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Thơm ngon phở bê, thích phần 
thịt nào cũng có, ngày bán hết 
cả con bê
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Tin tức du lịch

Đắk Lắk sẽ ‘xóa sổ’ du lịch 
cưỡi voi

UBND tỉnh Đắk Lắk quyết định phê duyệt
khoản viện trợ phi dự án hỗ trợ việc thực hiện
chuyển đổi mô hình du lịch cưỡi voi sang mô
hình du lịch thân thiện với voi trên địa bàn
tỉnh Đắk Lắk. Xem thêm tại đây.

Đẩy mạnh phát triển du lịch nông 
thôn ở Hậu Giang, Quảng Ninh
Quảng Ninh, Quảng Nam, Hậu Giang  tiếp tục
đẩy mạnh phát triển du lịch nông thôn trong
xây dựng nông thôn mới nhằm mang đến du
khách nhiều trải nghiệm mới lạ, hấp dẫn; góp
phần phát triển ngành du lịch địa phương. Xem
thêm tại đây.

Nhiều doanh nghiệp Việt tập trung 
phát triển du lịch xanh, du lịch có 
trách nhiệm
Phát triển du lịch xanh, du lịch có trách nhiệm
đang được nhiều doanh nghiệp du lịch Việt lựa
chọn khi có nhiều tiềm năng phát triển kinh tế
địa phương, bảo vệ môi trường và cũng là định
hướng của ngành công nghiệp không khói.
Xem thêm tại đây.
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Choáng ngợp vẻ đẹpChoáng ngợp vẻ đẹpChoáng ngợp vẻ đẹp   
mùa Thu ở vườn quốc giamùa Thu ở vườn quốc giamùa Thu ở vườn quốc gia

   

Ảnh: Nguyễn Tất Thịnh

PlitvicePlitvice

Vườn quốc gia Plitvice, Croatia được biết đến với những hồ nước đẹp, thác nước và rừng
cây tươi tốt. Nơi đây càng thu hút du khách vào mùa Thu bởi cảnh sắc thiên nhiên thơ
mộng nhưng không kém phần hùng vĩ.

Các điểm tham quan tại đây bao gồm các khu vực xung quanh hồ và thác nước, bao gồm
các hồ nước, suối Plitvica, sông Korana, các hang động và quần thể núi đá vôi, các khu
rừng nguyên sinh. Xem thêm tại đây.

Trang 4

CROATIA
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Trang 5

Phá Hạc Hải, nơi chim trờiPhá Hạc Hải, nơi chim trời  
quay về làm tổquay về làm tổ

  
  
  

Ảnh: Hoàng Bùi
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Trang 6

núi Phú Sĩnúi Phú Sĩ
huyền diệuhuyền diệu
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Trang 7

Ghé thăm làng

Colmar được xem là một trong những ngôi
làng đẹp nhất nước Pháp, nằm cách
Strasbourg, thủ phủ vùng Alsace khoảng
64km và tọa lạc bên dòng sông Lauch thơ
mộng.

Nhà ở đây được xây dựng chủ yếu từ gỗ và
luôn được bảo quản rất tốt với những ô cửa
sổ vuông vức, đều tăm tắp và ban công
trồng hoa lãng mạn. Nơi đây còn được du
khách ưu ái đặt tên “tiểu Venice” trong lòng
nước Pháp. Thị trấn có lịch sử gần 1.000 năm
tuổi và lưu giữ được nét đẹp của kiến trúc
xưa. 

Colmar
đẹp như cổ tích
ở Pháp

Ảnh: Nguyễn Tất Thịnh



Ngôi làngNgôi làngGiethoornGiethoorn
đẹp như cổ tíchđẹp như cổ tích

  ở Hà Lanở Hà Lan

Ảnh: Nguyễn Tất Thịnh

Trang 8



Trang 9

VarennaVarenna
Ngắm làng

sắc màu bên
 bờ hồ Como, Ý

Ảnh: Henry Dương

Ảnh: Nguyễn Tất Thịnh
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Bữa sáng Sài Gòn: Đậm 
đà mì phá lấu 20 vị đất 
quận 5

Various Model

Chọn điểm nhấn là phần nước dùng
nấu kiểu tiềm người Hoa với hơn 20
vị thuốc, quán mì tiềm Trung Hoa
nằm trên đường Trần Bình Trọng,
quận 5 ngày bán hơn trăm tô. Xem
thêm tại đây.

A magazine is a periodical
publication, which can either be
printed or published electronically.
It is issued regularly, usually every
week or every month, and it
contains a variety of content. This
can include articles, stories,
photographs, and advertisements.

Ẩm thực

Thơm ngon phở bê, thích 
phần thịt nào cũng có, 
ngày bán hết cả con bê
Chọn điểm nhấn là thịt bê, chủ quán
phở bê Thanh Đa nằm trên đường
Hoàng Sa, quận 1 như mong muốn
mang đến cho thực khách một món
ăn sáng mới lạ mỗi khi nghĩ về món
phở thân quen. Xem thêm tại đây.
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