einkaufens  Es gibt aber 
auch viele Supermärkte 
Die Pünktlichkeit
Für Europäer und besonders die Deut-
schen spielt Pünktlichkeit eine sehr 
wichtige Rolle  Aber in Vietnam ist es mit 
der Pünktlichkeit ein bisschen anders  
„Nehmen Sie es leicht!“
Ein paar Minuten zu spät kommen ist 
kein großes Problem für die Vietnamesen, 
trotzdem sollen es nicht mehr als fünfzehn 
Minuten sein 

Besuch bei einem Vietnamesen
Wie soll sich ein Gast verhalten, wenn 
er zu einer vietnamesischen Familie 
eingeladen wurde? Dabei ist folgendes 
zu beachten: Sie sollten ein Geschenk wie 
Obst, Wein oder Süßigkeiten mitbringen  
Die Vietnamesen tragen keine Schu-
he, wenn sie im Haus bleiben, und die 
Besucher sollten die älteren Personen 
begrüßen  Außerdem ist die Hierarchie in 
Vietnam sehr wichtig  Ein Gast sollte die 
älteren Menschen in der Familie am Tisch 
zuvorkommend behandeln  Lob über die 
Köstlichkeit der dargebotenen Speisen 
erfreut stets den Gastgeber  Allerdings 
kann zu schnelles Herunterschlingen als 
unhöflich empfunden werden 

Fahren
Mit dem Taxi
Nicht nur in Vietnam, sondern auch in 
anderen Ländern ist Taxi fahren eine 
günstige Möglichkeit, um von A nach B 
zu kommen  Trotzdem ist es teurer und 
die Fahrer sprechen nur wenig Englisch  
Wenn Sie einen Ort nennen, zu dem Sie 
gebracht werden möchten, sollten Sie 
diesen Ort aufschreiben, um nicht miss-
verstanden zu werden  So können Sie Zeit 
und Geld sparen 

4. Reisetipps / Lời khuyên du lịch
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Mit dem Motorrad
In Vietnam können Sie viele Motorräder 
auf der Straße sehen  Wahrscheinlich ist 
es nicht überraschend, weil Motorräder 
billiger und kleiner als Autos und schneller 
als Fahrräder sind  Reisen mit einem Mo-
torrad ist keine schlechte Idee  Trotzdem 
brauchen Sie einen Helm  Außerdem 
sollten Sie vorsichtig sein, da die Straßen 
in Vietnam nicht sonderlich breit und auch 
staubig sind 

Mit dem Fahrrad
Mit dem Fahrrad zu reisen ist eine gute 
Idee für Jugendliche, um sich sportlich zu 
betätigen  Wenn Sie Zeit haben, können 
Sie mit einem Rad eine Stadtrundfahrt 
machen  Sie können dadurch sowohl die 
Sehenswürdigkeiten allmählich beobach-
ten, als auch Sport treiben 

Zu Fuß
Ein Spaziergang durch Hanoi kann sehr 
spannend und eindrucksvoll sein  Sie 
können rund um den Hoan Kiem See am 
frühen Morgen Sport treiben, so wie viele 
andere Leute auch  

Mit dem Cyclo
Cyclo ist ein beliebtes Reiseverkehrsmit-
tel für ausländische Touristen  Es ist sehr 
praktisch für kurze Strecken  Sie erleben 
das wahre Wesen Vietnams, können Men-
schen begegnen und erleben ihre Kultur 
so nah wie möglich  Vor allem sind Cyclos 
günstiger als die anderen Transportmittel  
Leider sind sie nicht überall auf den Stra-
ßen Vietnams verfügbar  Somit müssen 
Sie sich ein wenig umsehen, bevor Sie 
eines finden  Oft können Sie eines in der 
Altstadt Hanois erwischen 

Mit dem Elektrofahrzeug
Zum 1000  Geburtstag der Hauptstadt 
Hanoi hat die Gesellschaft Dong Xuan 
offiziell eine touristische Route in der 
Altstadt eröffnet  Es gibt im Rahmen eines 
Transportprojekts 12 Elektrofahrzeuge im 
Herzen von Hanois Altstadt  Sie können 
mit diesem Verkehrsmittel kurz die Alt-
stadt und den Hoan Kiem See besichti-
gen  Ticket-Preise belaufen sich auf etwa 
15,000VND/Passagier 

4.1. Lời khuyên du lịch 
Việt Nam

Đến với Việt Nam, bạn sẽ có cơ hội khám 
phá một nền văn hoá mới với những phong 
tục, tập quán mới mẻ  Hy vọng những thông 
tin dưới đây sẽ giúp ích cho bạn khi đến Việt 
Nam  Nhiệt liệt chào mừng bạn tới Việt Nam!

Thói quen chào hỏi
Người Việt Nam chào hỏi nhau như thế nào? 
Người ta sẽ bắt tay hay là ôm nhau? Có sự 
khác nhau nào về cách chào hỏi đối với 
từng mối quan hệ khác nhau? Ở Việt Nam 
mọi người thường chào nhau bằng câu „xin 
chào“  Những người lớn tuổi có thể bắt tay 
khi chào hỏi nhau  Bình thường người Việt 
Nam không hay ôm nhau khi chào hỏi, nhất 
là với những người có mối quan hệ không 
quá thân thiết, mà sẽ chỉ nói „xin chào“ hoặc 
bắt tay nhau  Tuy nhiên, khi giới trẻ gặp gỡ 
nhau hoặc đối với những mối quan hệ thân 
thiết hơn (cùng trong một gia đình, bạn 
thân   ) người ta sẽ ôm nhau khi chào hỏi 

Những chỉ dẫn hữu ích
Ở Việt Nam có nhiều loại nước chấm ngon 
nổi tiếng khắp châu Á, những loại này có 
một hương vị rất riêng không giống như 
ở các nước khác đó là: nước mắm, nước 
tương    Thường thì người ta pha nước mắm 
với chanh, ớt và tỏi đã được băm nhuyễn  
Nước chấm làm cho món ăn có hương vị 
đậm đà hơn  

Gạo và đồ ăn liền 
Gạo đóng vai trò rất quan trọng trong cuộc 
sống của người Việt Nam  Gạo của Việt Nam 
cũng giống như bánh mì ở Đức  Sự quan 
trọng của gạo đã được đề cập trong nhiều 
câu ca dao, tục ngữ  Có rất nhiều món ăn 
được làm từ gạo, ví dụ như: xôi, bánh dày, 
bánh chưng v v…không chỉ ngưòi Việt Nam 
mà còn nhiều người nước ngoài ưa thích 
những món ăn này 

Ngoài ra còn có nhiều loại mì làm từ lúa gạo  
Ví dụ: Phở, Bánh đa, Bún, Miến, Hủ Tiếu v v  
Những loại này đều rất ngon và phổ biến 
tại Việt Nam  Bạn có biết rằng „Phở“ là một 
trong những món ăn nổi tiếng nhất ở bất cứ 
đâu trên thế giới? Hãy thử món ăn này nhé! 

