10 lí do mà Đà Nẵng được gọi là “thành phố đáng sống”
Đà Nẵng lâu nay được dân tình đồn thổi là “thành phố đáng sống” nhưng ít ai biết
được lý do vì sao lại xuất hiện cái tên như vậy. Tôi đã có dịp ghé Đà Nẵng rất nhiều
lần, cũng tích lũy cho mình một vài lý do lý giải tại sao người ta vẫn thường “sủng ái”
Đà Thành trong một chuyến du lịch, nhưng lần trở lại gần đây nhất.
Biết đến du lịch Đà Nẵng trên trang web dulichso.com nhưng khi tới Đà Nẵng lần
này với sự trải nghiệm trên hệ thống khách sạn ở Đà Nẵng thì bây giờ tôi hoàn toàn
tự tin liệt kê cho các bạn trên dưới 10 lý do mà Đà Nẵng được gọi là “thành phố
đáng sống”.
1. Thành phố biển tìm mòn mắt không có rác
Bất kể một thành phố lớn nào, điều khiến người dân cũng như khách du lịch
luôn cảm thấy buồn phiền là sự ô nhiễm. Đà Nẵng cũng là một thành phố
hiện đại và năng động bậc nhất ở Việt Nam, nhưng Đà Nẵng khác với Hà
Nội, Sài Gòn. Vấn đề vệ sinh, kết cấu đô thị hạ tầng ở Đà Nẵng cực kì tốt.
Dọc những con đường, bãi biển không có một bóng rác, bì ni lông vứt bừa
bãi. Nếu bạn không tin, cứ đến bãi biển Mỹ Khê – Một trong những bãi biển
có số khách du lịch đông nhất nhưng chỉ thấy toàn cát là cát, biển là biển.
Rác dường như không có chỗ đứng ở Đà Thành thì phải.
2. Khí hậu thuận hòa
Nằm ở dải đất miền trung nắng gió nhưng vượt qua đèo Hải Vân, thiên nhiên
như ban tặng cho Đà Nẵng khí hậu cực kì thuận hòa. Đà Nẵng có những cơn
nắng nóng, cũng có những cơn gió lạnh se se nhưng dễ chịu hơn rất nhiều
so với các địa điểm khác. Phần vì Đà Nẵng có đường bờ biển kéo dài khiến
khí hậu mùa hè dịu mát, vào mùa mưa thì những đợt không khí lạnh cũng
khó mà vượt qua đèo Hải Vân để mang đến những cơn gió lạnh cắt da cắt
thịt như vùng bắc miền Trung được.
3. Tha hồ cảnh đẹp
Đến Đà Nẵng du lịch, bạn phải đau đầu vì không biết đi đâu du lịch bây giờ.
Đà Nẵng có quá nhiều địa điểm du lịch nổi tiếng, nhưng địa điểm này có thể
kể đến đó là Bà Nà Hill, Hội An, bán đảo Sơn Trà…
Bất kể khoảng thời gian nào trong nắm đến với Đà Nẵng bạn cũng có thể du
lịch khắp nơi. Những địa điểm du lịch này phần đa nằm gần trung tâm thành
phố Đà Nẵng nên việc đi lại cũng như tham quan rất thuận lợi
4. Món ăn ngon nhiều vô kể
Song song với dịch vụ du lịch hấp dẫn thì Đà Nẵng còn níu chân du khách
thập phương với những món ăn dân dã ngon và hấp dẫn. Chiều chiều chỉ cần
dành chút thời gian lê lết tại các góc quán nhỏ, những cửa hàng hải sản ngon
nức tiếng Đà Thành hay thậm chí là các khu chợ bình dân thì đã nhét đầy
những thức ăn thơm ngon nhớ đời cho dạ dày mình rồi.
Những món ăn ngon có thể rành mạch kể đến mỗi khi nhắc đến Đà Nẵng đó
là món ốc, bánh tráng cuốn thịt heo… Tôi thì đặc biệt dành tình yêu cho món
bánh xèo và món mỳ Quảng. Vô Đà Nẵng thì chỉ có quẫy tới bến ngày 3 bữa
với những món này thôi à!!!
5. Người dân nhân hậu, mến khách
Người dân Đà Nẵng dù cuộc sống hiện đại, đầy đủ nhưng rất hồn hậu và

mến khách. Đi đâu cũng được thiết đãi bởi những tiếng nói, nụ cười làm tan
chảy tất cả những khách du lịch khắp nơi về đây. Nếu lỡ may lạc đường, chỉ
cần mất 3 phút tấp vào lề đường, hỏi bất kể một ai thì cũng có thể về nhà an
toàn. Cực tốt luôn!
6. Thành phố an toàn bậc nhất
Hệ thống an ninh của Đà Thành cực kì an toàn. Điều lạ lùng bạn tới với Đà
Nẵng là hiếm khi thấy những chốt trạm công an hay cơ động nhưng an ninh
của thành phố luôn được đảm bảo. Phần vì do ý thức của người dân tốt,
phần vì hệ thống an ninh đều được kiểm soát qua hệ thống camera, nên chỉ
cần có sự cố nhỏ là tích tắc được giải quyết nhanh gọn.
7. Thành phố hiện đại, văn minh
Đà Nẵng văn minh, hiện đại bậc nhất Việt Nam. Những con đường, quán sá,
khách sạn và dịch vụ đều được bố trí, sắp xếp trên các cung đường hợp lý,
khoa học và mang tính thẩm mỹ cao. Đường Đà Nẵng dù nhiều nhưng rất dễ
tìm là hệ thống kết cấu hạ tầng Đà Nẵng văn minh và hiện đại. Đặc biệt, du
khách nước ngoài có thể sử dụng internet để đặt phòng trực tuyến với giá cả
ưu đãi tại Hotels in Da Nang.
8. Có nhiều lễ hội lớn thường xuyên diễn ra
Các lễ hội nổi tiếng trong tầm quốc gia và trên thế giới đều được tổ chức tại
Đà Nẵng. Một năm, Đà Nẵng đón đầu rất nhiều dịch vụ được lòng du khách.
Tiêu biểu có thể kể đến các lễ hội như: lễ hội bắn pháo hoa quốc tế, lễ hội
đường phố…
9. Dịch vụ đa dạng, giá thành hợp lý
Ngoài các dịch vụ đa dạng, thì giá thành của chúng còn khiến ai ai cũng mê
hồn. Giá không hề “chém, chặt” như những địa điểm khác. Vì thế, đến Đà
Nẵng chỉ cần có sức du hí thỏa thích, còn tiền quá ư bèo nhèo. Tẹt ga quẫy
tưng bừng, chán chê tại Đà Nẵng luôn
10. Hệ thống giao thông an toàn
Đây chính là lý do khiến tôi cực kì có cảm tình với Đà Nẵng. Dù dân số đông,
các khu công nghiệp thu hút rất nhiều công nhân, đến giờ tan tầm đường phố
ắt hẳn sẽ đông nhưng kì lạ ở Đà Nẵng hệ thống giao thông rất khoa học và
an toàn.
Chưa kể vào đầu năm nay, Đà Nẵng cho đi vào hoạt động hệ thống bus, lưu hành
xe bus chất lượng, thông thoáng nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân cũng
như khách du lịch tham gia phương tiện giao thông cá nhân trên đường. Các tuyến
trạm xe bus đi hầu hết ở nội thành phố nên rất thuận lợi cho du khách khi đến du
lịch Đà Nẵng.

