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Best Western Premier Sapphire Ha Long



Những hoạt động dành cho gia đình
Best for Family activities



Được UNESCO hai lần công nhận là Di sản Thiên nhiên Thế giới với vẻ đẹp 
xuất chúng và là một trong những kỳ quan thiên nhiên vĩ đại nhất thế giới, 
Vịnh Hạ Long trải dài trên diện tích 43.400 ha và bao gồm 1960 hòn đảo 
lớn nhỏ, phần lớn trong số đó là đảo không có người sinh sống. Khung 
cảnh tuyệt đẹp của Vịnh Hạ Long được tô điểm từ những mảnh ghép cảnh 
quan núi đá nôi, tạo nên một cảnh quan Karst ngoạn mục phát triển trong 
điều kiện khí hậu nhiệt đới ẩm của Việt Nam. Vịnh Hạ Long trong tiếng 
Việt có nghĩa là “Vịnh nơi Rồng đáp xuống ”. Biểu tượng Rồng linh thiêng 
đóng một vai trò quan trọng trong văn hóa Việt Nam, tương truyền rằng 
rằng các vị thần đã gửi một gia đình Rồng từ trên Thiên đình xuống để 
giúp dân tộc Việt đuổi quân xâm lược ra khỏi bờ cõi, và Hạ Long chính là 
nơi sau Thần Rồng ở lại cùng chúng ta. Ngoài vẻ đẹp lộng lẫy và các giá trị 
khảo cổ học lâu đời, các hang động ở Vịnh Hạ Long mang đến những trải 
nghiệm hấp dẫn cho du khách khi tới đây. Những hang động đẹp và nổi 
tiếng nhất ở Vịnh Hạ Long là Hang Sửng Sốt, Hang Đầu Gỗ, Động Thiên 
Cung, Động Mê Cung, Hang Luồn, Hang Trinh Nữ ...

Chèo thuyền kayak và bơi là một trong những hoạt động phổ biến 
của du khách đến vịnh, cũng như thăm làng chài nổi. Người dân trong 
làng chủ yếu là ngư dân và làm việc xung quanh vùng sông nước, bán 
sản phẩm tươi sống cho các khách du lịch đi qua. Nguồn hải sản dồi 
dào và tươi ngon cũng là một điểm hấp dẫn cho du khách khi tới đây. 
Đặc biệt, với tầm nhìn bao quát 150 đến 3.000 m so với mực nước 
biển, các chuyến du lịch bằng thủy phi cơ tại Vịnh Hạ Long cho phép 
du khách đắm mình trong khung cảnh khó quên của những hòn đảo 
đá vôi, xen kẽ là những rừng cây nhiệt đới xanh quanh năm, làng chài 
mộc mạc trong làn nước trong xanh của Vịnh Hạ Long. Hơn thế nữa, 
một đêm nghỉ trên du thuyền hạng sang là một lựa chọn tuyệt vời 
để du khách trải nghiệm Vịnh Hạ Long một cách trọn vẹn nhất. Phổ 
biến nhất là chuyến du lịch 2 ngày 1 đêm, khoảng thời gian vừa đủ 
để du khách thưởng ngoạn vẻ đẹp lộng lẫy của vịnh với nhiều hoạt 
động thư giãn, giải trí hấp dẫn.

Vịnh Hạ Long
Hạ Long Bay

halongbay.com.vn

https://halongbay.com.vn/


Halong Bay has twice been recognized by UNESCO as a World Natural 
Heritage Area for its exceptional scenic beauty and one of the world’s 
greatest natural wonders. Covering an area of 43,400 ha and including 
1960 islands and islets, most of which are uninhabited and unaffected 
by humans, it forms a spectacular seascape of limestone pillars and is 
an ideal model of a mature Karst landscape developed during a warm 
and wet tropical climate.  Ha Long in Vietnamese means “Descending 
Dragon.” Dragons play a prominent role in Vietnamese culture, and 
the most popular legend has it that the gods sent a family of dragons 
as protectors from heaven to defend the Viet people from invaders, 
and they then stayed on Earth. Apart from the stunning beauty and 
long-standing archeology values, Halong Bay caves provide tourists 
visiting here with an engaging experience on the way to them. The 
Most Spectacular Caves in Halong Bay are Sung Sot, Dau Go, Thien 
Cung, Me Cung, Luon, Trinh Nu.... 

Swimming and kayaking are popular activities among visitors to 
the bay, as are visits to floating fishing villages, where the entire 
population lives and works. Villagers are mainly fisherfolk and ply 
the waters around their villages, selling fresh produce to the passing 
tourist trade. Abundant fresh local seafood is another delight. Offering 
a bird’s eye view of prominent islands, Halong Bay seaplane tours 
let you can soak up unforgettable views of Halong’s lushly forested 
islands, floating villages, and emerald water. Especially, overnight 
cruise tour is the best way to experience Halong Bay entirely. The 
most popular is a 2-day 1-night tour, which is just enough time for 
travelers to relish the stunning beauty of the bay with a range of 
fascinating excursions.

