Các điểm du lịch lý tưởng dịp lễ ở miền Tây
Không quá nổi bật, song làng nổi Tân Lập, trại rắn Đồng Tâm, đảo Hải Tặc... vẫn có
được nhiều du khách chọn như là những điểm đến lý tưởng ở miền Tây các dịp lễ.
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Ngoài vẻ đẹp của rừng tràm, Tân Lập còn được biết đến với điểm nhấn con
đường xuyên rừng tràm dài nhất Việt Nam.
Trại rắn Đồng Tâm hay còn gọi là xí nghiệp dược phẩm Quân khu 9 tọa lạc
bên bờ sông Tiền được xem như bảo tàng rắn đầu tiên của Việt Nam. Đến
đây, ngoài tham quan, khám phá tập tục, sinh hoạt của các loại rắn, bạn còn
có thể xem quy trình lấy và điều chế nọc rắn.
Chợ nổi Cái Bè (Tiền Giang) là một trong những chợ nổi lớn của Nam Bộ.
Chợ hoạt động từ 3-15h hàng ngày. Tuy nhiên, thời gian họp chợ sôi nổi nhất
từ 3-6h. Đây cũng là địa chỉ để bạn mua các sản vật địa phương cũng như
thưởng thức các món ăn miền sông nước.
Quần đảo Nam Du (Kiên Giang) là tên của một quần đảo gồm 16 hòn đảo
thuộc xã Nam Du, Kiên Hải. Nơi đây cách bờ biển Hà Tiên gần 28 km và đảo
Phú Quốc 40 km. Để đến đảo, bạn đến Hà Tiên rồi lên tàu ra đảo. Đảo không
rộng, chỉ có một tuyến đường để
Đảo Phú Quốc: Sở hữu những bãi biển tuyệt đẹp, những con suối nên thơ,
rừng nguyên sinh, khách sạn ở Phú Quốc sang trọng cùng hàng loạt đặc sản,
hải sản... nên dù có đến bao nhiêu lần, đảo ngọc phương Nam vẫn mang đến
cho du khách những trải nghiệm mới mẻ và ấn tượng.
Rừng tràm Trà Sư (An Giang) có diện tích khoảng 850 ha. Điểm khiến mọi du
khách bị mê hoặc tại đây chính là bề mặt rừng được phủ bởi màu xanh mơn
mởn của bèo tây giăng kín mặt nước. Phương tiện di chuyển di nhất trong
rừng là thuyền. Các trải nghiệm bạn nên có tại đây là chụp hình, nghe chim
hót, cá bơi và câu cá.
Châu Đốc (An Giang), nhất là miếu bà chúa Xứ ở núi Sam thường được
nhiều du khách lựa chọn đặt chuyến du lịch hành hương theo tour của hotels
in Chau Doc. Bên cạnh viếng chùa, khi đến đây, bạn còn có thể ghé thăm
làng nổi, thất sơn, búng Bình Thiên, kênh Vĩnh Tế hay ghé vương quốc mắm
- chợ Châu Đốc.
Tràm Chim là khu sinh thái nổi bật của tỉnh Đồng Tháp. Nằm giữa vùng đất
ngập nước, Tràm Chim hút du khách với nét hoang sơ vùng sông nước cùng
nhiều chủng loại chim quý như giang sen, bồ nông chân xám, già sói, ngan
cánh trắng, cốc đế…
Mũi Cà Mau thuộc địa phận xóm Mũi, xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà
Mau. Đây là một trong bốn điểm cực của Việt Nam và là điểm đến được
nhiều du khách chọn chinh phục.