Hoa quả và các loại rau
Vì Việt Nam là một nước Đông Nam Á thuộc 

khu vực nhiệt đới gió mùa vì vậy các loại hoa 
quả và rau tươi rất đa dạng  Ở miền Bắc có 
nhiều loại rau như rau muống, các loại rau 
cải và miền Nam thì hoa quả rất nhiều chủng 
loại: Na, bưởi, chôm chôm, nhãn, đặc biệt là 
quả thanh long v v… Do vậy bạn sẽ có nhiều 
sự chọn lựa  

Bữa ăn
Bình thường người Việt Nam ăn 3 bữa đó là 
bữa sáng, bữa trưa và bữa tối  Bữa ăn sáng 
thường trong khoảng từ 6 đến 7giờ sáng, 
người Việt thường ăn xôi, cháo, phở    Điều 
đó rất khác với thói quen của người phương 
Tây  Bữa trưa thường bắt đầu khoảng 11 
giờ rưỡi người ta thường ăn cơm với rau và 
thịt hoặc hải sản và đó là những món chính, 
không có món khai vị nhưng thường có hoa 
quả hoặc bánh ngọt để tráng miệng  Bữa tối 
thường là bữa quan trọng đối với người Việt 
Nam vì đây là thời gian để sum họp cùng 
gia đình dùng bữa  Bữa tối có cơm cùng với 
nhiều món ăn khác 

Người Việt Nam ăn cơm như thế nào?
Người Việt Nam ăn bằng đũa và dùng bát để 
ăn  Nhưng đối với người nước ngoài thì thực 
sự là một khó khăn khi cầm đũa  Mặc dù bạn 
có thể dùng dĩa và dao để ăn thức ăn Việt 
Nam, nhưng điều đó chằng thú vị gì cả  Tại 
sao bạn không thử ăn các món ăn Việt Nam 
với đũa và bát?

Đồ uống
Các thức uống tại Việt Nam rất đa dạng và 
độc đáo, ví dụ như nước mơ, nước dâu rất 
tốt cho sức khỏe   Có thể nói rằng cà phê 
và đặc biệt là trà xanh là những thức uống 
phổ biến nhất tại Việt Nam  Có nhiều loại 
trà xanh với những hương vị khác nhau như 
hương hoa sen, hương bưởi v v… Hàng ngày 
người ta uống cà phê hoặc trà vào buổi sáng 
truớc giờ làm việc cùng trò chuyện với đồng 
nghiệp hoặc bạn bè  

Giá cả
Việc mua sắm ở chợ là khá phổ biến ở Việt 
Nam  Nhưng bạn nên mặc cả vì nhiều người 
bán hàng hay nói thách giá cao  Ngoài ra ở 
Việt Nam cũng có nhiều siêu thị 

Sự đúng giờ
Như các bạn đã biết sự đúng giờ rất được coi 
trọng ở các nước châu Âu, đặc biệt là nước 
Đức  Nhưng ở Việt Nam việc có mặt đúng 
giờ có đôi chút khác biệt  „Việc đi muộn có 
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thể cho qua“ Đến trễ một vài phút đối với 
ngưòi Việt Nam là có thể chấp nhận được, 
tuy nhiên bạn cũng không nên đến muộn 
quá mười lăm phút  

Đến thăm gia đình người Việt
Một người khách nên cư xử thế nào khi được 
mời tới dùng bữa ở nhà một gia đình Việt 
Nam? Sau đây là một vài điều cần chú ý: Bạn 
nên mang theo một món quà như hoa quả, 
rượu hoặc bánh kẹo  Ngừơi Việt Nam không 
đi giày vào trong nhà và ngừơi khách nên 
chào người lớn tuổi  Ở Việt Nam, thứ bậc là 
rất quan trọng  Khi một người khách được 
mời đến dùng bữa tại một gia đình Việt Nam, 
anh ta nên mời người lớn tuổi trong gia đình  
Người khác cũng nên chú ý mời cơm mọi 
người trước khi ăn  Ở phần lớn các gia đình, 
việc khách ăn nhiều chứng tỏ bữa cơm hôm 
đó ngon miệng, và gia chủ sẽ rất hài lòng về 
điều này  Tuy nhiên, nếu không cẩn thận, ăn 
uống quá nhanh và quá nhiều sẽ được cho là 
bất lịch sự 

Việc đi lại
Taxi
Không chỉ ở Việt Nam mà còn rất 
nhiều nước khác việc đi lại bằng 
xe taxi rất tiện lợi  Mặc dù vậy giá 
tương đối đắt và hầu hết các lái 
xe chỉ biết nói một chút tiếng 
Anh  Nếu bạn nói tên một nơi, 
bạn nên viết ra 1 mẩu giấy nhỏ 
để tránh hiểu lầm  Điều đó sẽ 
giúp cho bạn tiết kiệm được thời 
gian và tiền bạc 

Xe máy
Ở Việt Nam bạn có thể nhìn thấy trên 
đường có rất nhiều xe máy  Trên thực tế điều 
đó không có gì đáng ngạc nhiên vì xe máy rẻ, 
nhỏ hơn ôtô và đi cũng nhanh  Du lịch bằng 
xe máy là 1 ý tưởng không tồi chút nào  Măc 
dù vậy bạn cần lưu ý đội mũ bảo hiểm, ngoài 
ra cũng nên cẩn thận vì đường phố Việt Nam 
không rộng và nhiều bụi 

Đi bộ
Thật là thú vị khi có thời gian đi dạo  Bạn có 
thể đi dạo quanh hồ Hoàn Kiếm vào buổi 
sáng sớm để vận động thể thao như nhiều 
người dân tại đó  

Xích lô
Xích lô là phương tiện giao thông phổ biến 
cho dành cho khách du lịch nước ngoài  Nó 

rất tiện lợi khi đi những nơi có khoảng cách 
ngắn  Xích lô đáp ứng được với thực tế giao 
thông của Việt Nam, giao lưu với người dân 
và gần gũi hơn với văn hóa của họ  Trên 
tất cả là phương tiện này giá rẻ hơn so với 
các phương tiện vận tải khác  Nhưng xích 
lô không có sẵn ở mọi nơi trên các đường 
phố của Việt Nam, do đó, bạn phải tìm xung 
quanh một chút trước khi bạn thấy một 
chiếc  Bạn có thể tìm thấy nhiều xích lô trên 
những con phố cổ của Hà Nội  

