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Vài nét về Hội An - Thành phố Di sản Văn hoá Thế giới Nằm ở duyên hải miền Trung, Hội An
thật hiền ho à, thơ mộng bên dòng sông Thu Bồn, nơi đổ ra biển cả. Đã từ rất lâu đời, Hội An là
nơi gặp gỡ, hội tụ, giao hoà văn hoá quốc tế mang đầy tính nhân văn.

Với một diện tích khá khiêm nhường, chỉ hơn 60 km2, Hội An, vùng đất anh hùng thời
kháng chiến cứu nước và thời kỳ đổi mới đang từng ngày làm nên kỳ tích. Với quần thể kiến trúc
cổ hàng trăm năm tuổi của một đô thị thương cảng quốc tế vang bóng một thời; với hệ sinh thái
rừng ngập mặn, dãi san hô muôn hồng nghìn tía, hệ sông nước chằng chịt, nên thơ và hải đảo
Cù Lao Chàm xanh ngát rộn ràng những cánh Yến bay, Hội An, như một viên ngọc càng mài
càng sáng, đang từng bước bóc tách những góc cạnh xù xì để phô diễn vẻ đẹp tinh tế, khiêm
nhường để từ đó hiện lên sức sống trẻ của một vùng đất hiền hoà, duyên dáng.Từng được biết
đến với hình ảnh một đô thị cổ, một thành phố Di sản Văn hoá Thế giới, Hội An ngày nay
đang chuyển mình trở thành một đô thị du lịch ven biển miền Trung, một điểm đến lý tưởng
cho những ngày nghỉ cuối tuần, những kỳ nghỉ hè thú vị bên bãi biển trong xanh đầy nắng gió
và rất đỗi thanh bình.

Đến với Hội An, ngoài việc khám phá kho tàng văn hoá đa chiều xanh nét rêu phong, cổ kính,
bạn còn có cơ hội thăm thú các làng nghề truyền thống, thưởng ngoạn cảnh quan sông
nước xinh đẹp vùng cửa sông ven biển, nghỉ ngơi bên bờ biển mát lành, thấm đẫm khí hậu hải
dương hoặc lặn ngắm san hô tuyệt đẹp của đảo xanh Cù Lao Chàm hùng vĩ... Tất cả sẽ khắc
ghi trong bạn những dấu ấn khó phai mờ!

Với hơn 70 khách sạn và khu nghỉ dưỡng biển chất lượng cao gồm hơn 3000 phòng có khả
năng đón tiếp và phục vụ cho hơn 4000 khách mỗi ngày, đến nay, Hội An đã vinh dự chào đón
gần 1 triệu lượt khách dến tham quan du lịch mỗi năm.
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Thành phố Hội An có dân số gần 9 vạn người sinh sống trên 9 phường, 4 xã, trong đó có xã đảo
Tân Hiệp (quần đảo Cù Lao Chàm). Di Sản Văn hoá thế giới Đô thị cổ Hội An nằm trong
phạm vi 3 phường Minh An, Cẩm Phô và Sơn Phong, trong đó phần lớn thuộc phường Minh
An. Với diện tích khá khi êm tốn, khoảng 0,5 Ha, Đô thị cổ Hội An l à cả một kho tàng đầy ắp
các di tích quí giá và những giá trị văn hoá đặc trưng đẫm chất truyền thống.

Để có được những phút giây lắng đọng, an b ình giữa nhịp sống hổi hả đầy áp lực của cuộc
sống hiện đại, mời bạn thu xếp một chuyến đi về miền Trung, về với Hội An, một thành
phố hiền hoà, yên bình, cổ kính rất gần thành phố Đà Nẵng (chỉ mất 30 phút đi xe!). Hội An
luôn chào đón bạn với những nụ cười nồng ấm nhất.
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