Vịnh Hạ Long
Hạ Long Bay

halongbay.com.vn



Sun World Halong Complex là tổ hợp khu vui chơi, giải trí đẳng cấp quốc 
tế bao gồm 2 khu chính là Khu vui chơi ven biển và Khu vui chơi trên đồi 
Ba Đèo, được kết nối bằng hệ thống cáp treo độc đáo.
Công viên giải trí ven biển nằm trên bãi biển Bãi Cháy rộng tới 169ha và 
bao gồm nhiều tiện ích hấp dẫn khác nhau như: Công viên Rồng - khu trò 
chơi mạo hiểm và tàu lượn hoành tráng nhất Việt Nam; Công viên nước 
Typhoon được gọi là Vịnh Lốc xoáy, và khu bãi biển được bao bọc bởi làn 
nước màu ngọc bích và bãi cát trắng mịn.
Hệ thống cáp treo vượt biển kéo dài 2km đưa hành khách đến Khu vui 
chơi giải trí Ba Đèo, một tổ hợp các trò chơi hấp dẫn và các tiện ích vui 
chơi thú vị nhất. Một số điểm nhất định phải đến trên Đồi Ba Đèo bao gồm 
Vườn Nhật, Cầu Koi, khu trò chơi trong nhà Lâu đài Huyền bí, và đặc biệt 
là Vòng quay Mặt Trời - một trong những vòng quay cao nhất thế giới.

Sun World Halong Complex is a world-class amusement and recreational 
complex that consists of two main areas: The Coastal Amusement Park 
and Amusement Park on Ba Deo Hill, which are connected together by a 
unique cable car system.
The Coastal Amusement Park on scenic Bai Chay Beach spans up to 169ha 
and consists of various attractive facilities such as the Dragon Park – an 
extreme game zone and the most spectacular roller coaster of Vietnam; an 
exciting Typhoon Water Park called the Tornado Bay; and the unwinding 
coast of Ha Long, encircled with the emerald water and silky white sandy 
beach.

A sea-crossing cable car system stretching 2km carries passengers to Ba 
Deo Amusement Park, a complex of exciting games and most delightful 
amusement facilities. Some must-visits on Ba Deo Hill include the Zen 
Garden, Koi Bridge, indoor game zone The Mysterious Castle and in 
particular the Sun Wheel, one of the tallest Ferris wheels of the world.

Khu vui chơi Sun World Hạ Long Complex
Sun World Halong Complex

      halongcomplex.sunworld.vn
      Bai Chay, Ha Long, Quang Ninh



Yoko Onsen Quang Hanh là khu nghỉ dưỡng suối nước nóng đầu tiên tại 
Việt Nam được hình thành và vận hành dựa trên những tiêu chuẩn khắt 
khe của phong cách Onsen Nhật Bản. Mang đến không gian nghỉ dưỡng 
và chăm sóc sức khỏe riêng, Yoko Onsen bao gồm nhiều loại bồn tắm và 
nhiều loại phòng xông hơi giúp thư giãn cơ bắp, cải thiện tuần hoàn và kích 
thích giải phóng endorphin.

Yoko Onsen Quang Hanh is the first hot spring resort in Vietnam created 
and operated based on strict standards of Japanese onsen style. Offering 
a private resort and health care space, Yoko Onsen includes many kinds 
of baths such as Cave Bath, Rock Bath, Pot Bath, Vibrating Bath… and 
variety of saunas help to relax muscles, improve circulation and stimulate 
the release of endorphins.

Khu nghỉ dưỡng Yoko Onsen Quang Hanh
Yoko Onsen Quang Hanh

yokoonsenquanghanh.com.vn
Quang Hanh, Cam Pha, Quang Ninh



Quán cà phê có tầm nhìn đẹp
Coffee with a View

Cà phê là một phần rất quan trọng trong cuộc sống hàng ngày của người Việt 
Nam. Việt Nam là nước sản xuất cà phê lớn thứ hai trên thế giới. Cà phê Việt 
Nam được lọc qua phin. Theo truyền thống, cà phê được pha theo từng phần 
riêng biệt qua một chiếc phin, bao gồm một tách nhỏ, một buồng lọc và một 
chiếc nắp đậy cũng có chức năng như một bình chứa để chắt lọc những giọt cà 
phê đen thơm ngon nhất. Đừng bỏ lỡ những địa điểm sau đây, nơi bạn có thể 
thưởng thức cà phê đặc sản địa phương trong bầu không khí thư giãn. 

Coffee is a huge part of daily Vietnamese life. Vietnam is the second-largest 
coffee producer in the world. Vietnamese coffee is almost always drip coffee. 
Coffee is traditionally brewed in individual portions using a phin, which consists 
of a small cup, a filter chamber and a lid that also functions as a container to 
catch dripping cups of exquisitely aromatic black coffee. Don’t miss the following 
places where you can enjoy local specialty coffee with a chilled-out atmosphere.