4.5Xe điện 
Nhân dịp kỷ niệm Thủ đô Hà Nội tròn 1000 
tuổi, Công ty cổ phần Đồng Xuân chính thức 
mở một tuyến du lịch tham quan phố cổ 
bằng xe điện  Có 12 xe điện trong một dự án 
giao thông sạch ở trung tâm của khu phố 
cổ Hà Nội  Bạn có thể tham quan ngắn khu 
phố cổ và xung quanh hồ Hoàn Kiếm với giá 
15 000 đồng / hành khách  

4.2. Verhaltenstipps 
in Hessen
Begrüßung
Privat grüßt immer, wer hinzukommt oder 
den anderen zuerst sieht  Hierbei kann 
man sich die Hand geben  Ein kurzer, 
sanfter Händedruck reicht – mit Blickkon-
takt und einem leichten Nicken  Wenn 
man sich gut kennt, bzw  befreundet oder 
verwandt ist, ist eine Umarmung oder das 
Küssen beider Wangen häufig  Lebenspart-
ner oder Ehepaare begrüßen sich auch in 

der Öffentlichkeit oft mit einem Kuss auf 
den Mund 

Duzen
Sofern man sich noch nicht kennt, bleibt 
man bei der höflichen „Sie - Anrede“  Wenn 
man jedoch eine längere Zeit miteinan-
der verbringt und sich gut versteht, ist 
es durchaus angebracht, dem anderen 
das „Du“ anzubieten  Dabei bietet der 
Ältere dem Jüngeren bzw  der sozial höher 
Gestellte dem niedriger Gestellten (z B  
der Chef dem Angestellten) das „Du“ an  
Kinder werden stets geduzt 

Komplimente
Die Taten oder das Aussehen eines 
anderen (öffentlich) zu loben ist höflich, 
solange das Kompliment nicht anzüglich 
wirkt 

Pünktlichkeit
Höfliche Menschen sind pünktlich  Der 
Deutsche ist (fast) immer auf seine Pünkt-
lichkeit bedacht und wartet nicht gerne  
Also auf Pünktlichkeit achten 

Small Talk 
Beim lockeren Reden geht es darum, sich 
gegenseitig kennen zu lernen, Gemein-
samkeiten zu betonen und eine gute 
Atmosphäre zu schaffen  Als Einstieg 
eignen sich Bemerkungen über das 
Ambiente, in dem man sich gerade trifft 

oder über das Essen, den Wein bzw  das 
Wetter  Alle Bemerkungen sollten eher po-
sitiv sein  Kritik ist ebenso problematisch 
wie politische, religiöse oder weltanschau-
liche Diskussionen 

Telefon
Während Veranstaltungen sollte das Mo-
biltelefon auf „lautlos“ gestellt sein, damit 
niemand gestört wird 

Deutsche Gemütlichkeit
Die Deutschen verbringen sehr viel Zeit in 
ihren Wohnungen  Die Familie sitzt zusam-
men, es werden Freunde und Verwandte 
zu Kaffee und Kuchen oder zum Essen 
eingeladen  Ein großer Teil der freien Zeit 
wird in Arbeiten in Haus- und Gartenar-
beit gesteckt und ein beträchtlicher Teil 
des Einkommens auf die Ausstattung 
verwendet 
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4. Reisetipps / Lời khuyên du lịch

Verhalten als Gast
Grundsätzlich sollte er sich für alles be-
danken (beispielsweise, wenn ihm Essen 
gereicht wird) und das Essen loben  Das 
vollständige Aufessen der dargereich-
ten Portion gilt als Zeichen, dass es gut 
geschmeckt hat  Zum Essen werden keine 
Stäbchen, sondern je nach Speise Gabel, 
Messer und/oder Löffel verwendet  Die 
Gabel hält man in der linken, das Messer 
und den Löffel in der rechten Hand  
Geräuscharmes Essen gilt als Zeichen 
von guten Manieren  Keinesfalls rülpsen, 
schmatzen oder schlürfen! Mit vollem 
Mund wird nicht gesprochen 

Straßenverkehr
Fährt man selbst, sind die Straßenver-
kehrsregeln strickt zu beachten  Andere 
auf ihr Fehlverhalten aufmerksam zu 
machen gilt gemeinhin als unhöflich, wird 
aber im Straßenverkehr oft praktiziert  
Doch Vorsicht! Zu harsches Auftreten kann 
zu Anzeigen führen  Die Hupe wird nur in 
Notsituationen als Warnsignal benutzt 

4.2. Lời khuyên du lịch 
Hessen

Thói quen chào hỏi  
Ở Hessen người ta bắt tay chào nhau với 
ánh mắt trìu mến và gật đầu nhẹ nhàng  Với 
những người đã quen biết nhau từ trước 
hoặc là bạn bè họ thường ôm hoặc hôn lên 
má  Các cặp vợ chồng chào nhau ở nơi công 
cộng thường xuyên với một nụ hôn lên môi 

“Duzen” – cách xưng hô.
Nếu là lần đầu gặp nhau người ta thường 
dùng ngôi “Sie” – một cách xưng hô trang 
trọng  Tuy nhiên, khi đã quen nhau một thời 
gian dài và cũng hiểu rõ về nhau, người ta 
thường dùng ngôi “Du” để xưng hô cho thân 
mật  Người lớn tuổi hơn gọi người ít tuổi 
hơn hoặc người có địa vị xã hội cao hơn gọi 
người có địa vị thấp hơn (ví dụ như sếp gọi 
nhân viên), người ta cũng sử dụng ngôi “Du”  
Với trẻ nhỏ thì người ta sử dụng ngôi “Du” 

Khen ngợi
Theo phép lịch sự, người ta thường khen 
ngợi ngoại hình hoặc một hành động của 
một người khác nếu như lời khen đó không 
gây ra sự khó chịu  

Sự đúng giờ 
Đúng giờ thể hiện sự lịch sự  Người 

Đức hầu như luôn tôn trọng giờ giấc, 
họ không thích chờ đợi và cũng rất 
chú ý vào sự đúng giờ  

