Đến Huế,hầu hết tất cả chúng ta đều tự hỏi: "Làm thế nào để có thể tự do đi lại, mà
có thể tham quan được hết Huế?" Đặt khách sạn và du lịch xin tư vấn một số
phương tiện vui chơi để các bạn gần xa được biết đến
Đi lại tham quan trong khu vực thành phố Huế
Xe đạp, xích lô là phương tiện lý tưởng nhất, hài hòa với nét đặc trưng chậm rãi ở
Huế. Thuê xe gắn máy thì hay xe đạp thì hỏi ngay tại khách sạn ở Huế hoặc ngay
ngã tư Nguyễn Tri Phương - Hùng Vương. Nếu bạn đi xe gắn máy, đến ngã tư, gặp
đèn đỏ thì đừng rẽ phải, ở Huế, trường hợp này là bị thổi phạt giao thông. Đường ở
Huế rợp bóng cây, khá mát mẽ , nên các bạn yên tâm là không quá nắng nóng đâu.
Đi đò trên sông Hương
Đi các lăng tẩm bằng thuyền máy gọi là đi city tour: chuyến du ngoạn kéo dài cả
ngày. Thuyền đưa du khách thăm các điểm: chùa Thiên Mụ, Lăng Tự Đức, Lăng
Khải Định, Lăng Minh Mạng, Điện Hòn Chén. Với Lăng Khải Định hay Tự Đức cách
bờ sông khoảng cây số, không muốn đi bộ thì có thể đi bằng xe ôm.
Nếu đi riêng bạn nên thuê thuyền, cứ liên hệ thẳng với chủ thuyền ở bến đò Tòa
Khâm, đường Lê Lợi, gần bảo tàng Hồ Chí Minh, hay bến đò Đập Đá gần khách sạn
Hương Giang.
Ban đêm, đi đò nghe ca Huế: ở Huế có dịch vụ đi thuyền trên sông Hương ban đêm
để nghe ca Huế. Nếu bạn muốn mua vé để nghe ca Huế thuần túy, nhớ nói rõ với
chỗ dịch vụ. Mỗi suất kéo dài 1h30' với 8 - 10 nhạc công, ca sĩ và cũng có khoảng
từ 8 - 10 tiết mục. Nghe ca Huế phải đi tập thể thì mới vui.
Các địa điểm cho thuê xe máy nằm tập trung ở đường Hùng Vương, quãng đường
từ cầu Trường Tiền đến ngã 4 Hùng Vương giao với Nguyễn Tri Phương (gần quán
chè Hẻm nổi tiếng). Khu vực thứ 2 là đường Lê Lợi, khu phố Tây đối diện khách sạn
Hương Giang, các đường như Phạm Ngũ Lão, Chu Văn An đều có cho thuê xe
máy. Đến Huế, phương tiện di chuyển thích hợp trong thành phố là xe đạp và xe
máy. Với lợi điểm là thành phố du lịch, nên bạn dễ dàng kiếm được cho mình 1
chiếc xe máy phù hợp với giá phải chăng.
Các địa điểm thuê xe máy nổi tiếng:
• Đường Hùng Vương, quãng đường từ cầu Trường Tiền đến ngã 4 Hùng
Vương giao với Nguyễn Tri Phương (gần quán chè Hẻm nổi tiếng).
• Đường Lê Lợi, khu phố Tây đối diện khách sạn Hương Giang
• Đường Phạm Ngũ Lão, Chu Văn An
Trong trường hợp không tìm được điểm cho thuê xe máy, hoặc ngại đi bộ xa, các
bạn có thể hỏi thuê các chú chạy xe ôm, chỉ cần giao CMND, Passport (khách nước
ngoài thì gồm cả Vietnam visa), Card xe, thông tin khách sạn đang ở, là các bạn đã
có thể cầm xe lên đường.
Giá chung cho dịch vụ này là 20.000/1h và 100.000/ngày.
Lưu ý:
- Sẽ dễ dàng hơn nếu người thuê cho bạn có CMND ở tại địa phương! Các
khách sạn vừa và nhỏ cũng thường có dịch vụ cho thuê xe máy, nếu bạn thấy
tấm bảng nhỏ ghi: Motobike for rent thì đừng ngần ngại bước vào để hỏi nhé.

-

-

Chỉ cần 1 tấm bản đồ là bạn có thể ngao du khắp thành phố Huế để không
sót địa danh thú vị nào.
Khi thuê xe máy, nhớ kiểm tra thắng trước, sau, đèn, còi và khoá cổ. Lấy số
di động của người cho thuê để nhờ họ lấy xe mà khỏi cần giao trực tiếp. Nhớ
quan sát kỹ những vết hư hỏng nếu có trên xe, và chỉ trước cho người cho
thuê được biết. Chọn các xe đời sau, sẽ yên tâm khi sử dụng hơn. Thường
các chủng loại xe Wave RS là phổ thông và dễ sử dụng nhất.
Xe máy rất phù hợp để bạn đi Biển Thuận An, đồi Vọng Cảnh, đồi Thiên An,
tham quan các lăng tẩm...
Nếu chỉ muốn đi loanh quanh trong trung tâm thì thuê xe đạp vừa rẻ vừa thú
vị!

Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế vừa đưa bốn xe điện loại bốn chỗ và 11 chỗ
vào phục vụ du khách tham quan tại khu vực hoàng thành Huế. Trung tâm bảo tồn
di tích Cố đô Huế, tỉnh Thừa Thiên - Huế, tổ chức đưa đón khách tham quan tại khu
vực Đại Nội - Huế bằng xe điện; đây là phương tiện đảm bảo thân thiện với môi
trường và hết sức thuận tiện trong việc đi lại cho du khách, nhất là trong dịp hè trời
nóng bức.
Khu vực Đại Nội - Huế gồm Hoàng thành và Tử Cấm thành, rộng gần 4.000m2, với
nhiều địa điểm tham quan như Ngọ Môn, Điện Thái Hòa, Tả Vu, Hữu Vu, Thế Miếu,
Hiển Lâm Các, Duyệt Thị Đường. Lâu nay, việc đi bộ tham quan tất cả các điểm di
tích ở đây rất khó khăn đối với nhiều du khách, đặc biệt là những người lớn tuổi.
Trước mắt, Trung tâm bảo tồn di tích Cố đô Huế trang bị các loại xe điện 4 chỗ ngồi
và 11 chỗ ngồi để đưa đón du khách. Khu vực đỗ xe đón khách hiện ở hai vị trí phía
trong cửa Ngọ Môn và góc sau phía tây điện Thái Hòa.
Xe đón khách tại khu vực sau cửa Ngọ Môn và phía tây điện Thái Hòa, chạy theo
các tuyến đường của hoàng thành và ghé các khu vực di tích, gồm: Thế Tổ miếu,
cung Diên Thọ, cung Trường Sanh, Duyệt Thị đường, Phủ Nội vụ.
Xe hoạt động từ 7h-17h trong ngày.