Tên “Cộng” đơn giản được lấy từ chữ đầu tiên của tên chính thức của Việt Nam: CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA 
VIỆT NAM. Cộng là chuỗi cà phê nổi tiếng với lối trang trí theo phong cách quân đội phá cách. Mỗi một quán Cộng 
Cà Phê đều có hơi hướng về Chiến tranh Việt Nam vì được mô phỏng theo tên gọi khác của Mặt trận Giải phóng 
Dân tộc – “Cộng sản”. Đồng phục nhân viên pha chế là một màu xanh lá cây quân đội, kết hợp với một chiếc mũ 
phù hợp. Những chiếc bàn ghế ghép đôi “cọc cạch” được sắp xếp trong nhiều phòng và nhiều tầng. Cộng Cà Phê 
phục vụ phổ biến nhất (và ngon nhất) là đồ uống đá xay kết hợp với nước cốt dừa. Trong không gian quán bố trí 
một cửa hàng quà tặng nhỏ ở quầy, nơi bạn có thể mua một túi cà phê hoặc một chiếc áo khoác quân đội, mũ 
nồi, hoặc một đôi dép da mang nhãn hiệu Cộng. Ở trên tầng 2, có khung cảnh đẹp nhất nhìn ra biển và con đường 
rợp bóng cây xanh. Vào buổi tối, Cộng Cà Phê thường tổ chức một số sự kiện theo chủ đề, như đêm trò chơi hoặc 
biểu diễn âm nhạc.

The name “Cộng” is simply taken from the first word of Vietnam’s official name: CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA 
VIỆT NAM (The Socialist Republic of Vietnam). Cộng is a popular coffee chain with its military chic decor. Every 
Cong Caphe has a Vietnam War vibe as they were modeled after the Cộng Sản also known as the National 
Liberation Front. The barista uniform is a green, military-like get-up, complete with a matching hat. The tables are 
mismatched across multiple rooms, often on multiple floors. They offer a wide range of coffee concoctions but 
the most popular (and most delicious) are their frozen drinks made with coconut milk. There is a small gift shop at 
the counter where you can pick up a bag of coffee or a Cộng-branded, army issue jacket, beret or pair of leather 
sandals. On the 2nd floor, Cộng has the best view overlooking the sea and beautiful road of trees. In the evenings, 
Cong Caphe usually holds some kind of thematic event, like game night or music performance.

Cộng Cà Phê 
Cong Caphe

congcaphe.com
Phú Gia 28, khu Vinhomes, phường Hồng Gai, 
Hạ Long, Quảng Ninh 

Phu Gia 28, Vinhomes Dragon Bay, Hong Gai, 
Ha Long, Quang Ninh 

7:30 - 23.30



Zone C là một ngôi nhà gỗ mộc mạc trên cây, được ghép từ hơn 100 cánh 
cửa gỗ mang đến nguồn ánh sáng tự nhiên dồi dào. Nằm trên đỉnh đồi Hậu 
Cần gần cầu Bãi Cháy, nơi đây có tầm nhìn hướng biển lý tưởng, có thể 
ngắm nhìn nhịp sống hối hả của thành phố bên dưới chân đồi.

Zone C is a rustic tree house made up of more than 100 wooden doors 
which brings an abundance of natural light. It is located on the top of the 
hill near Bai Chay Bridge. The high view embraces every wave that laps 
from the ocean, watching the humming pace of the city.

Zone C

F  facebook.com/tropicalgardenzonec
    Phố Hải Quân, đồi Hậu Cần, phường Bãi Cháy, Hạ Long, Quảng Ninh           Hai Quan Street, Hau Can Hill, Bai Chay, Ha Long, Quang Ninh
    
 
     7:00 - 23:30



Tọa lạc trên tầng cao nhất của tòa nhà 1988, 1988 Coffee & Bar nổi tiếng 
với tầm nhìn bao quát toàn thành phố Hạ Long. Khoác trên mình tông 
màu xanh chủ đạo đặc trưng theo phong cách Châu Âu cùng không gian 
thoáng đãng rộng rãi nhìn ra vịnh và thực đơn đa dạng ấn tượng, 1988 
Coffee & Bar chắc chắn sẽ không làm bạn thất vọng. Tại đây, ngoài cà phê 
và đồ uống, 1988 Coffee & Bar còn có thực đơn với nhiều món ăn phong 
phú. Tất cả các món ăn và thức uống tại 1988 đều được chăm chút kỹ 
lưỡng cả về hương vị lẫn cách trình bày.

Located on the top floor of the 1988 building, 1988 Coffee & Bar is famous 
for its panoramic views of Ha Long city. Dressed in a distinctive European-
style main blue tone with a spacious open space overlooking the bay and 
an impressive varied menu, 1988 Coffee & Bar certainly will not make you 
disappointed. Here, in addition to coffee and drinks, 1988 Coffee & Bar 
also has a menu with a variety of dishes. All dishes and drinks at 1988 are 
carefully taken care of both the tastes and presentation.

1988 Coffee and Bar

 F  facebook.com/1988coffeeandbar
     1988 Building, BT01, Bach Dang, Ha Long, Quang Ninh
     Toà nhà 1988. BT01, Bạch Đằng, Hạ Long, Quảng Ninh
     
     7:00 - 21:00



Những địa điểm tốt nhất để tổ chức lễ Kỷ niệm
Best place for a Celebration



Từ khu vực trung tâm Bãi Cháy có thể dễ dàng đi đến Nhà hàng Hồng 
Hạnh. Thực đơn theo phong cách gia đình tại Nhà hàng Hồng Hạnh 
cung cấp các món ăn truyền thống của Việt Nam, với nhiều lựa chọn 
từ hải sản địa phương tươi ngon nhất có mức giá hợp lý.

