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Hành trình Châu Âu: Đức - Áo - Ý - Hy Lạp Santorini 11 ngày 10 đêm bay Qatar Airways
11 Ngày - 10 Đêm (T-S-EU-54)

https://yeudulich.com/tours/t-s-eu-54/hanh-trinh-chau-au-duc-ao-y-hy-lap-santorini-11ngay-10-dem-bay-qatar-airways.html
Châu Âu là nơi tổng hòa hai nét đẹp cổ kính của những thành phố hàng trăm năm tuổi
và hiện đại của những trung tâm kinh tế, chính trị lớn hàng đầu thế giới. Chuyến du
lịch qua Châu Âu trong 11 ngày sẽ đưa du khách khám phá từng vẻ đẹp từ Đông sang
Tây.
Quý khách sẽ tới thăm Munich - thủ phủ huyền bí của vùng Bavaria và tiểu bang
Bayern, là thành phố lớn thứ ba của nước Đức, sau đó đắm mình trong không gian yên
bình và thơ mộng tại thị trấn Hallstatt, Áo.
Tại Ý, quý khách sẽ có cơ hội ngắm nhìn toàn cảnh thị trấn khi ngồi trên thuyền
Gondola, luồn lách qua những kênh đào Venice nổi tiếng. Đến Rome, quý khách sẽ tới
tham quan Đấu trường La Mã cổ đại, một trong 7 kỳ quan mới của thế giới, chiêm
ngưỡng những nét kiến trúc Phục hưng khi đến thăm thánh địa Vatican.
Và đặc biệt, quý khách sẽ đến với Hy Lạp - vùng đất của những vị thần, khám phá nền
văn minh Hy Lạp cổ đại tại thành phố Athens 3000 năm tuổi, tận mắt chiêm ngưỡng
những công trình kiến trúc đã từng được nhắc tới trong những huyền thoại xa xưa.
Đến thăm Santorini - một trong những hòn đảo đẹp nhất thế giới, nơi đã làm tốn biết
bao giấy mực và cả màu vẽ của những nghệ sĩ danh tiếng trong bao nhiêu thế kỷ.
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Thông tin
Khởi hành từ

Dành cho

Sản phẩm của







Hà Nội

Tất cả mọi người

Babar Travel

Hàng không

Khách sạn

Size đoàn





15-25

Emirates Airlines, Qatar

3 sao

Người

Airways

Quốc gia:

Ý, Áo, Đức, Hy Lạp

Thành phố:

Salzburg, Hallstatt, Munich, Venice, Athens, Rome,
Santorini

Hoạt động đặc biệt:

• Tham quan thị trân Hallstatt
• Đi thuyền trên kênh đào tại Venice
• Nghỉ dưỡng tại Santorini

Ngôn ngữ hướng dẫn viên

Tiếng Việt, Tiếng Anh
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Hành trình
Ngày 1: Hà Nội - Munich
Khởi hành tới Munich
Đáp chuyến bay từ sân bay quốc tế Nội Bài tới Dubai
Nối chuyến tới Munich
Xe và hướng dẫn viên đón quý khách tại điểm hẹn, khởi hành đến sân bay quốc tế Nội
Bài, làm thủ tục đáp chuyến bay của hãng hàng không Qatar Airways tới Dubai, tiếp
tục nối chuyến bay tới Munich. Quý khách nghỉ đêm trên máy bay.

Ngày 2: Munich
Tham quan Munich
Công viên Olympic
Quảng trường Marienplatz
Bảo tàng xe hơi BMW
Quý khách hạ cánh tại sân bay quốc tế Munich, làm thủ tục nhập cảnh sau đó bắt đầu
tham quan thành phố. Bắt đầu với Công viên Olympic, được xây dựng phục vụ Thế
vận hội mùa hè năm 1972, sau đó, quý khách đến Quảng trường Marienplatz, quảng
trường náo nhiệt với rất nhiều người đi bộ, nghệ sĩ biểu diễn đường phố và đoàn tham
quan. Sau đó, quý khách tới tham quan và chụp hình bên ngoài Bảo tàng xe hơi BMW,
với diện tích trưng bày hơn 5.000m2 và có hơn 120 hiện vật trưng bày, tòa nhà này
thực sự gây ấn tượng bởi kiến trúc mới và sự nổi bật của phong cách BMW.
Quý khách dùng bữa tối tại nhà hàng địa phương với thực đơn Việt Nam, nghỉ đêm tại
khách sạn 3* hoặc tương đương ở Munich
Thực đơn
Bữa tối: Thực đơn Việt Nam

