Về với Đồng Tháp Mười là về với cánh đồng cò bay thẳng cánh, về với thôn quê, với
rừng tràm, với hương thơm ngào ngạt từ vùng đất được mệnh danh: “thủ phủ hoa
sen” tuyệt đẹp này. Cùng chia sẻ những kinh nghiệm du lịch và đặt khách sạn ở
Đồng Tháp Mười để trải nghiệm vẻ đẹp này nhé!
Phương tiện đến Đồng Tháp
Về khoảng cách địa lý Đồng Tháp cách Hà Nội 1.862 km và cách Sài Gòn 170 km.
Nếu nhập cảnh từ nước ngoài, du khách có thể xin thị thực Vietnam visa ngay tại
sân bay từ 2 thành phố chính là Hà Nội và Sài gòn. Tùy vị trí bạn bắt đầu, du khách
có thể di chuyển đến Đồng Tháp bằng đường hàng không hoặc đường bộ. Ngoài ra
nếu vị trí tương đối gần, du khách có thể lựa chọn bằng cách du lịch bằng xe máy
hoặc đi bằng ô tô đến với Đồng Tháp.
Địa điểm tham quan tại Đồng Tháp
Nếu đến Đồng Tháp bằng xe máy, có nghĩa bạn là dân thích khám phá và thích vi vu
rong ruổi mọi thứ. Nhưng đến với vùng sông nước Đống Tháp, du khách sẽ được
khám phá du lịch theo cách hoàn toàn khác. Du khách sẽ làm quen với việc lênh
đênh trên những chiếc xuồng ba lá, tham quan các địa danh, len vào các con rạch
cùng những trải nghiệm thật sự thú vị.
Đồng Tháp được biết đến với nhiều địa danh nổi tiếng như: khu di tích cụ Phó Bảng
Nguyễn Sinh Sắc. Khu lăng mộ của phụ thân chủ tịch Hồ Chí Minh cũng là nơi tái
hiện hình ảnh nhà sàn ao cá của Bác Hồ. Ngoài ra, còn có khu di tích Gò Tháp kỳ vỹ
với nhiều di tích tiêu biểu như là: Tháp Cổ Tự, gò Tháp Mười, gò Minh Sự, miếu Bà
Chúa Sứ, mộ và đền thờ cụ Đốc Binh Kiều, đặc biệt kiến trúc cổ Kiến An Cung được
thiết kế theo chữ “Quốc” uy nghiêm, trang trọng.
Nếu là một người yêu thích thiên nhiên, du khách có thể dành thời gian với nhiều
khu du lịch sinh thái ở Đồng Tháp như làng hoa kiểng Sa Đéc, vườn chim lạ mắt ở
Tháp mười với nhiều hoa tươi, bắt mắt về màu sắc. Các vườn cây ăn trái cũng
không kém cạnh như: vườn nhãn Châu Thành, bưởi Phong Hòa, vườn xoài Cao
Lãnh, quýt Lai Vung… nổi bật hơn cả vẫn là vườn Quốc Gia Tràm Chim – Tam
Nông.
Nhắc đến Đồng Tháp dĩ nhiên mọi người sẽ nghĩ ngay đến khu đất ngập nước có
tầm quan trọng thứ tư của Việt Nam và là khu Ramsar thứ 2.000 của thế giới. Cùng
với lá phổi Gáo Giồng thanh bình tiếng chim hoát, nét tinh nghịch tung tăng của

những chú cá mùa khô, hòa chung với màu tím của hoa sung, màu vàng hoa điên
điển và một sắc hồng mênh mông của sen giữa đất trời trong mùa nước nổi.
Một số địa điểm dừng chân dành cho du khách khám phá
- Nhà cổ Huỳnh Thủy Lê:
Là một căn nhà cổ được thiết kế cực kì đặc biệt, ngôi nhà được xây dựng
theo kiểu trung hoa, với 3 gian nhưng vẫn giữ nét truyền thống của người
Việt xưa với các chạm khắc công phu trên từng cánh cửa của ngôi nhà.
