Kiến thức tour du lịch đi đà lạt cho bạn
Đà lạt là một thành phố thơ mộng và sâu lắng. Mỗi lần đến với Đà lạt tôi lại như ngỡ mình
lạc vào một nơi nào đó trên đất Châu Âu. Những cánh rừng Thông đại ngàn như mở ra một
khung cảnh kỳ ảo nên thơ. Đôi khi khiến lòng tôi như Chậm lại, bình lặng cảm nhận những
hơi thở nhẹ nhàng của Đà Lạt. Và nếu đã là một người Việt Nam bạn nên một lần đến với du
lịch Đà Lạt để hòa mình vào thiên nhiên và đơn giản hơn chỉ là Sống Chậm Lại. Với những
kinh nghiệm của mình, cộng với các nguồn sưu tầm. Tôi sẽ cung cấp cho bạn một số thông
tin và Kinh Nghiệm Du Lịch Đà Lạt của tôi. Hy vọng bạn cũng sẽ có những trải nghiệm thú
vị khi đến với Đà Lạt như tôi.
Di chuyển đến Đà Lạt
Có 2 cách di chuyển thông dụng nhất tôi đã đi đó là Bay và xe khách Phương Trang. Để bay
tới Đà Lạt bạn có thể đi của Vietjetair hoặc VietnamAirlines. Hai hãng này luôn có những
đợt Vé Máy Bay Giá Rẻ. Bạn chịu khó để ý trên mạng hoặc đăng ký mail với họ để có vé giá
rẻ như ý.
Ngoài ra bạn có thể đi Xe Giường Nằm đi Đà Lạt từ Sài Gòn, xe mình hay đi là Phương
Trang, hãng này uy tín và chất lượng tốt. Bạn có thể đi các chuyến 20h30, 23h từ Sài Gòn.
Bạn alo lại hãng để có thêm thông tin chi tiết. Ngoài ra bạn cũng có thể đi xe khách từ Nha
Trang. Xem thêm Kinh Nghiệm Du Lịch Nha Trang và Xe giường nằm
Nhà nghỉ và khách sạn tại Đà Lạt
Có nhiều nhà nghỉ giá rẻ và hợp lý cho các bạn đi Phượt và đi Du Lịch Bụi Đà Lạt. Một số
khách sạn bạn nên tham khảo trước.
- Khách sạn Hải Uyên / Đ/c : 67 , Nam Kỳ Khởi Nghĩa. Bạn nên gọi k.s này trước nhé ,
vì 2 lần lên Đà Lạt mình đều ở đây. Đó là 1 cặp vợ chồng trẻ và rất đàng hoàng.
- Phòng trọ trong hẻm đường Thông Thiên Học. Nhà trọ nhỏ nhưng có wifi, máy nước
nóng, phòng nghỉ gọn gàng nhé, chủ nhà rất quý khách. Giá phòng dao động từ 150250k tùy vào thời điểm (tham khảo giá 2013). Số đt của chủ nhà: 097.816.6086 (gặp
Anh) hoặc: 01665134035 (gặp cô Hương).
- Khách sạn Như Anh, giá 300K/phòng đôi, sạch sẽ yên tĩnh tuy hơi xa làng xóm và ít
người qua lại. KS này ở 33 đường Võ Trường Toản từ đường PHù đổng Thiên Vương
quẹo vào (phía sau trường ĐH Đà Lạt). KS chỉ có 6 phòng, thực ra là giống cái villa
hơn. Có vườn hoa nhỏ, ban công trên lầu nhìn ra 1 cái hồ nhỏ phía sau trường ĐH.
Bạn có thể ngồi đó uống cà phê cả buổi sáng ngắm không gian xanh tươi rộng rãi và
vắng vẻ. Tuyệt hơn nếu mang cái ống nhòm để xem chim chóc xung quanh vì cây cối
rất nhiều.
Một số nhà nghỉ giá hợp lý khác bạn có thể tham khảo. Toàn ở khu Nam Kỳ Khởi Nghĩa.
- Hotel Thành Đạt / Phone : 0633.820.826 / Đ/c : 6C , Nam Kỳ Khởi Nghĩa.
- Hotel Tâm Dung / Phone : 0633.823.170 / Đ/c : 18A , Nam Kỳ Khởi Nghĩa
- Hotel Mỹ Hoa / Phone : 0633.828.123 / Đ/c : 20 , Nam Kỳ Khởi Nghĩa
- Hotel Juno Phương / Phone : 0633.54.6868 / Đ/c : 8A-8B , Nam Kỳ Khởi Nghĩa
- Hotel Phương Chi / Phone : 0633.824.317 / Đ/c : 12 , Nam Kỳ Khởi Nghĩa. Phong 2
giường giá 200 – 250 (4 người)
- Hotel Tâm Dung 2 / Phone : 063.35.35.352 / Đ/c : 14 , Thủ Khoa Huân (Thủ Khoa
Huân là con đường nối dài của NKKN)
- Hotel Miền Nhiệt Đới 2 / Phone : 0633.513.123 / Đ/c : 20 , Nam Kỳ Khởi Nghĩa
- Hotel Châu Út / Phone: 0972.580.679 / Đ/c : 14 , Thủ Khoa Huân
- Hotel Nguyên Anh / Phone: 0633.825.740 / Đ/c : 30 , Đường 3/2

