MUST-DO IN SAIGON

À Ố Show

Chợ Bình Tây

Xe Buýt Hai Tầng

Đúng như tên gọi - “À” nghĩa là
‘làng’ và “Ố” nghĩa là ‘phố’,
buổi biểu diễn khắc họa bức
chân dung tương phản của
làng quê – thành thị Việt Nam.
Với sự kết hợp độc đáo của
xiếc tre, múa đương đại và
nhiều nghệ thuật sân khấu
khác, buổi biểu diễn là nơi
khán giả được thưởng thức
một bữa tiệc thị giác tinh tế và
đẳng cấp cùng nhiều cung
bậc cảm xúc khó quên.

Chợ Bình Tây là một trong
những khu chợ sầm uất và
nhộn nhịp nhất Sài Gòn tọa lạc
tại khu phố người Hoa ở Quận
6. Tại đây, du khách không chỉ
có thể tìm mua bất cứ thứ gì
mà họ có thể nghĩ đến, mà
còn có dịp thưởng thức vô vàn
món đặc sản nức tiếng là sự
giao thoa giữa nét truyền
thống Việt Nam và dấu ấn ẩm
thực đặc sắc Trung Hoa.

Dạo vòng quanh Sài Gòn chỉ
trong vòng một giờ, tại sao
không? Từ Nhà thờ Đức Bà,
Bưu điện Thành phố, Dinh Độc
Lập, Bảo tàng chứng tích
chiến tranh, Chợ Bến Thành,
cho đến Phố đi bộ Nguyễn
Huệ,... du khách sẽ được lần
lượt ghé thăm và dừng chân
khám phá những địa điểm nổi
tiếng của thành phố nhờ vào
chuyến xe buýt chạy bon bon
khắp phố phường.

MUST-SEE IN SAIGON

Bảo Tàng Chứng Tích
Chiến Tranh

Chùa Pháp Hoa

Dinh Độc Lập

Ghé thăm Bảo tàng chứng tích
chiến tranh, du khách sẽ có cơ
hội nhìn lại những trang sử
chiến tranh hào hùng, khốc liệt
nhưng sáng ngời tinh thần yêu
nước của dân tộc Việt Nam.
Không chỉ nói về chiến tranh,
đây còn là nơi trưng bày
những tấm áp phích và tranh
ảnh cổ vũ cho hòa bình, ủng
hộ Việt Nam trong hai cuộc
chiến, cũng như phong trào
phản chiến quốc tế.

Điều thu hút du khách đến với
chùa Pháp Hoa là khung cảnh
thanh tịnh và cổ kính với hơn
100 năm lịch sử. Hàng năm, cứ
mỗi dịp Lễ Phật Đản - ngày lễ
quan trọng nhất đánh dấu sự
ra đời của Đức Phật, hàng
nghìn Phật tử thành kính đến
chùa Pháp Hoa để thắp
nhang, cúng viếng và làm lễ
thả đèn để cầu cho một năm
may mắn, bình an và đủ đầy
hạnh phúc.

Dinh Thống Nhất hay còn gọi
là Dinh Độc Lập, được xếp vào
danh sách những di tích lịch sử
đã chứng kiến những mốc son
lịch sử chói lọi của Thành phố
Hồ Chí Minh. Công trình kiến
trúc kỳ vĩ này là chứng nhân
của hầu hết mọi cao trào
trong cuộc chiến tranh hào
hùng của người dân đất Việt.

MUST-EAT IN SAIGON

Eddie's New York Diner

Hum Vegetarian Restaurant

Kashew Cheese

Nổi tiếng với món bánh mì kẹp
Reuben nhân thịt bò hun khói
và ly sữa lắc ngon tuyệt,
Eddie’s New York Deli & Diner
sẽ mang đến cho bạn trải
nghiệm ẩm thực đúng chất
Hoa Kỳ ngay giữa lòng Sài
Gòn. Đây là điểm đến lý tưởng
cho người Mỹ ở Việt Nam
nhung nhớ hương vị quê nhà,
cũng như những ai am hiểu và
đam mê nền ẩm thực xứ cờ
hoa.

Văn hóa dân tộc Việt Nam
mang đậm dấu ấn di sản Đạo
Phật. Do đó, không có gì quá
ngạc nhiên khi các món ăn
chay là một phần không thể
thiếu trong thế giới ẩm thực
Việt.
Hum
Vegetarian
Restaurant là chuỗi nhà hàng
chay tọa lạc tại quận 1,2 và 3
phục vụ những món ăn thanh
đạm và ngon lành được làm từ
các nguyên liệu bổ dưỡng.