Hong Hanh 3 Restaurant is within easy reach of the Bai Chay downtown 
area. Family style menu at Hong Hanh Restaurant offers traditional 
Vietnamese cuisine that is a wide selection of the freshest local seafood 
at a reasonable price.

Nhà hàng Hồng Hạnh 3
Hong Hanh 3 Restaurant

     50 Đường Hạ Long, Bãi Cháy, Hạ Long, Quảng Ninh 
     50 Ha Long Street, Bai Chay, Ha Long, Quang Ninh
     
     (+84) 203 3812 345
     9:00 - 21:00



Nhà hàng mang phong cách Á và Âu cao cấp nằm ngay trung tâm khu 
du lịch của thành phố Hạ Long, cạnh Khu phức hợp SunWorld Hạ Long 
và bên trong phố đi bộ Khu Phố Cổ. Nhà hàng phù hợp cho cả du khách 
lẻ hoặc theo nhóm và tổ chức sự kiện, có dịch vụ giao đồ ăn và phục vụ 
tận nơi trong khu vực Thành phố Hạ Long và tổ chức các lớp dạy nấu ăn.

Fine-dining European & Vietnamese restaurant located in the very heart 
of Halong city’s tourist area, next to the SunWorld Halong Complex 
and inside the city Old Street Zone walking street. The restaurant is 
suitable for both individual travelers or groups and events, offering 
food delivery and catering in the Halong City area, feature cooking 
classes.

Nhà hàng Avocado
Avocado Restaurant

     avocado.restaurant

     Số 9 đường Hạ Long C342-343 khu Phố Cổ, Bãi Cháy, Hạ Long, Quảng Ninh 
     9 Halong Road C342-343 Old Street Zone, Bai Chay, Ha Long, Quang Ninh
    
     9:00 - 22:00



HỒI là một biệt thự yên tĩnh nhìn ra Vịnh Hạ Long xinh đẹp, nơi đây mang 
đến cảm giác ấm cúng và yên bình với nghệ thuật ẩm thực chay tuyệt vời 
và tinh tế nhất. Những món chay thanh tịnh trong không gian mộc mạc 
sẽ mang đến những giây phút nghỉ ngơi, thư thái cho mọi thực khách.

HỒI is a tranquil villa overlooking beautiful Halong Bay, offering a cozy 
and quiet vibe with finest culinary art. Through peaceful vegetarian dishes 
in a rustic and serene space, it will bring moments of rest and relaxation 
for all diners.

HỒI – Quán chay
HỒI - Modern Vegetarian Dining

 F  facebook.com/HOIdining
     D6, Khu biệt thự đường bao điển Cột 5, Ha Long, Quang Ninh
     10:00 - 14:00 & 16:00 - 22:00



Bảo tàng Quảng Ninh nằm trong tổ hợp bảo tàng - thư viện 
bên bờ Vịnh Hạ Long. Lấy cảm hứng từ hình tượng than đá, 
một loại khoáng sản đặc trưng của tỉnh Quảng Ninh, Bảo 
tàng Quảng Ninh là một điểm nhấn đặc sắc nằm trên con 
đường ven biển đẹp nhất thành phố Hạ Long.
Du khách sẽ có cơ hội chiêm ngưỡng những khu vực tái 
hiện lịch sử khác nhau, bao gồm cả khảo cổ, âm nhạc, nghệ 
thuật, công nghiệp và chiến tranh cũng như những đóng 
góp của Quảng Ninh cho lịch sử Việt Nam. Các mốc thời 
gian của lịch sử được thể hiện theo từng khu vực xuyên 
suốt 3 tầng của tòa nhà.

Quang Ninh Museum is located in a cluster of museums - 
libraries on the shore of Halong Bay. Inspired by the icon of 
coal, a typical mineral of Quang Ninh Province, the building 
is a symbol on the most beautiful coast road in Halong City.
You may have the opportunity to admire different sections 
covering the history, archeology, musical, artistic, industrial 
and warfare contribution this extremely rich province has 
made to Vietnamese history. The museum was organized 
with disciplines so it was easy to understand the timelines of 
the area’s history throughout 3 floors of the building.

Bảo tàng Quảng Ninh
Museum in Halong

    baotangquangninh.vn
  
    Đường Trần Quốc Nghiễn, Hạ Long, Quảng Ninh 
    Tran Quoc Nghien Street, Ha Long, Quang Ninh

    8:00 – 12:00 & 13:00 – 17:00, 
    vào mọi ngày trong tuần trừ thứ 2 cuối cùng của tháng
    every day except the last monthly Monday



Những ngôi chùa nổi tiếng quanh Vịnh Hạ Long
The Magnificent Pagodas in Halong Bay

Chùa chiền là một trong những điểm thu hút khách du lịch hàng đầu của Việt Nam. Vẻ đẹp 
của các ngôi chùa đến từ sự hài hòa cân bằng với môi trường xung quanh, bởi được xây 
dựng gần sông, ao, hồ, biển và núi, cách xa nhà ở của cư dân địa phương để ngăn cách 
“thế giới trần tục” với “thế giới Phật giáo”. Ngày nay, chùa không chỉ là di tích lịch sử của 
quá khứ, mà người Việt Nam thường xuyên đến thăm chùa để cầu phúc, cầu bình an hoặc 
tổ chức các sự kiện từ thiện.