-

Khách sạn Ladophar, địa chỉ: 34 khu hòa bình – phường 1, khách sạn nằm ngay trung
tâm Đà Lạt tiêu chuẩn 1 sao tiện nghi và sạch sẽ (giá tầm 300k/ phòng 2 người)
Nhà nghỉ trọ Hoàng Nam. Liên hệ Phong Đt:0986684000. Nhà nghỉ có giá trung bình
từ 180.000 VND/ngày/phòng(2 người), nước nóng… sạch sẽ, yên tĩnh, thoải mái!
Nhà nghỉ Lan Anh – 09 Nguyễn Trãi, P.10. Giá đầu năm 2011: 120k/phòng đôi,
160k/phòng bốn.

Biệt thự Đà Lạt dành cho Đoàn đông 25 đến 30 người
- Biệt thự Hoa Hồng, 01666060589, 0977958575, số 35 Trần Bình Trọng. Giá tham
khảo vào thời gian: tháng 11 năm 2012 là 1,5 triệu 1 ngày, ở khoảng 30 người, nhiều
phòng, có nhà bếp, party thoải mái.
- Biệt thự số 14, số1 Quang Trung, Đà lạt. Biệt thự được xây từ năm 1930 và có được
tu sửa lại, xung quanh là vườn cây, tiểu cảnh, giàn hoa, hàng rào gỗ sơn trắng. Giá cả
hợp lý: 600K/phòng có nóng lạnh, 75K/ngày/thuê 1xe máy. Biệt thự số 14 nằm trong
nhiều biệt thự của công ty đường sắt Đà Lạt, nhưng biệt thự số 14 là đẹp nhất vì nó có
vườn cảnh xung quanh. Từ Biệt thự này đi xuống Ga Đà Lạt chỉ 200m, xuống Hồ
Xuân Hương chỉ 500m. Chủ nhà là Cô Hoa và con trai Thức (0908847604 hoặc
0633810898) rất nhiệt tình và hiếu khách, hướng dẫn cho du khách tỷ mỉ và chu đáo.
Hiện chồng cô Hoa đang làm thêm 1 phòng bếp nhỏ ở phía sau Biệt thự để cho du
khách tự đi chợ nấu ăn. Đồ làm bếp chú cho mượn. Đây là một ý tưởng hay.
Kiểm tra giá phòng các khách sạn khác qua trang đặt phòng uy tín Hotels in Da Lat
Đi lại ở Đà Lạt
Xe từ Sân Bay Liên Khương về trung tâm Đà lạt. Taxi Thắng Lợi 200.000vnd/lượt đến tận
khách sạn. ĐT: 063. 383 5583. Xe bus trung chuyển 40.000vnd/người. Xe bus sẽ dừng tại
bến chợ Dalat.
Thuê xe máy tại Đà Lạt
- Số điện thoại: 0633700687 , ngày thường giá khoảng 60-70k , ngày lễ khoảng 90120k. Cửa hàng chị chủ quán len ngay đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa đi bộ ra chợ 5
phút.
- Thuê xe Kiệt Liên cạnh ảnh màu Minh Phương: 5 Nguyễn Thị Minh Khai
063.832619 hay 0918 012 843. Xe ôm: Xe ôm ở Đà Lạt cũng như bao thành phố du
lịch khác tại Việt Nam là tương đối nhiều.
- Xe đạp đôi: Khu vực quanh Hồ Xuân Hương là địa điểm cho bạn lựa chọn nếu bạn
muốn thuê xe đạp đôi (nên thuê xe này đi vào buổi tối là ok nhất). Để thuê được xe
bạn cần có CMND. Giá tương đối mềm..
Xe ôtô điện:
Đây là dịch vụ của Mailinh Đà Lạt (khai trương ngày 11 tháng 12 năm 2007), xe điện có thể
chở 6 người, chỉ với 6000đ, bạn được đi một vòng quanh Hồ Xuân Hương. Tại Đà Lạt các
dịch vụ và tuyến đường sẽ được mở rộng hơn, trong thời gian không xa, du khách có thể mua
vé hoặc thuê nguyên chiếc để đi tham quan các điểm du lịch trong thành phố. ĐT: quầy vé
(063) 285066..
Thuê xe ôtô:
Liên hệ Số 18b/2 Phù Đổng Thiên Vương, Phường 8, Tp.Đà Lạt. 063.6287.418 –
0909.951.087
Một số hãng Taxi