Tại Kashew Cheese, bạn có
thể tìm thấy các loại phô mai
khác nhau được làm từ hạt
điều Việt Nam với phương
pháp truyền thống nhưng
mang lại hương vị đậm đà mới
lạ. Tất cả các sản phẩm ở đây
đều có nguồn gốc từ thực vật,
phù hợp với cả người ăn chay,
ăn mặn, lẫn du khách trong và
ngoài nước.

Laang SaiGon

Ngọc Sương Restaurant

The Vintage Emporium

"Laang" là một cách viết đặc
biệt của từ "lặng yên", có
nghĩa là sự tĩnh lặng giữa bộn
bề cuộc sống trong tiếng Việt.
Đến với nhà hàng "Laang",
thực khách có thể nạp lại
năng lượng thông qua các
món ăn Việt lành mạnh và bổ
dưỡng trong khi thỏa sức thư
giãn trong bầu không khí nên
thơ.

Ra đời cách đây 65 năm, nhà
hàng Ngọc Sương không chỉ là
nơi thực khách có thể thưởng
thức món ngon địa phương
nức tiếng mà còn là một di sản
của nền ẩm thực Việt. Từ món
ăn dân dã truyền thống cho
đến những đĩa hải sản tươi
sống hấp dẫn, bạn sẽ được
tận hưởng một trải nghiệm ẩm
thực khó quên.

Với nỗ lực đem những dấu ấn
ẩm thực nước Úc đến với Việt
Nam, Vintage Emporium phục
vụ những món ăn đặc trưng
được chế biến từ nguyên liệu
tươi ngon nhất. Đặc biệt, ghé
thăm nhà hàng, bạn sẽ được
chìm đắm trong không gian
kiến trúc tinh tế với cách bài trí
đậm chất cổ điển và sang
trọng.

MUST-DRINK IN SAIGON

Blank Lounge

Biacraft Artisan Ales

Chill Sky Bar

Tọa lạc tại tầng 75, 76 của tòa
nhà cao nhất Việt Nam
Landmark 81, Blank Lounge là
chốn dừng chân lý tưởng cho
bất kỳ ai muốn được ngắm
nhìn toàn cảnh Sài Gòn xinh
đẹp. Vừa nhấm nháp ly
cocktail mát lành, vừa chiêm
ngưỡng ánh hoàng hôn dần
buông, thật tuyệt phải không
nào?

Từ thanh long, vú sữa cho đến
sầu riêng, những món trái cây
miền nhiệt đới này đều là
những nguyên liệu quen thuộc
có thể tìm thấy trong các món
bia tại BiaCraft Artisan Ales.
Nhấp một ngụm bia với hương
vị lạ miệng thật say sưa và bạn
sẽ có cơ hội khám phá mọi
ngóc ngách trong làng bia thủ
công Việt Nam.

Chill Skybar là nơi du khách có
thể tận hưởng nhịp sống sôi
động của thành phố bằng tất
cả các giác quan. Với ánh
đèn lung linh, những vũ điệu
say mê đầy bất tận kết hợp với
menu cocktail và giải khát đa
dạng, đây là nơi giúp bạn
thoát ly khỏi một ngày dài tất
bật giữa cuộc sống thường
nhật.

Heart Of Darkness

Lacàph

Là Việt Coffee

Yêu nhịp sống về đêm sôi động
của Sài Gòn, bạn sẽ không thể
bỏ qua Heart of Darkness. Nơi
đây vốn nổi tiếng là điểm đến
yêu thích của những tín đồ
"sành" bia tại Việt Nam với hơn
300 loại bia được ủ bằng công
thức đa dạng cũng như không
gian quán độc nhất vô nhị
giúp du khách hòa mình vào
sự nhộn nhịp của thành phố khi
lên đèn.

Nếu yêu thích hương vị đặc
trưng của cà phê Việt Nam,
Lacàph chắc chắn là nơi bạn
sẽ không bao giờ bạn muốn
bỏ lỡ. Thưởng thức cốc cà phê
thơm nức tại đây cũng vừa là
cơ hội để bạn đến gần và hiểu
rõ hơn về văn hóa cà phê nơi
đất Việt.

Tách cà phê thơm lừng, ngọt
đắng và bùi béo chuẩn vị tại
Là Việt sẽ giúp bạn hiểu được
rõ được tinh thần "từ nông trại
đến cốc cà phê". Đặc biệt,
những hạt cà phê được sử
dụng tại thương hiệu "made in
Việt Nam" này được thu hái
bằng tay, tinh tuyển và chế
biến kỹ càng nhằm giữ lại
hương vị nguyên bản đặc
trưng.