Pagodas are one of Vietnam’s top attractions for travelers. The beauty of the Vietnamese 
pagoda lies in the harmony with its surroundings. They were built close to rivers, ponds, 
lakes, sea and on mountains away from the houses of local residents to separate the “secular 
world” from the “Buddhist world. Nowadays, pagodas are not just historical monuments 
of the past: Vietnamese visit them regularly to receive blessings, to pray or to organize 
charity events.



Chùa Yên Tử là một quần thể chùa ở núi Yên Tử, cách thành 
phố Hạ Long 60 km và Hà Nội 110 km. Núi Yên Tử được xây 
dựng bởi vua Trần Nhân Tông (1258-1308), vị vua thứ ba 
của nhà Trần. Tháng 10 năm 1299, vua Trần Nhân Tông từ 
bỏ trần tục, lên núi Yên Tử tu luyện xuất gia. Tại núi Yên Tử, 
Trần Nhân Tông khai sơn Thiền Phái Trúc Lâm, tức là Thiền 
phái Việt Nam.

Ngày nay, đến thăm chùa Yên Tử, bạn sẽ đi bộ trên những 
bậc thang đá chênh vênh, và những con đường đá thẳng 
đứng để lên đỉnh núi Yên Tử cao 1.068m so với mực nước 
biển, quanh năm mây mù bao phủ. Ngoài ra, bạn có thể 
lên đỉnh núi Yên Tử bằng cáp treo, mất hơn 2 giờ đồng hồ. 
Chùa Đồng trên đỉnh Yên Tử - cao 1.068m so với mực nước 
biển, cao 3m, rộng 12m2, nặng 60 tấn, đã được Tổ chức Kỷ 
lục Châu Á công nhận là “Chùa đồng trên đỉnh núi cao nhất 
Châu Á”.

Yen Tu Pagoda is a complex pagoda in Yen Tu Mountain, 60 
kilometers away from Halong City and 110 kilometers from 
Hanoi. Yen Tu Mountain was constructed by Tran Nhan Tong 
(1258-1308), who was the third king of the Tran Dynasty. In 
October 1299, Tran Nhan Tong gave up the mundane world 
and visited Yen Tu Mountain to train to become a Buddhist 
monk. In the mountains of Yen Tu, Tran Nhan Tong started 
Thien Phai Truc Lam, which is Zen Buddhism in Vietnam.
Nowadays, visiting Yen Tu Pagoda, you will hike on the uneven 
stone stairs and vertical rocky paths to get to the top of Yen Tu 
mountain which is 1,068 meters above sea level and covered 
by thick fog and cloud all year round. Alternatively, you can 
travel to the peak of Yen Tu Mountain by cable car, which 
should take more than 2 hours. Dong (Bronze) Pagoda at the 
peak of Yen Tu Mountain - 1,068m above sea level, is 3m high, 
12m2 wide and weighs 60tonnes, has been recognized as “a 
bronze pagoda on the highest mountain in Asia” by the Asian 
Record Organization.

Chùa Yên Tử
Yen Tu Pagoda

     Thành phố Uông Bí, Quảng Ninh
     Uong Bi City, Quang Ninh



Chùa Cái Bầu được xây dựng trên nền của chùa Phúc Linh 
Tự cách đây 700 năm. Ngày nay, nơi đây đã trở thành một 
điểm du lịch tâm linh tuyệt vời ở Vịnh Hạ Long. Nằm gần 
khu du lịch Bãi Dài nên không khí chùa Cái Bầu không chỉ 
tĩnh lặng mà còn vô cùng tâm linh, thanh tịnh. Chùa cách 
Vân Đồn 10 km nên du khách có thể đến bằng phương tiện 
cá nhân hoặc xe khách.

Cai Bau Pagoda was constructed on the base of Phuc Linh 
Tu Pagoda 700 years ago. Nowadays, it has become an 
amazing spot for spiritual tourism in Halong Bay. Positioned 
near Bai Dai resort, the atmosphere in Cai Bau pagoda is 
not only tranquil but also extremely spiritual and pure. The 
pagoda is 10 kilometers far from Van Don, so visitors can go 
there by private vehicles or by bus.

Chùa Cái Bầu
Cai Bau Pagoda

     Thôn 1, Xã Hạ Long, Vân Đồn, Quảng Ninh
     Hamlet 1, Ha Long Commune, Van Don District, Quang Ninh



Chùa Lôi Âm được xây dựng vào thế kỷ XV, có độ cao 
khoảng 400 mét so với mực nước biển và được xây dựng 
trên vùng núi phía Đông Nam Bộ. Trên đỉnh núi có Bàn Cờ 
Tiên, cách chùa khoảng 105 m.