- Chùa Kiến An Cung:
Chùa Kiến An Cung là một trong những ngôi chùa uy tín và nổi tiếng tại Đồng
Tháp. Nơi đây thường tổ chức các ngày tế lễ vào các ngày 22/2 và 22/8 âm
lịch hằng năm. Cứ 3 năm một lần, nhà chùa đều lập đàn cúng cầu siêu cho
dân chúng quá vãng và cầu cho quốc thái dân an.
- Chùa Phước Kiển:
Chùa Phước Kiển nổi tiếng bởi một loại sen có lá khổng lồ với đường kính từ
1,5 đến 2m, gân lá to và rất dày. Đặc biệt nhất vẫn là sức chịu đựng ngạc
nhiên của nó, lá sen có thể chịu được sức nặng của một người lớn nặng đến
70kg.
- Ở Đồng Thấp, nếu muốn tắm biển, bạn có thể lựa chọn các bãi tắm như: Bãi
tắm Cồn tiên hay bãi tắm An Hòa. Cùng với kinh nghiệm du lịch và đặt khách
sạn, bạn sẽ trải nghiệm với cảm giác thật sự mới lạ với làn sóng mát của biển
hòa với hương thơm mát dịu từ hương trái cây.
Các món ăn đặc sản
Về Đồng Tháp, du khách sẽ bị bất ngờ bởi các món nóng và nướng hầu như vùng
nào nơi đây cũng sử dụng nướng trui hoặc rơm. Một trong những cách chế biến phổ
biển ở Đồng Tháp thường ăn kèm với nước mắm cá linh và me chín nốt. Tuy nhiên,
cá lóc nướng và cuốn với lá sen lại là một trải nghiệm hoàn toàn khác. Lá sen được
lựa chọn kĩ và làm sạch nướng cùng với cá lóc tạo hương vị thơm ngon, beo béo và
mướt mát rau thơm, chua chua mặn mặn cùng mắm me chắc chắn bạn sẽ không
bao giờ quên.
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Ốc treo giàn bếp
Ngay cái tên đã đem lại cho người nghe cảm giác tò mò, ốc được chế biến là
ốc lác, đựng bằng giỏ đan rồi đem treo chỗ cao trên giàn bếp. Hằng ngày khi
nấu cơm khói sẽ xông vào giỏ đựng ốc, đến một mức độ nhất định ốc sẽ đạt
yêu cầu và có thể dùng được. Khi ăn phải từ từ mới cảm nhận được vị béo
ngây, ngọt cay của ớt và thơm nồng của sả. Nếu được thử một lần bạn sẽ
nhớ mãi cái hương vị và cách chế biến độc đáo này.
Chuột quay lu
Chuột luôn đem lại cảm giác rợn rợn mỗi khi nhắc đến, nhưng đối với người
dân Đồng Tháp chuột thật sự là một đặc sản. Chuột quay lu là một món ăn
đặc sản với nguyên liệu chính là chuột đồng được chế biến thành nhiều món
ăn khác nhau như: chuột xào lăn, chuột nướng. chuột xối mỡ, chiên rô ti…
Nhưng hấp dẫn hơn cả vẫn là chuột quay lu nổi tiếng. Để làm món này, các
đầu bếp phải lựa chọn những chú chuột đồng đã ăn no, béo múp. Sau đó làm
sạch và tẩm ước gia vị khoảng 15 phút rồi cho vào lu để quay. Sau khi chín,
chuột sẽ chín vàng thơm, ngon và cực kì hấp dẫn.

Ngoài những món ăn đặc sản kể trên, Đồng Tháp còn được biết đến với
nhiều món ăn hấp dẫn như: dồi rắn, lẩu cá linh hoa điên điển, bông sung mắn
kho hay tắc kè xào lăn…
Ghé thăm đồng tháp vào những ngày cuối tháng 3 và đầu tháng 4, cùng những kinh
nghiệm du lịch và đặt khách sạn, du khách không chỉ được chiêm ngưỡng cảnh sắc
tuyệt đẹp của thiên nhiên, của đầm sen và nhiều danh lam thắng cảnh, mà còn có
cơ hội được thưởng thức nhiều món ăn đặc sản ngon, bổ, rẻ đặc trưng, đặc biệt của
vùng đất Đồng Tháp mến khách này.
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