Khoảng cách từ thành phố Hồ Chí Minh đến Hội An là 950km, từ Hà Nội đến Hội An
775km. Bạn có thể đến Hội An bằng các phương tiện: đường hàng không, đường
bộ, đường sắt. Hiện nay Hội An chưa có sân bay, nhà ga nên nếu bạn đến Hội An
bằng máy bay hay tàu hỏa, có thể chọn sân bay Đà Nẵng và Ga Đà Nẵng là nơi gần
nhất vì chỉ cách Hội An 28 km nên rất thuận tiện cho việc đi vào Hội An.
Từ sân bay hoặc nhà ga Đà Nẵng, bạn có thể đi taxi hoặc xe buýt đến Hội An. Nhiều
khách sạn ở Hội An có dịch vụ đón tiễn sân bay miễn phí. Bạn nên hỏi trước điều
này khi đặt phòng.
Nếu đi bằng ô tô, từ Hà Nội, sẽ mất khoảng 17 – 19 tiếng. Du khách có thể mua vé
xe khách của các công ty du lịch, mức phí của loại phương tiện này từ 190.000 VND
(ghế ngồi) đến 270.000 VND (giường nằm). Nếu từ Tp.HCM, thời gian đi trung bình
khoảng 22 tiếng đồng hồ (mỗi ngày có 3 chuyến (7h, 8h và 20h). Cách thứ nhất, bạn
có thể liên hệ với các văn phòng du lịch Cách thứ 2 là tại bến xe miền Đông TP.HCM bạn có thể liên hệ mua vé ở số 227/6, quốc lộ 13, quận Bình Thạnh. Thời
gian bắt đầu từ 7 giờ đến 10 giờ các ngày trong tuần, mỗi xe khởi hành cách nhau
một tiếng đồng hồ. Xe 24 chỗ ngồi và xe 50 chỗ ngồi thay đổi tùy theo ngày. Giá vé
xe thường 155.000đ/vé/người, Xe nhanh: 205.000đ/vé/người. Xe khách đi các tỉnh
phía Bắc đều đi qua Quảng Nam - Đà Nẵng. Bạn có thể đón bất cứ xe nào, nhưng
tốt nhất để khỏi bị sang xe dọc đường bạn đón xe mang biển số 92 hoặc 43 nếu từ
TP.HCM đi Hội An và ngược lại.
Nếu đi bằng tàu hỏa, tại thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội mỗi ngày có nhiều
chuyến tàu ghé ga Nha Trang, Tam Kỳ, Đà Nẵng, Huế. Trong đó có ga Tam Kỳ và
Đà Nẵng là nơi gần với Hội An nhất, bạn nên liên hệ mua vé đến những ga trên để
ghé Hội An. Từ đó bạn đón xe buýt, taxi hoặc xe ôm đến Hội An là thuận lợi và tiết
kiệm thời gian cho bạn.
Từ Thành phố Đà Nẵng đi về Hội An có hai hướng. Một là đi theo quốc lộ 1 về phía
Nam khoảng 27km đến đường Vĩnh Điện rồi rẽ trái thêm 10km. Vào Hội An theo
đường Huỳnh Thúc Kháng có thể ghé thăm Tháp Chàm Bằng Anh ở Vĩnh Điện. Con
đường thứ hai gần hơn, vắng hơn, đi từ Trung Tâm Đà Nẵng qua cầu sông Hàn,
vào tỉnh lộ Đà Nẵng – Hội An, ghé thăm Ngũ Hành Sơn, đến Hội An khoảng 30km.
Đà Nẵng có xe buýt nội tuyến trên vùng Hùng Vương, gần ngã tư với Ông Ích Khiêm
hay xe buýt đậu tại đường Nguyễn Thị Minh Khai, ngã tư Paster. Mỗi giờ có một
chuyến đi Hội An.Giá vé: 8.000đ/ lượt. Hoặc bạn có thể đi bằng xe taxi: taxi Mai
Linh.
Thành Phố Hội An là một đô thị cổ nằm bên Cửa Đại, nơi con sông Thu Bồn đổ ra
biển Đông. Từ thế kỷ 16, 17, nơi đây đã nổi tiếng với tên gọi Faifoo và rất quen
thuộc với các thương gia Nhật Bản, Indonesia, Trung Quốc, Bồ Đào Nha… Thời đó,
thương cảng Hội An rất sầm uất bởi nó là trung tâm buôn bán lớn của vùng Đông
Nam Á.
Do sự bồi lắng của cửa sông và bao biến động của lịch sử sau nhiều thế kỷ, địa
danh Hội An không còn là thương cảng nhưng dấu ấn một thời vàng son của nó vẫn
để lại những giá trị văn hóa vô giá. Chính vì lý do đó, tháng 12.1999, tổ chức
UNESCO đã ghi tên đô thị cổ Hội An vào danh mục Di sản văn Hóa Thế giới.