Loi Am Pagoda was constructed in the 15th century. It is 
about 400 meters above sea level and built in the mountains 
of the South East side. At the peak of the mountain, there 
is a Mysterious Chessboard, which is about 105 meters far 
from the pagoda.

Chùa Lôi Âm
Loi Am Pagoda

     Đại Yên, Hạ Long, Quảng Ninh
     Dai Yen, Ha Long, Quang Ninh



Chùa Ba Vàng (tên cổ có nghĩa là Ánh sáng quý giá) luôn 
thu hút du khách với ba gian bái đường mang kiến trúc kiểu 
chùa Bắc Bộ. Trước gian bái đường có câu đối bằng chữ 
Hán. Qua gian bái đường, bạn sẽ đến Đại Hùng Bảo Điện với 
diện tích 4.000m2, được Tổ chức Kỷ lục Đông Dương coi là 
“thánh điện trên núi lớn nhất Đông Dương” vào năm 2014. 
Bức tường của Đại Hùng Bảo Điện có khắc  nhiều hoa văn 
tinh xảo, đặc biệt là bức tranh tường khổ lớn mô tả cuộc đời 
của Đức Phật Thích Ca.

Ba Vang Pagoda (ancient name means Precious Light) 
always attracts tourists with an internal three-door gate 
which has a Northern pagoda style architecture. In front of 
the internal three-door gate, there are parallel sentences 
in Mandarin characters. Passing the gate, you will reach 
Dai Hung Bao Dien with an area of 4,000 square meters, 
which is regarded as “the largest sanctum on a mountain in 
Indochina” by the Indochina Records Organization in 2014. 
The wall of Dai Hung Bao Dien is engraved with various 
exquisite patterns, especially the large mural painting which 
depicts Shakyamuni Buddha’s life.

Chùa Ba Vàng
Ba Vang Pagoda

     Phường Quang Trung, TP. Uông Bí, Quảng Ninh
     Quang Trung Ward, Uong Bi City, Quang Ninh



Những nơi mua sắm tốt nhất
Best Shopping Neighborhood



Chợ Hạ Long 1 nằm ở trung tâm thành phố Hạ Long. Không 
chỉ là chợ đầu mối hàng đầu của tỉnh mà còn là chợ hải sản 
lớn nhất thành phố và là địa điểm tham quan, mua sắm thú 
vị của du khách mỗi khi đến Quảng Ninh. Đây chắc hẳn 
là thiên đường ẩm thực với nhiều sự lựa chọn về ẩm thực 
đường phố, trái cây theo mùa và hải sản tươi sống.

Halong 1 Market is located in the center of Halong City. Not 
only leading wholesale market of the province, it also is 
largest seafood market of the city and an interesting local 
place for sightseeing and shopping for tourist whenever 
coming to Quang Ninh. This must be the culinary paradise 
with many choices of street food, seasonal fruits and fresh 
seafood.

Chợ Hạ Long 1
Ha Long 1 Market

     Phố Lê Thánh Tông, Phường Bạch Đằng, Hạ Long, Quảng Ninh
     Le Thanh Tong Str, Bach Dang Ward, Halong City, Quang Ninh



Với lối kiến trúc hoàng gia Châu Âu sang trọng, Vincom 
Center Hạ Long có 1 tầng hầm và 4 tầng nổi với tổng diện 
tích hơn 36.000m2. Đây là trung tâm mua sắm kết hợp ẩm 
thực, đồ uống, giải trí, văn hóa và kinh doanh từ các thương 
hiệu quốc tế và trong nước.

With the European luxury royal architecture, Vincom Center 
Halong features 1 base and 4 floors with more than 36,000 
sqm in a total. It is shopping mall integrates food, beverage, 
entertainment, shopping, culture and business from both 
international and domestic brands.

Trung tâm thương mại Vincom Hạ Long
Vincom Center Halong

Đường Trần Quốc Nghiễn, Bạch Đằng, Hạ Long, Quảng Ninh
Tran Quoc Nghien Str, Bach Dang Ward, Ha Long, Quang Ninh



Chuyến thăm quan trong ngày nổi bật
Top day- trip



Chuyến tham quan kéo dài 60 phút sẽ đưa du khách thưởng 
ngoạn phong cảnh dọc theo con đường ven biển Vịnh Hạ 
Long để khám phá khung cảnh tuyệt đẹp của vùng đất Di 
sản. Tuyến đường dài 53 km sẽ đi qua Chợ Hạ Long / Chợ 
Hải sản - Bảo tàng và Thư viện Quảng Ninh - Quảng trường 
30/10 - Trung tâm Hội chợ triển lãm Quảng Ninh - Công 
viên Hoa Hạ Long - Công viên Tuần Châu và Khách sạn 
Royal Lotus trước khi dừng lại tại Vinpearl Hạ Long Resort.

The 60-minute tour will take guests along coastal roads to 
explore the magnificent view of Halong Bay. The 53-kilometer 
route will wind its way through Halong Market/Seafood 
Market - Quang Ninh Museum and Library – 30/10 Square - 
Quang Ninh Exhibition of Planning and Expo Center - Halong 
Flower Park - Tuan Chau Park and Royal Lotus Hotel before 
finally stopping at Vinpearl Halong Resort.