Trò chuyện 
Trò chuyện giúp người ta quen biết 
nhau tốt hơn, chia sẻ những điều 

chung và tạo ra không khí thân mật 
giữa hai bên  Trong khi trò chuyện, 

người ta thường đề cập về môi trường, 
hoàn cảnh xung quanh mà người ta vừa 

gặp hoặc là về đồ ăn, rượu vang cũng như 
là về thời tiết  Mọi nhận xét nên mang 
tính tích cực, nên tránh những chủ đề 
như chính trị, tôn giáo hoặc các cuộc 
tranh cãi về quan niệm  

Điện thoại 
Trong một buổi họp hoặc hội thảo, nên 
để điện thoại di động ở chế độ im lặng 
để không làm phiền đến người khác khi 
có cuộc gọi đến 

Ăn uống 
Người Đức dành rất nhiều thời gian cho gia 
đình  Cả nhà sum họp cùng nhau và họ hàng 
cùng bạn bè cũng thường được mời đến 
uống cà phê, ăn bánh hoặc cùng nấu nướng  
Phần lớn thời gian rảnh họ thường dành cho 
gia đình hoặc làm vườn và một phần thu 
nhập cũng được dành cho những thiết bị 
dùng vào những công việc ấy  

Về cơ bản người khách nên cảm ơn và khen 
ngợi khi được mời dùng bữa cùng một gia 
đình người Đức  Sẽ là không lịch sự nếu bạn 
để thừa thức ăn của mình vì điều đó là một 
dấu hiệu cho thấy thức ăn không ngon  Thay 
vì dùng đũa, dụng cụ ăn của người Đức nói 
riêng và châu Âu nói chung là nĩa, dao và 
muỗng  Nĩa được dùng bằng tay trái, muỗng 
và thìa được dùng bằng tay phải  Không làm 
ồn trong khi ăn được xem là cách cư xử lịch 
thiệp  Khi ăn không nên ợ, nhai tóp tép, húp 
xì xụp và nhất thiết không được nói trong 
khi nhai 

Giao thông 
Người Đức rất chú ý đến việc tuân thủ luật 
giao thông  Nhắc nhở người khác khi họ 
sai luật là không lịch sự, nhưng điều đó vẫn 
thường thấy ở Đức  Bạn không nên bấm còi 
quá nhiều điều đó bị cấm, chỉ sử dụng còi 

trong những trường hợp khẩn cấp 
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5.1. Eindrücke von Teilnehmern und Teilnehmerinnen aus Vietnam 

5.1.1. Darmstadt
Darmstadt war unser erstes Ziel in Deutsch-
land  Die Stadt im Süden Hessen’s  nennt 
sich, aufgrund der dort angesiedelten 
Hochschulen und Forschungseinrichtun-
gen auch Wissenschaftsstadt  

Während der vierzehntägigen Begeg-
nungsreise in Hessen, wohnten wir hier in 
der Jugendherberge  Wir freuten uns darü-
ber hierher zu kommen und die Chance zu 
haben, Deutschland und eine neue Kultur 
kennen zu lernen 

Im Vergleich zu Hanoi ist Darmstadt nicht 
sehr laut und die Luft ist frisch   Während 
eines vollständigen Stadtrundgangs 
besichtigten wir die russische Kapelle 
und die Mathildenhöhe als Zentrum des 
Jugendstils  Dabei lernten wir auch das 
Gebäude Darmstadtium kennen, in dem 
viele Konferenzen über wissenschaftliche 
und kulturelle Themen stattfinden  Unsere 
hessischen Freunde erklärten uns, dass 
in Darmstadt das chemische Element aus 
dem Periodensystem der Elemente mit 
der Atom-Zahl 110 entdeckt und nach 
der Stadt Darmstadtium benannt wurde  
Außerdem fiel uns die TU Darmstadt, eine 
sowohl traditionelle als auch moderne 
Universität, auf  

Der Luisenplatz, der den zentralen Platz 
Darmstadts darstellt, wurde von uns am 
häufigsten begangen  Hier gibt es viele Ge-
schäfte und Einkaufszentren und es halten 
alle wichtigen Bus- und Straßenbahnlinien  

Es gibt hier nicht nur viele Sehenswürdig-
keiten, sondern auch viele Spezialitäten 
zu entdecken  Die hessischen Mitglieder 
organisierten für uns in der Jugendherber-
ge einen Markt mit regionalen Spezialitä-
ten  Wir empfanden diese Gerichte als sehr 
neu und sie haben uns gut geschmeckt  
Es gab Brezeln, Zwiebelkuchen, Bratwurst, 
Rindwurst, Eier mit grüner Soße usw  Sie 
zeigten uns ein berühmtes Getränk dieses 
Bundeslandes: den Apfelwein  Wenn man 
nach Hessen kommt, vergisst man dieses 
Getränk nie, und die Apfelweinkrüge mit 
kleineren oder großen Größen sind typi-
sche Souvenirs aus Hessen  
In den zwei Wochen gab es viele spannen-
de Aktivitäten: Teamarbeit, die Teilnahme 

am Sportfest, Kulturfest, der Besuch von 
vielen interessanten Orten in Hessen  Wir 
lernten viel und erweiterten unser Wissen 
über Deutschland/  Hessen, die deutsche 
Kultur und die Nachhaltigkeitsstrategie  
Jeder Teilnehmer und jede Teilnehmerin  
in diesem Projekt ist ein Botschafter für  
Kultur des eigenen Landes  Während der 
Begegnungsreisen stellten wir einander Vi-
etnam und Deutschland vor und tauschten 
uns über die Kultur beider Länder aus  

Dieser Jugendaustausch trägt zu einer 
nachhaltigen Entwicklung bei  Besonders 
unsere Freundschaft wurde tiefer  Die deut-
schen Freunde sind sehr gastfreundlich 
und liebenswert  Beim Abschied in Frank-
furt waren wir alle sehr traurig  Die Zeit in 
Deutschland ist für uns eine unvergessliche 
Erinnerung 

5.1.2. Frankfurt am Main

Mit dem Jahr 2010 verbinde ich viele ge-
wichtige Ereignisse  Die Begegnungsreise 
nach Hessen ist eines der unvergesslichs-
ten Erlebnisse  Die Reise hat mir viele inte-
ressante und nützliche Erfahrungen und 
Einblicke in die deutsche Kultur gebracht  
Während dieser Reise hatte ich das Glück, 
Frankfurt am Main, eines der wichtigsten 
Wirtschaftszentren in Deutschland und in 
Europa zu besuchen 

Mein erster Eindruck von Frankfurt war 
die moderne Schönheit der Stadt  Aber 
es war auch das Gefühl da, dass es ein 
bisschen ruhig ist und sehr wenig Leute 
auf der Straße sind  Ich dachte: „Vielleicht 
sind wegen des frühen Morgens, der noch 
nicht aufgegangenen Sonne und der Kälte 
die Straßen hier so leer?“ 