Đi khi nào?
Hội An nằm trong vùng khí hậu nhiệt đới gió mùa điển hình, nhiệt độ cao và ít biến
động. Mỗi năm có 2 mùa rõ rệt: mùa mưa kéo dài từ tháng 8 đến tháng 12 và mùa

khô từ tháng 1 đến tháng 7, thỉnh thoảng có những đợt rét mùa đông nhưng không
đậm và không kéo dài.
Mua sắm, giá cả
- Hội An là một nơi hiếm hoi mà khách sạn thường xuyên đông khách. Là
thành phố du lịch, đặc biệt thu hút du khách nước ngoài nên Hội An không
thiếu các khách sạn tiện nghi, ngay trung tâm thành phố giá phòng khá cao,
nhưng khó có phòng trống. Vào mùa cao điểm nên tìm phòng xa khu trung
tâm như đường Huỳnh Thúc Kháng, đoạn gần bến xe, đường Thái Phiên
hoặc du khách nước ngoài có thể đặt phòng trực tuyến tại hotels in Hoi An.
- Có nhiều nhà trọ sạch sẽ không kém khách sạn, nhưng giá lại rẻ hơn nhiều.
- Nhà khách cũng có nhiều phòng, giá rẻ, gần điểm bán vé tham quan.
- Đến Hội An có thể mua bánh in, bánh đậu xanh, bánh ít lá gai. Tương ớt Hội
An là món đặc biệt, cay nồng lại thơm.
- Hội An có nhiều nhà hàng, quán ăn chủ yếu phục vụ khách Tây tập trung ở
khu phố cổ Trần Phú, Bạch Đằng… Đường Trần Phú là con đường tập trung
quán bán cao lầu, giá cũng không quá đắt. Cao lầu là món mì đơn giản như
mì Quảng, ít nước lèo, mì trộn cùng rau, thịt, tôm, sợi cao lầu làm bằng bột
gạo Hội An, ngâm nước tro từ củi tràm ở cù lao Chàm, nhất là phải dùng
nước từ giếng Bá Lễ, sợi mì mới dai đúng điệu, và mới đúng là món cao lầu
đặc sản tại Hội An.
- Các quán hàng cao lầu chỉ để dành phục vụ du khách, riêng dân Hội An
không ăn ở những nơi này, họ chuộng hàng gánh lề đường, giá rẻ, ngon và
nổi tiếng không kém hàng quán to.
- Hội An còn đặc sản bánh tráng đập ăn cùng hến trộn. Do nhiều người Hoa
tập trung sinh sống nên Hội An còn nổi tiếng với bánh bao và bánh vạc. Hai
loại bánh này đều có nhân tôm thịt, nhưng ngon đặc biệt hơn là nhờ ngâm
bột bằng nước giếng Bá Lễ và chấm bằng nước chấm chính hiệu do người
bán bánh làm ra.
Lưu ý khác
- Hội An rất thú vị vào sáng sớm, đường phố vắng lặng, những người dân Hội
An chuẩn bị bắt đầu ngày mới, không có ánh đèn điện, người bán người mua
tấp nập thân tình
- Cũng có thể đi dạo Hội An ban đêm trong những ngõ ngách thanh tịnh của
phố cổ.
- Nên đến Hội An vào ngày rằm, 14 âm lịch, lúc này có Đêm phố cổ, cấm xe
máy, đèn điện, nhà nhà đốt đèn lồng, có phố đi bộ, hát dân ca, hò xứ
Quảng…
- Hàng đêm ngay Bến Bạch Đằng có thuyền văn hóa dạo quanh sông, hòa tấu
nhạc dân tộc.
Cách tốt nhất để khám phá thị trấn Hội An là đi bộ, thông qua từng ngõ nhỏ, phố
nhỏ, ăn các món ăn dân dã ở hai bên đường. Nếu bạn muốn đi xa hơn ngoài khu
phố cổ hoặc ra biển Cửa Đại có thể thuê xe đạp, giá thuê cho mỗi chiếc khoảng
30.000đ/ngày.
Thuê xe máy ở Hội An rất đơn giản, có nhiều công ty trong khu phố cổ cho thuê với
giá 100.000đ/ngày nhưng một số con phố ở Hội An không cho phép đi xe máy vào
phố cổ, nên bạn có thể gửi xe ở khu vực ngoài và đi bộ vào thăm quan phố cổ.

Nếu bạn ở quá xa khu phố cổ, muốn đi lại thuận tiện bạn có thể dùng taxi. Ở Hội An
có 2 hãng taxi với dịch vụ rất tốt là:
- Taxi Faifoo được sơn một mầu vàng nổi bật, bạn liên hệ qua số (0510)
3919191 để liên hệ với tổng đài.
- Taxi Mai Linh