Thăm quan thành phố Hạ Long bằng 
xe buýt hai tầng
Sightseeing Halong City tour by 
double decker bus.



Chuyến tham quan du thuyền cả ngày
Full day Boat trip

Chuyến tham quan du thuyền nửa ngày
Half day Boat trip

      8.30 – 16.30 (8 tiếng)
     Tuyến 1: Hang Sửng Sốt - Đảo Titop - Chèo Thuyền Kayak – 
      Ăn Trưa Trên Thuyền

      8:30 – 16:30 (8 hours)
      Route 1: Sung Sot – Titop – Kayaking – Lunch on boat

      8.30  – 12.30 (4 tiếng)
      Tuyến 1: Động Thiên Cung, Hang Đầu Gỗ, Hòn Chó Đá, Hòn   
      Đỉnh Hương, Hòn Trống Mái

      Tuyến 2: Đảo Titop, Hang Sửng Sốt
      8:30 – 12:30 (4 Hours)
      Route 1: Thien Cung Cave, Dau Go Cave, Cho Da Islet, Dinh    
      Huong Islet, Trong Mai Islet.
      Route 2: Titop Island, Sung Sot Cave.



Chuyến bay bằng thủy phi cơ quanh 
vịnh Hạ Long
Seaplane Flight over Halong Bay

     seaplanes.vn 
     Hai Au Aviation

Với chuyến bay cất cánh và hạ cánh trên mặt nước từ Bến 
du thuyền Đảo Tuần Châu, chuyến bay tham quan kéo dài 
25 phút sẽ đến những điểm nổi bật của Vịnh Hạ Long đã 
được UNESCO công nhận, mang đến một góc nhìn hoàn 
toàn khác so với tàu du lịch.

With a water takeoff and landing from Tuan Chau Island 
Marina, the 25-minute sightseeing flight takes in the highlights 
of UNESCO-listed Halong Bay, providing a completely 
different perspective than from a cruise ship.



Bí mật về thành phố
Best City Secret



Trải rộng trên diện tích 2,5 ha là một hồ nước rộng lớn nằm giữa những ngọn 
đồi xanh mướt dọc theo bờ biển. Toàn bộ màn trình diễn được thiết kế như một 
con sò khổng lồ với những viên ngọc rồng lấp lánh huyền ảo. Bao quanh sân 
khấu rộng rãi và sang trọng là sức chứa đồ sộ hơn 12.000 chỗ ngồi. Từ trên cao 
nhìn xuống, Chương trình Nhạc nước ở Tuần Châu giống đấu trường Colosseum 
của La Mã cổ đại với những đấu sĩ dũng mãnh từ truyền thuyết Hy Lạp. Đến với 
chương trình nhạc nước Tuần Châu, du khách sẽ được hòa mình vào những màn 
trình diễn nghệ thuật gay cấn, ấn tượng với âm thanh sống động bởi sự phối hợp 
đồng bộ của hàng nghìn vòi nước, đèn laze nhiều màu sắc và hàng chục vòi phun 
lửa. Với những điều thú vị như vậy tại Nhạc nước Tuần Châu, chương trình hấp 
dẫn chắc chắn sẽ thỏa mãn niềm đam mê và sự tò mò của mọi du khách trong 
chuyến hành trình khám phá Tuần Châu.
Chương trình biểu diễn nhạc nước ở Tuần Châu thường kéo dài khoảng 40 phút. 
Lịch trình hàng ngày được đăng trên website hoặc tại cổng vào. Phí vào cửa tùy 
thuộc vào dịch vụ mà bạn chọn, bắt đầu từ 30.000 đến 250.000 đồng được bán 
tại Cổng vào.

Spread over an area of 2.5 ha is a large lake in the middle of the green hills alongside 
the coast. The whole performance is designed like a giant scallop with magical 
sparkling dragon balls. Surrounded by a spacious and luxurious stage is a massive 
capacity of over 12,000 seats. Looking down from above, the Water Music Show in 
Tuan Chau resembles an ancient Roman Colosseum arena with mighty gladiators 
from Greek legend. Coming to the water music show in Tuan Chau, tourists will 
be immersed in the thrilling, impressive art performances with lively sounds by 
the synchronous coordination of thousands of faucets, colorful laser lights, and 
dozens of fire sprinklers. With such interesting things to do at the Water Music 
Show in Tuan Chau, the fascinating show will surely satisfy every tourist’s passion 
and curiosity during the exploration tour of Tuan Chau. The Water Music Show in 
Tuan Chau normally lasts for about 40 minutes. The daily schedule is stated on 
the website or in the entertainment area. The entrance fee varies depending on 
the service you choose, starting from 30,000 to 250,000 VND which is selling at 
the Entrance.