Der nächste Punkt, der mich sehr beein-
druckte, war der Spaziergang am Muse-
umsufer am Main entlang  Ich hatte eini-
ges darüber gehört und mir waren einige 
Merkmale dieser Stadt vorgestellt wurden  
Jedoch war ich von dem Bewahren der 
Tradition dieser sehr modernen Stadt 
beeindruckt  Nach einer kleinen Pause, um 
Erinnerungsfotos zu machen, setzten wir 
den Stadtrundgang zum nächsten Ziel, 
dem Römerberg, fort 

An diesem Platz konnte ich direkt das 
Rathaus von Frankfurt besichtigen, die 
Architektur empfand ich als war sehr 
beeindruckend  Bis jetzt war es noch sehr 
kalt und die Anzahl der Menschen auf der 
Straße auch nicht größer als am Morgen  

Nächstes Ziel war der Frankfurter Dom  
Der Architekturstil Gotik war mir bekannt, 
trotzdem war ich überrascht, als ich 
dieses einzigartige berühmte europäische 
Gebäude sah  

Man kann sagen, das Unerwarteste und 
spannendste auf dieser Reise von Anfang 
bis jetzt aber war für mich das Goethe-
Haus  Am Ende der Besichtigung der 
Altstadt sammelte sich die ganze Gruppe 
erneut, bevor wir Zeit zur freien Verfügung 
hatten  Im Vergleich zu der Altstadt waren 
die Fußgänger in dem modernen Stadtteil 
zahlreicher und die Straßen geschäftiger  

Um 14 Uhr war der Besuch der HeLaBa 
(Landesbank Hessen-Thüringen) geplant 
mit Informationen zum nachhaltigen 
Wirtschaften  Am Ende besichtigten wir 
den Aussichtspunkt auf dem Turm  Von 
der Aussichtsplattform konnte ich die gan-
ze Stadt überblicken und ich war von dem 
Anblick fasziniert! 

Die Sonne ging bald unter, aber in die 
Ferne blickend, sah ich noch den Nebel, 
der über der Stadt hing  Für mich war 
die Umgebung und dieser Augenblick 
wirklich schön! 

Der Besuch der HeLaBa war der letzte 
Punkt an diesem Tag  Ich genoss die Rück-
fahrt im Zug nach Darmstadt und lernte 
Hessen dadurch von einer anderen Seite 
kennen  Diese kurze Reise nach Frankfurt 
ist mir in unvergesslicher Erinnerung 
geblieben! 

5. Erfahrungsberichte
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5.1. Trải nghiệm của một thanh niên Việt Nam

5.1.1. Thành phố Darmstadt 
Darmstadt là điểm đến đầu tiên của chúng 
tôi, một thành phố được mệnh danh là 
“thành phố khoa học” của Đức thuộc bang 
Hessen  Đây cũng là nơi chúng tôi sẽ ở trong 
14 ngày của chương trình giao lưu, bạn nào 
cũng háo hức khi đến đây đến với một nền 
văn hoá mới, một đất nước mà chúng tôi 
chỉ được học qua sách vở, giờ đây mới được 
nhìn tận mắt, được trải nghiệm thực sự 

So với Hà Nội, Darmstadt không quá ồn ào, 
náo nhiệt, không khí nơi đây thật trong lành 
và yên bình khiến cho ta có cảm giác thư 
thái  Chúng tôi có một chuyến thăm quan 
toàn thành phố, chúng tôi đã đi qua nhà 
thờ Nga, khu quần thể kiến trúc của thời đại 
Jugendstil (Tân nghệ thuật), qua toà nhà 
GEO Darmstadt  nơi diễn ra các hội nghị về 
khoa học và văn hoá  Khi qua đây chúng tôi 
đã được các bạn Đức giới thiệu rằng đây là 
nơi người ta đã tìm ra nguyên tố hoá học thứ 
110 và nguyên tử này đã được đặt theo tên 
của thành phố đó là Darmstadtium  Trường 
đại học kĩ thuật Darmstadt cũng rất thu hút 
sự quan tâm của chúng tôi, một ngôi trường 
vừa có nét cổ kính mà vẫn rất hiện đại  Nơi 
chúng tôi tới nhiều nhất là quảng trường 
trung tâm Luisenplatz, một nơi náo nhiệt và 
tấp nập, tại đây có nhiều cửa hàng và trung 
tâm mua sắm và cũng là nơi tập trung các 
tuyến xe buýt và tuyến tàu điện chính 

Nói về cảnh đẹp thôi chưa đủ, ẩm thực nơi 
đây cũng thật thú vị, các bạn Đức còn tổ 
chức một buổi tối ẩm thực với rất nhiều món 
ăn ngon và là đặc sản của bang Hessen, đó 
là món: bánh mỳ Brezel, bánh hành, xúc xích 
rán, trứng với nước sốt… Đặc biệt là các 
bạn có mang đến một loại đồ uống rất nổi 
tiếng của bang là rượu táo Apfelwein, rượu 
táo cũng rất đa dạng, nhiều loại có ga hoặc 
không có ga, ai đã đến Hessen đều nhớ đến 
loại đồ uống này, và những bình rượu táo 
Apfelweinkrug có kích cỡ to nhỏ khác nhau 
đã trở thành những món quà lưu niệm đặc 
trưng của bang này  

Trong 2 tuần chúng tôi đã tham gia rất nhiều 
hoạt động bổ ích và lí thú: làm việc theo 
nhóm, tham gia ngày hội thể thao, ngày hội 
văn hoá, thăm quan rất nhiều nơi thú vị ở 
bang Hessen  Chúng tôi học hỏi, mở rộng 
được rất nhiều kiến thức về nước Đức, về 
văn hoá Đức và chiến lược phát triển bền 

vững và có nhiều trải nghiệm thực tế  Mỗi 
thành viên của chương trình như là một đại 
sứ cùng đến đây để trao đổi văn hoá để giới 
thiệu  những nét đẹp của đất nước mình  

Chương trình trao đổi thanh niên đã  góp 
phần đẩy mạnh mục tiêu phát triển bền 
vững  Đặc biệt hơn cả là tình bạn của chúng 
tôi đã trở nên sâu sắc và thắm thiết hơn, các 
bạn Đức rất hiếu khách và thân thiện  Khi 
tạm biệt nhau tại sân bay Frankfurt thành 
viên nào cũng đều tiếc nuối, chúng tôi đã có 
những kỉ niệm đẹp và sẽ mãi mãi không bao 
giờ quên 