Mai Linh Đà Lạt – Tổng đài : 063.38.38.38.38. Tổng đài Express Mai Linh Đà Lạt – Sài Gòn
: 0633.521.111
Taxi Anh Đào: (063). 3570570
Taxi Đà Lạt Toserco: (063). 3830 830
Taxi Thắng Lợi: (063). 3835 835
Ăn uống tại Đà Lạt
Ăn sáng Ngay tại khu Hòa Bình có các quán đã trở nên quen thuộc với người dân thành phố
hoa như phở Tùng, phở – cơm tấm Bắc Hương (gần kế cà phê Tùng), bún bến xe Tùng Nghĩa
(sau lưng khu Hòa Bình), phở Hiếu (kế bên khu Hòa Bình). Nhưng nếu ở các đường phố
khác không gần trung tâm thì người dân Ðà Lạt thích ăn sáng ở Bún Thiên Trang (Hồ Tùng
Mậu) phở Hoàng Văn Thụ, phở Quang (Hà Huy Tập), phở Hà Nội trên dốc đường Hải
Thượng Lãn Ông. ở gần ngã tư Phan Chu Trinh thì nên đến phở Vi (góc Trần Quý Cáp với
Nguyễn Du). Phở ở Ðà Lạt rẻ hơn (phở ngon chỉ từ 18.000đ – 20.000 đồng/tô) và “chén” đã
hơn so với ăn ở nơi khác vì xứ lạnh ăn nóng khi tô phở đang bốc khói và vì có rau tươi, ngon.
Bánh canh Xuân An, chu cha ngon lắm, chỉ với 25.000 đồng, nó nằm gần bưu điện tp. Đà Lạt
Bánh bèo số 4 (Bánh bèo số 4 chính hiệu bà Hường) 20.000 đồng 1 dĩa, món này thì thật
khoái đối với chị em, nhưng chỉ có điều khi đến nếu định ăn 2 dĩa thì phải gọi ngay 1 lần chứ
chờ ăn xong dĩa đầu mới gọi thì lâu lắm vì khách đông, cả địa phương và khách du lịch. Sở dĩ
có tên bánh bèo số 4 vì nó nằm ở cây số 4, ngay đầu dốc La Sơn Phu tử cắt đường Hai Bà
Trưng. Chú ý những ngày ăn chay như 14,15,30,1 là không bán. (Nay đã chuyển về đường
Phan Đình Phùng gần cây xăng Hồng Hưng)
Quán ăn Tài Ký, các món tiềm như gà, bồ câu, gân bò, gân heo, óc heo,ngọc hành….tiềm với
sâm và thuốc bắc, rất ngon và bổ dưỡng, giá 50.000 – 100.000 một tiềm, nằm trên đường Bùi
Thị Xuân, Hồ xuân Hương đi lên khoảng 900 mét.
Một món cũng phải kể tới là quán ăn của người Tàu nằm trên đường Phan Đình Phùng có tên
là: Mì Hoành Thánh, rất ngon và giá chỉ 25.000 đồng một tô.
Dãy quán cà phê gần chợ Đà Lạt
Dãy quán Café này luôn mang đến cho khách hàng những không gian vô cùng độc đáo. Mỗi
quán có một phong cách riêng nhưng nhìn chung, điều mà các bạn có thể tìm thấy trong các
quán cà phê dạng này sẽ là một góc nhìn cực kì lý tưởng và thơ mộng bên cạnh một tách cà
phê thơm lừng bốc khói hoặc đôi khi còn là một cốc kem lạnh ngắt để bạn trải nghiệm cảm
giác ăn kem giữa trời lạnh. Ngồi trên quán cà phê cao cao trông ra đường phố nhộn nhịp, chợ
búa tấp nập, cảm giác hẳn sẽ rất khác so với những quán cà phê Sài thành. Nếu bạn là người
không sợ lạnh, một lời khuyên dành cho bạn là nên đến thăm quán cà phê vào buổi tối, vừa
có thể ngắm nhìn phiên chợ đêm bên dưới, vừa có thể thả mình trôi theo cảm xúc của đêm
trên phố núi.
Nem nướng Bà Hùng
Nem Nướng Bà Hùng là một đặc sản của Đà lạt, và bạn sẽ không thể tìm thấy món này ở
những nơi khác. Bạn có thể thưởng thức món ăn này tại địa chỉ 254 Phan Đình Phùng, Đà
Lạt. Điểm khác biệt giữa các quán bán nem nướng chính là ở nước chấm. Theo nhận xét của
phần đông du khách và dân địa phương thì quán nem nướng Bà Hùng là làm tương đậu
phộng ngon nhất. Đây là món cuốn nên việc nóng hay lạnh của khí trời xung quanh phần
nhiều không làm ảnh hưởng đến độ đậm đà của món ăn, vì vậy mà bạn có thể thưởng thức
vào buổi sáng hay chiều đều được. Điều đặc biệt ở món ăn này chính là bạn có thể mặc sức
thưởng thức những loại rau sống tươi ngon vốn đã rất nổi tiếng của xứ sở này! Món này thì
có lẽ đi đông đông một chút ăn sẽ vui hơn!
Chả ram bắp
Một lời khuyên chân thành, một khi bạn đi Đà Lạt, nhất quyết đừng bỏ qua món ăn này! Nếu
giới học sinh sinh viên ở Sài thành cực chuộng món bánh tráng trộn thì teen Đà Lạt lại vô