Chương trình Nhạc nước Tuần Châu
Tuan Chau Water Music Show

      Tuan Chau, Ha Long, Quang Ninh
      tuanchau-halong.com.vn



Tọa lạc bên bờ Vịnh Hạ Long, với thiết kế đặc biệt ấn tượng, Cung Quy 
hoạch, Hội chợ và Triển lãm tỉnh Quảng Ninh là nơi trưng bày các quy 
hoạch chiến lược. Tại đây có thiết kế đặc biệt ấn tượng, nhìn từ trên cao 
trông giống như một chú cá heo khổng lồ đang đùa giỡn với sóng. Tòa 
nhà có tổng diện tích sàn gần 21.000m2, gồm 2 cánh liên thông với nhau 
là thang máy, thang cuốn và thang bộ. Cánh thứ nhất giống như một con 
sò và có hai tầng, dành cho các sự kiện, hội chợ, trưng bày và triển lãm 
về quy hoạch vùng. Cánh thứ hai giống hình một con cá heo khổng lồ dài 
320m và rộng khoảng 45m được dùng để trưng bày các quy hoạch tổng 
thể và các công trình kiến trúc, tâm linh nổi bật.

Located on the coast of Halong Bay, with a particularly impressive design, 
the Quang Ninh Exhibition of Planning and Expo Center is the place where 
displayed strategic plans. It has a particularly impressive design, look from 
above it looks like a giant dolphin is playing with waves. The building has a 
total floor area of nearly 21,000 sqm and comprises two wings connected 
together with elevators, escalators and staircases. The first wing resembles 
a scallop and has two floors, which are meant for events, fairs, displays 
and exhibitions of regional planning. The second wing resembles a giant 
dolphin that stretches 320 m and widens sometimes up to 45 m, and is 
used to display master plans and spiritual works.

Cung Quy hoạch, Hội chợ và 
Triển lãm tỉnh Quảng Ninh
Quang Ninh Exhibition of Planning 
and Expo Center

     Đường Trần Quốc Nghiễn, Hạ Long, Quảng Ninh
     Tran Quoc Nghien Street, Ha Long, Quang Ninh

KIẾN TRÚC HÀNG ĐẦU | Top Architectural Find



Cần phải thử
Must try



Hỗn hợp sữa chua nhà làm cùng trân châu là một món tráng miệng 
không chỉ nổi tiếng ở Hạ Long mà còn được biết đến rộng khắp tại Việt 
Nam. Đó là sự hòa quyện của sữa chua dẻo tự làm, nước cốt dừa béo 
ngậy, trân châu dai dai, dừa khô và vừngtan trong miệng. Linh hồn trong 
món ăn đến từ trân châu nước cốt dừa dai dai được làm nóng và đổ trực 
tiếp khi ăn. Hương vị đậm đà, thơm phức khiến bạn yêu thích ngay lần 
thử đầu tiên.

Mixture of Homemade yogurt and tapioca pearl is a dessert which is 
popular not only within Halong, but also Vietnam widely. It is a harmony 
of homemade silky yogurt, fatty coconut milk, chewy tapioca pearl, 
dried coconut and sesame melting in your mouth. The soul in this dish 
must mention the chewy coconut milk tapioca pearl which is heated and 
poured directly when eating. The rich and fragrant flavor make you in 
love at the first try for sure.

Sữa chua trân châu
Mixture of yogurt and tapioca pearl



Chả Mực được làm từ mực tươi nguyên chất. Chất lượng và hương vị của 
Chả Mực Hạ Long phụ thuộc vào bí quyết giã mực bằng tay chứ không 
phải bằng máy xay. Tại Chợ Hạ Long 1, công đoạn chế biến món ăn sẽ 
được thực hiện ngay trước mắt bạn khiến bạn không thể cưỡng lại mà 
ngay lập tức cắn thử một miếng chả mực thơm ngon mới ra lò.

The must-try Cha Muc are made from pure fresh squid. The quality and 
taste of Cha Muc Halong depends on the secret of pounding squids by 
hand, not by grinder. At the Halong 1 Market, the cooking process will be 
done in front of you in a delicious way that you cannot resist grabbing a 
bite immediately.

Chả Mực giã tay Hạ Long
Halong hand-pounding squid patties



Cung đường ven biển dài 4700 mét chạy song song ôm lấy Vịnh Hạ Long, 
mang đến sự mãn nhãn về cảnh quan kỳ vĩ của vịnh di sản nổi tiếng thế 
giới. Đây là công trình mở rộng đường Trần Quốc Nghiễn nối liền cầu 
Bài Thơ và 2 thành phố Hạ Long - Cẩm Phả. Con đường với sáu làn xe, 
vỉa hè rộng 5 mét và khu công viên rộng 28 mét, là nơi lý tưởng cho các 
hoạt động tập thể dục, giải trí và ngắm cảnh đẹp ngoạn mục của Vịnh Hạ 
Long. Cuối đường là bãi tắm công cộng Hòn Gai.

The 4700-meter coastal road runs parallel with Halong Bay, offering a 
visual feast of the world-famous bay. This is the expansion of Tran Quoc 
Nghien Road connecting Bai Tho Bridge and 2 cities Ha Long – Cam Pha. 
The road boasts six lanes, a five-meter-wide pavement and a 28-meter-
wide park, ideal for exercising, entertainment activities and taking in the 
breathtaking sight of Halong Bay. At the end of the road is Hon Gai public 
beach.

Cung đường đi bộ đẹp nhất
Best Neighborhood Walk