5.1.2. Thành phố Frankfurt 
am Main

Năm 2010 là năm có nhiều sự kiện đáng nhớ 
đối với tôi, trong đó chuyến sang thăm Hes-
sen là một trong những sự kiện đáng nhớ 
nhất  Chuyến đi đã mang lại cho tôi nhiều  
nhiều điều thú vị và những kinh nghiệm 
thực tiễn bổ ích về văn hóa của người Đức  
Và trong chuyến hành trình này tôi may mắn 
được đến thăm thành phố Frankfurt am 
Main – một trong những trung tâm kinh tế 
lớn của Đức và châu Âu 

Cảm nhận đầu tiên dấy lên trong tôi chính 
là vẻ hiện đại của Frankfurt, thế nhưng có 
một chút gì đó là sự tĩnh lặng và thưa thớt 
người du hành trên đường phố  Tôi nghĩ: “Có 
lẽ là buổi sáng sớm và trời cũng khá lạnh 
nên vắng người thế chăng?”  Lần đầu tiên 
đi dưới nhiệt độ như thế nhưng trong lòng 
tôi chẳng hề thấy lạnh bởi sự háo hức khám 
phá thành phố  

Điều tiếp theo ghi dấu ấn trong lòng tôi đó 
chính là con đường bảo tàng dọc theo dòng 
sông Main, khi được nghe giới thiệu đôi 
nét về con đường này tôi đã rất thán phục 
sự bảo tồn truyền thống trong lòng một 
thành phố vô cùng hiện đại này  Lúc này, đã 
khoảng gần 10 giờ nhưng từ phía bên này 
của con sông nhìn về phía những cao ốc ở 
phía bên kia thành phố tôi vẫn thấy những 
đám sương mù dày đặc bao lấy chúng  Dừng 
một chút cùng đoàn để chụp ảnh lưu niệm, 
chúng tôi tiếp tục cuộc hành trình với điểm 
đến tiếp theo là quảng trường Römerberg 

Khi chúng tôi đến quảng trường thì các 
nhóm khác cũng vừa đến  Tại nơi đây tôi 
được tận mắt chiêm ngưỡng biểu tượng của 
Frankfurt - tòa nhà thị chính  Và lối kiến trúc 
độc đáo của nó đã làm tôi rất ấn tượng  Đến 
lúc này trời vẫn còn rất lạnh và trên đường 
người đi lại cũng chẳng nhiều hơn lúc sáng 
là bao  

Điểm đến tiếp theo của chúng tôi chính 
là nhà thờ lớn Frankfurt  Tôi đã được học 
về kiểu kiến trúc Gotik nhưng khi tận mắt 
chứng kiến vẫn không khỏi ngạc nhiên về 
lối kiến trúc độc đáo và nổi tiếng của châu 
Âu này  Và có thể nói, điều bất ngờ và thú 
vị nhất trong chuyến đi này từ đầu cho đến 
bây giờ đối với tôi đó chính là tận mắt chiêm 
ngưỡng nhà của đại thi hào Goethe  Tiếc là 
chúng tôi không được vào trong tham quan 
và vào giai đoạn ấy có một công trình đang 
thi công ngay trước ngôi nhà nổi tiếng này 
thế nên chúng tôi cũng chẳng dừng chân 
lại lâu 
Kết thúc chuyến tham quan khu phố cổ, cả 
đoàn tập trung lại trước khi dành thời gian 
tự do tham quan và mua sắm ở khu hiện đại  
Ở khu này người đi lại và mua sắm nhiều 
hơn hẳn so với khu phố cổ, đường xá cũng 
đông đúc và nhộn nhịp hơn  Trời lúc này vẫn 
rất lạnh, gió hình như thổi còn mạnh hơn lúc 
sáng  Tôi và các bạn ngay sau khi được phổ 
biến thông tin đã tập hợp cùng nhau vào 
một quán bán thức ăn để ăn trưa và tránh 
lạnh  Sau khi ăn xong chúng tôi cùng nhau 
dạo bước trên con đường thương mại này  

14h chúng tôi tập trung lại nơi cũ cho 
chương trình buổi chiều  Đó chính là việc 
đến thăm tòa tháp Helaba, toà tháp của 
ngân hàng bang Hessen và Thüringen  Từ 
trên nóc của tòa nhà, cả thành phố đều nằm 
trong tầm mắt tôi  “Huyền ảo”` là từ mà từ 
dùng để miêu tả quang cảnh thành phố lúc 
này, trời đã về chiều nhưng nhìn về phía xa 
xa tôi vẫn thấy những làn sương mù vởn vơ 
bay trên những công trình hiện đại  Đối với 
tôi quả thật, khung cảnh lúc ấy rất đẹp 

Hành trình vào ngày hôm ấy của chúng tôi 
dừng lại với điểm đến cuối cùng là tòa cao 
ốc Helaba  Trở về Darmstadt mà trong lòng 
tôi vẫn còn mang dấu ấn về chuyến đi thăm 
Frankfurt thú vị 
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5.2. Eindrücke von Teilnehmern und Teilnehmerinnen aus Hessen 

5.2.1. Hanoi
Auf den unvorbereiteten aus Westeuropa 
stammenden Besucher Hanois scheint der 
Verkehr schier unfassbar  Ein unvergleich-
liches Chaos aus Tausenden von Fahrzeu-
gen beherrscht nicht nur das Straßenbild, 
sondern auch die Bürgersteige 

Die unzähligen Mopeds und Mofas lassen 
sofort Assoziationen zu Fischschwärmen 
aufkommen und genauso wie bei diesen 
liegt auch hier dem scheinbaren Durch-
einander eine gewisse Struktur zu Grunde  
Und selbst ein umdrehender, vollbesetzter 
Reisebus kann diese Harmonie nicht stö-
ren  Unfälle haben wir rätselhafterweise 
nicht zu Gesicht bekommen  

Wenn wir jedoch angefahren wurden, 
waren die Folgen meist unbedeutend  Das 
liegt an dem kriechenden Verkehrsfluss, 
der nur minimale Geschwindigkeiten 
zulässt  Ein Schuldiger lieβe sich in der 
Menge ohnehin nicht finden  Diese – im 
Vergleich zum deutschen Verkehrswesen 
– Rücksichtslosigkeit aller Verkehrsteilneh-
mer ist essentiell, um voranzukommen  
Ob Tag oder Nacht, der Rhythmus der 
vietnamesischen Hauptstadt wird von den 
Hupen bestimmt, die vermutlich automa-
tisch alle 3 bis 6 Sekunden losgehen 