cùng ưu ái chả ram bắp. Món ăn này cùng loại với nem nướng, là món cuốn, bạn sẽ được ăn
rau thoải mái. Khi ăn, yếu tố quyết định vẫn là tương đậu phộng chấm kèm theo. Chỉ khác là
thay vì cuốn với nem thì chúng ta cuốn với chả bắp (tựa tựa chả giò với lớp bánh tráng chiên
vàng ươm bọc bên ngoài nhưng nhân bên trong là những hạt bắp ngậy ngậy trộn với bơ beo
béo, ăn rất lạ miệng). Ngoài ra, so với nem nướng, món này còn một ưu thế nữa: giá cả rất
bình dân. Bạn muốn ăn chả ram bắp như món ăn vặt cũng được mà muốn ăn no luôn thì cũng
không có vấn đề gì! Vì có rất nhiều quán bán chả ram bắp ở Đà Lạt, bạn nên kết thân với teen
Đà Lạt chính hiệu để được tư vấn xem ăn ở đâu là ngon nhất!
Mua dâu tây nhiều mà rẻ, chất lượng: cuối đường Nguyễn Công Trứ, gần đoạn giao nhau với
Xô Viết Nghệ Tĩnh, nơi này có 3 cơ sở bán dây tây tập trung để dưa về bán ở TSG và các
tỉnh phía nam. giá từ 15k-30k. Mua dâu tây trên đường Bùi Thị Xuân, ngon, chỉ có buổi sáng.
Những điểm tham quan khi đi Du lịch Đà Lạt
Đà Lạt có rất nhiều điểm để thăm quan. Tuy nhiên dưới đây là những điểm thăm quan bạn
không thể bỏ qua.
•
Đồi Mộng Mơ
•
Thung lũng Tình yêu
•
Liêng Rơwoa (thác Voi)
•
Xe lửa Phố núi
•
Dinh Bảo Ðại
•
Thác Prenn
•
Hồ Đankia – Suối vàng
•
Đỉnh Lang Bian
•
Đồi cù
•
Hồ Tuyền Lâm
•
Hồ Than Thở
•
Hồ Xuân Hương
•
Khám phá thác Hang Cọp
Thác nằm dọc đèo Prenn, cách Đà Lạt 5km. Sẽ khá thuận lợi nếu bạn đi xe máy tới Thác. Từ
thành phố bạn sẽ vượt một đoạn đường đèo thơ mộng bạt ngàn thông xanh để đến tham quan
thác Datanla. Thác Datanla vẫn còn giữ được nét hoang sơ, vào mùa mưa, dòng thác cuồn
cuộn chảy tung bọt trắng xóa. Thác nằm trong khu du lịch Datalan. Ngoài thăm Thác Datanla
tự nhiên, khi tới đây bạn cũng có thể tham gia vui chơi trượt máng nước, 1 điểm vui chơi thú
vị cho trẻ em.
Địa chỉ và số điện thoại Khu du lịch
•
Cáp treo Đà Lạt Khu du lịch Đồi Robin – P3 837938
•
Datanla Khu du lịch Đèo Prenn 831804
•
Ga Đà Lạt Khu du lịch 01 Quang Trung 834409
•
Du lịch Thanh Niên Khu du lịch 07 Mai Anh Đào 821448
•
KDL Prenn Khu du lịch Đèo Prenn 530578
•
Langbiang Khu du lịch Lạc Dương 839456
•
Đồi Mộng Mơ Khu du lịch 05 Mai Anh Đào 822099
•
Phương Nam Khu du lịch 06 Hồ Tùng Mậu 822781
Lưu ý khi đi du lịch Đà Lạt (tổng hợp)
- Nếu có thể, buổi tối bạn nhớ chạy xe lên đồi ngắm Đà Lạt lên đèn, sương đêm giăng
mờ rất lãng mạn. Rồi tranh thủ xắp xếp chu đáo 1 vài tiếng ghé qua tham quan vườn
hoa TP hay ga Đà Lạt , Dinh 3 ( Dinh 1 và 2 đang tu sửa không tham quan được ).