Exotisch ist das sehr warme und feuchte 
Klima  Die Luftfeuchtigkeit wirkt drückend 
und erschwert einem die Mittagsstun-
den  Bei jeder Betätigung überlegen wir 
zweimal, ob sie wirklich nötig ist  Am 
späten Abend lebt die Stadt jedoch auf  
Wir betreten nun kulturelles und kulina-
risches Neuland  Die Straßen füllen sich 
mit Nachtschwärmern  Beim Einkaufen 
ist geschicktes Verhandeln und Geduld 
vonnöten, ganz besonders, wenn man 
sich durch fehlende Sprachkenntnisse 

als Tourist outet  Auch wenn die Preise 
verlockend sind, das erste Angebot ist auf 
keinen Fall ernst zu nehmen 

Ungewohnt und fast abenteuerlich wirken 
die typisch vietnamesischen Restaurants 
auf uns  Auf der Bürgersteigpromenade 
sitzen wir abends auf Plastikmobiliar im 
Miniaturformat  Die anfänglichen Beden-
ken verwerfen wir jedoch rasch wieder  
So unvertraut es auch ist und aussieht, 
bekannte Geschmäcker können wir doch 
fast immer mit den fremden Gerichten 
assoziieren 

5.2.2. Ha Long Bucht

Auf das Schiff gestiegen, dass uns über 
das Wasser der Ha Long Bucht tragen soll, 
beginnen wir in eine paradiesische Welt 
einzutreten  Wohin wir auch schauen: Kla-
res, blaues Wasser und Felsen, die durch 
und durch mit sattem Grün bedeckt sind 
Nicht umsonst wurde die Ha Long Bucht 
1994 zum Weltkulturerbe erklärt  Die 
Natur wirkt unberührt  Einzig die von 
Touristen besetzten Schiffe zeugen von 
etwas Einfluss durch die moderne Welt  
Ansonsten leben die Fischer noch wie zu 
alten Zeiten in ihren Fischerdörfern auf 
dem Wasser und verkaufen ihre Waren  
Viele dieser Menschen besuchen das Fest-
land nur an wenigen Tagen im Jahr 
Wir haben den Mut, eine faszinierende 
Grotte zu betreten und können 
zahlreiche Tropfsteingebilde 
bestaunen  Es ist dunkel 
– nur Licht am Anfang 
und Ende der Grotte 
und ein paar bunte 
Scheinwerfer 
beleuchten das 
Innere – und 

feucht  Es tropft und Teile des Grottenpfa-
des durchqueren wir durch etwa 50 cm 
hohes Wasser  Wir müssen also aufpassen, 
dass wir uns nicht stoßen oder ausrut-
schen  Ein wahres Abenteuer! Der Raum 
ist riesig und wir merken sofort, dass 
diese Stalaktiten und Stalagmiten über 
Jahrhunderte entstanden sind  Einfach 
atemberaubend!

Nicht nur der Anblick des Wassers ist 
faszinierend  Wir haben gemerkt, dass es 
ebenso gut ist, dort baden und schwim-
men zu gehen  Wer sich jedoch erholen 
und entspannen möchte, kann sich 
genauso an den Badestrand legen, um 
etwas Sonne zu tanken  Es gibt außerdem 
die Möglichkeit, die etwa 400 Stufen hohe 
Treppe zu besteigen, um von oben aus 
einen hinreißenden Ausblick auf die ge-
samten Inseln und die gesamte Ha Long 
Bucht zu haben 

Anschließend treten wir die Rückfahrt 
zum Festland an  Zurück auf dem Boot 
liegen wir auf dem obersten Deck und 
schauen in die Ferne  Wir denken über das 
Erlebte nach und werden etwas traurig, 
dass der Tag schon zu Ende geht  Wir 
lauschen ein letztes Mal dem Rauschen 
des Meeres, betrachten die Sonne am 
Ende des Horizontes und legen dann am 
Hafen an 

5. Erfahrungsberichte



5.2. Trải nghiệm của một thanh niên Hessen

5.2.1. Thủ đô Hà Nội
Nếu chưa từng đến thăm Hà Nội hẳn các du 
khách Tây Âu sẽ không thể nào hiểu được 
giao thông ở đây  Hàng ngàn phương tiện 
giao thông không chỉ lưu thông trên đường 
mà còn thống trị cả vỉa hè tạo nên một sự  
lộn xộn không thể nào so sánh được 

Vô số xe tay ga và gắn máy tập trung như 
những đàn cá ở đại dương và ngay trong 
đàn cá đó, bên cạnh sự lộn xộn dễ thấy là 
một cơ chế di chuyển nào đó  Và ngay cả 
một chiếc xe buýt đầy chặt những người và 
đang quay đầu cũng không làm ảnh hưởng 
tới cơ chế hài hòa này  Bí ẩn là ở chỗ chúng 
tôi đã không tận mắt trông thấy một tai nạn 
nào xảy ra 

Nếu có xảy ra va chạm, hậu quả dẫu vậy 
thường là không đáng kể  Điều này một 
phần là do các phương tiện lưu thông đều 
chỉ được phép di chuyển trong một tốc độ 
nhất định  Và theo chúng tôi - những du 
khách châu Âu thì việc tìm kẻ gây ra tai nạn 
sẽ rất khó vì có quá nhiều phương tiện lưu 
thông  Ngoài ra, đối với chúng tôi, để có thể 
tham gia lưu thông, “sự dũng cảm” là một 
yếu tố đòi hỏi cần thiết! 
Dù ngày hay đêm, giai điệu của thủ đô luôn 
được trỗi lên bởi những tiếng còi xe, những 
âm thanh mà cứ  mỗi 3 – 6 giây du khách có 
thể nghe thấy một lần 

Khí hậu thì nóng và ẩm đến kì lạ  Độ ẩm 
không khí tạo nên một sự ngột ngạt và càng 
tăng cao vào khoảng trưa  Đối với mỗi hoạt 
động, chúng tôi - những du khách phương 
tây đều phải suy nghĩ “hai lần” xem nó có 
thực sự cần thiết hay không 

Tuy nhiên vào buổi tối cả thành phố như 
bừng sáng dậy  Chúng tôi như đang bước 
vào một vùng đất của văn hóa và ẩm thực  
Các đường phố tràn ngập bởi những dòng 
người đi vui chơi 

Khi mua hàng, đàm phán khéo léo và kiên 
nhẫn là điều cần thiết, đặc biệt khi bạn là 
một du khách ngoại quốc không hiểu ngôn 
ngữ địa phương  Ngay cả khi bạn thấy giá cả 
hấp dẫn thì cũng đừng vội chấp nhận mua 
món hàng ấy ngay lần đầu tiên 