-

-

Ai cũng bảo đồ ăn Đà Lạt ngon rẻ. Bạn nên mạnh dạn hỏi người bản xứ, sẽ được tư
vấn món bạn yêu thích. camnangdulich sẽ có bài hướng dẫn những nơi ăn uống, ngon
bổ rẻ tại Đà Lạt, bạn đón xem nhé.
Tối đông đông thì kéo ra quán Cu Đức ăn Nhím nướng ngói , tả pín lù và uống rượu
hâm nóng (hơi mắc nhé, lúc 6 người ăn hết 900k). Nên quyết định khi đến.
Nên thuê 1 chiếc xe đạp 3 , hoặc đạp đôi vòng hồ Xuân Hương chơi , lúc đó 30k/1
chiếc, bây giờ chắc không tăng nhiều đâu.

Những nơi không nên đi:
– Hồ Than Thở (vào đây có thể bạn sẽ phải “than thở” giống như tên thác) , Thác Cam Ly: do
những người dân ở 2 bên thiếu ý thức xả rác bừa bãi làm mất mỹ quan và gây mùi hôi thối!
– Mấy anh xe thồ mồi chài mua dâu ở gần khu vực Thung Lũng Tình Yêu, dâu thường không
chất lượng và giá chát.
– Có mua mứt thì vào thẳng chợ mà mua nhé, đừng có mua ngoài lề đường, Ku Du Lịch
(dưới chân đèo Lang Biang) hay Shop.