Kì lạ và mạo hiểm là những yếu tố mà chúng 
tôi đã trải nghiệm tại những quán ăn đặc 
trưng Việt Nam, vì chính tại vỉa hè - trên 
những chiếc ghế nhựa chúng tôi đã cùng 
nhau tụ họp trong một không gian thu nhỏ 
xung quanh  Tuy nhiên, những trở ngại ban 
đầu về sự khác biệt khẩu vị đều được chúng 
tôi vượt qua một cách nhanh chóng, những 
khẩu vị mới hầu như đều được chúng tôi kết 
hợp với những những khẩu vị đã quen thuộc 
ở quê nhà 

5.2.2 Vịnh Hạ Long

Bắt đầu lên thuyền đi trên vịnh Hạ Long, 
chúng tôi như bước trên thiên đường  Nơi 
đây chúng tôi được chiêm ngưỡng một 
thắng cảnh biển nước xanh trong và những 
phiến đá nhiều hình dáng tất cả được phủ 
lên một màu xanh đằm thắm 

Không có gì là ngạc nhiên khi vịnh Hạ Long 
đã được công nhận là di sản thế giới vào năm 
1994 tuy vậy thiên nhiên vẫn rất nguyên sơ  Ở 
đây chỉ những con thuyền chở khách du lịch 
là minh chứng cho một số ảnh hưởng từ thế 
giới hiện đại  Nếu không kinh doanh du lịch 
thì các ngư dân vẫn sống như ngày xưa ở 
các làng chài trên biển và bán những 
sản phẩm mà họ làm ra  Nhiều 
người trong số họ chỉ về thăm 
quê ít ngày trong năm 

Chúng tôi can đảm bước 
vào một hang động 
cực kì hấp dẫn và tại 
đây có thể chiêm 

ngưỡng rất nhiều nhũ đá  Trong động hơi 
tối và ẩm ướt chỉ có ánh sáng ở lối vào, lối 
ra và một vài ánh đèn nhiều màu sắc chiếu 
sáng bên trong  Từ các phiến đá có những 
giọt nước chảy xuống và chúng tôi đã lội 
qua một quãng đường nước ngập đến 50 
cen-ti-mét  Chúng tôi đã cẩn thận vượt qua 
để không bị trượt ngã  Đó thực sự là một 
cuộc phiêu lưu!

Trong không gian có tiếng nước chảy róc 
rách chúng tôi nhận thấy ngay những nhũ 
đá, măng đá được hình thành qua nhiều thế 
kỉ  Thật là tuyệt vời!

Không chỉ ngắm nhìn biển nước hấp dẫn, 
chúng tôi thấy rằng sẽ còn tuyệt hơn nữa khi 
được tắm nắng và tắm biển ở đây  Do đó ai 
muốn thư giãn và nghỉ ngơi thì có thể nằm 
trên bãi biển để tắm nắng  Ngoài ra, chúng 
tôi cũng có cơ hội leo lên khoảng 400 bậc 
cao để chiêm ngưỡng cảnh đẹp của toàn bộ 
quần đảo  

Sau đó chúng tôi trở về đất liền, quay lại 
thuyền chúng tôi lên boong trên để được 
ngắm nhìn toàn cảnh vịnh  Chúng tôi nghĩ 
về những trải nghiệm đã qua và có đôi chút 
buồn tiếc nuối vì chuyến tham quan đã kết 
thúc  Chúng tôi lắng tai nghe một lần cuối 
âm thanh của biển, ngắm nhìn ánh hoàng 
hôn và đã sau đó đã về tới bến cảng 
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Quellenhinweise / Sách tham khảo

Quellen aus Vietnam / Nguồn tham khảo từ Việt Nam
Ministry of Culture, Sports and Tourism (2008): „Viet Nam Discovery”, Viet 
Nam National Administration of Tourism; under license no  02/GP-CXB, dated 
January 4, 2008 – Department of Publishing 
„Polyglott APA Guide Vietnam” (2000): Deutsche Ausgabe, Langenscheidt KG, 
Berlin und München 
Phạm Côn Sơn: „Cẩm nang du lịch – Những điều kỳ diệu trong vùng vịnh Hạ 
Long -Cát Bà” 
Phạm Hoàng Hải (2000): “Cẩm nang du lịch vịnh Hạ Long“ 

Quellen aus Deutschland / Nguồn tham khảo từ Đức
Bremer Informationszentrum für Menschenrechte und Entwicklung (Hrsg ) 
(2008): „Rainer Reisegern kann auch anders: Nachhaltiger Tourismus“, Bremen 
Studienkreis für Tourismus und Entwicklung e  V  (Hrsg ) (2006): „Vietnam 
– Kambodscha – Laos verstehen“ Nr  61, SympathieMagazin, Ammerland/
Starnberger See 
Bundeszentrale für politische Bildung (Hrsg ) (2008): „Vietnam  Aus Politik 
und Zeitgeschichte 27/2008 – 30  Juni 2008“, Beilage zur Wochenzeitung das 
Parlament, Bonn 

Internetquellen / Nguồn từ Internet
http://www tourism-watch de 
http://www bfn de 
http://www studienkreis org 
http://www giz de 
http://www bizme de
http://de wikipedia org/wiki/Ho-Chi-Minh-Stadt 
http://www chudu24 com/huong-dan-du-lich/chau-a/viet-nam/halong html
http://wikitravel org/de/Vietnam
http://www bistum-fulda de
http://www kultur-fulda de
http://www dfm-fulda de
http://www museum-fulda de
http://www kaf de
http://www umweltzentrum-fulda de
http://www tourismus-fulda de
http://www fulda de
http://de wikipedia org/wiki/Frankfurt_am_Main
http://www wiesbaden de 
http://www rheingau de 
http://www tannermuseen de 
http://www bio-hof-gensler de 
http://www pointalpha com 
http://www kassel de
http://www pixelio de
http://www fotolia de
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WUS
World University Service
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World University Service – Deutsches Komitee e.V. 
Hessen meets Vietnam – Vietnam meets Hessen 
Jugendaustausch
Goebenstr  35
65195 Wiesbaden 
Tel : +49 (0)611 40 80 97 99
Fax: +49 (0)611 44 64 89 

Hessen meets Vietnam im Internet: 
www hessen-vietnam hessen-nachhaltig de 
www hessen-vietnam mixxt de 
www wusgermany de 
www facebook com/jugendaustausch hessen vietnam
www twitter com/Hessen_Vietnam