Ngày 3: Munich - Salzburg - Hallstatt
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Tham quan Salzburg, Hallstatt
Tới Salzburg
Khu phố cổ Altstadt Salzburg
Pháo đài Hohensalzburg
Trung tâm mua sắm Getreidegasse
Sông Salzach
Cung điện và Vườn Mirabell
Tới thị trấn Hallstatt
Làng Hallstatt
Núi Dachstein
Mỏ muối Hallstatt
Hallstatt Skywalk
Trở về Salzburg
Sau bữa sáng tại khách sạn, quý khách khởi hành tới Salzburg, thiên đường nhỏ bé
của nước Áo và là quê hương của nhà soạn nhạc thiên tài Mozart. Tại đây, quý khách
tới tham quan Khu phố cổ Altstadt Salzburg, trung tâm lịch sử của Salzburg là những
công trình kiến trúc độc đáo có lịch sử từ hàng trăm đến hàng nghìn năm trước. Quý
khách tới tham quan Pháo đài Hohensalzburg công trình kiến trúc lịch sử lớn nhất
trong khu vực Trung Âu thời Trung cổ. Hiện nay pháo đài này là một trong những
công trình kiến trúc quan trọng của trung tâm lịch sử thành phố. Quý khách dạo bộ
tham quan mua sắm tại Trung tâm mua sắm Getreidegasse cung đường mua sắm nổi
tiếng của khu phố cổ, có các cửa hàng cao cấp nằm giữa những con đường từ thời
trung cổ và những khoảng sân đẹp như tranh, cùng các nhạc sĩ và nghệ sĩ biểu diễn.
Quý khách sẽ tới tham quan dòng sông Salzach với cây cầu tình lãng mạn, nối 2 bờ
đông-tây với nhau, nối một bên thành phố cổ kính với một bên vô cùng hiện đại. Sau
đó, quý khách tới tham quan và chụp hình tại Cung điện và Vườn Mirabell cung điện
tráng lệ mang phong cách kiến trúc Maroc với những khu vườn tuyệt đẹp được khắc
tỉa tinh tế. Quý khách dùng bữa trưa tại nhà hàng địa phương với thực đơn châu Á.
Sau bữa trưa, quý khách lên xe khởi hành đi thị trấn Hallstatt thị trấn trung cổ 7000
tuổi, bao quanh bởi những dãy núi trùng điệp, và là một điểm đến không thể bỏ qua
khi quý khách đến thăm nước Áo.
Tới Hallstatt, quý khách tới tham quan Làng Hallstatt, ngắm nhìn vẻ đẹp của những
ngôi nhà màu phấn phản chiếu trên mặt nước hồ trong lấp lánh đã đủ để hấp dẫn đặc
biệt là vào mùa hè nắng ấm, vào mùa đông, khung cảnh thành phố tuyết phủ lại là
giấc mơ của những ai yêu thích chụp ảnh. Rời làng cổ, quý khách tới tham quan núi
Dachstein, một nhánh của dãy Alps nổi tiếng nằm trải dài ở phía tây nước Áo. Quý
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khách di chuyển bằng cáp treo lên trên đỉnh núi và tham quan ATUWHA05 được đưa
vào sử dụng từ thế kỷ 15 và là mỏ muối lâu đời nhất trên thế giới, mỏ muối này đem
lại nguồn thu lớn cho thị trấn. Cho tới ngày nay, Hallstatt vẫn sản xuất muối nhưng
không còn là thế mạnh như trước. Gần mỏ muối là Hallstatt Skywalk khu vực leo núi
gần sát mỏ muối Hallstatt và ở độ cao 350m phía trên thị trấn, Quý khách có thể nhìn
thấy toàn cảnh Hallstatt bao quanh bởi hồ Hallstätter See và dãy núi Alps hùng vĩ.
Quý khách trở về làng bàng tàu điện sau đó lên xe trở về Salzburg. Quý khách ăn tối
tại nhà hàng địa phương với thực đơn châu Á, nghỉ đêm tại khách sạn 4* hoặc tương
đương.
Thực đơn
Bữa sáng: Buffet tại khách sạn
Bữa trưa: Nhà hàng Châu Á
Bữa tối: Nhà hàng Châu Á

Ngày 4: Salzburg - Venice
Khởi hành tới Venice
Khởi hành tới Venice
Đại kênh đào
Quảng trường Thánh Marco
Sau bữa sáng tại khách sạn, quý khách khởi hành đi Venice, trên đường đi dừng chân
dùng bữa trưa tại nhà hàng. Tới Venice, quý khách nhận phòng khách sạn, đi dùng
bữa tối tại nhà hàng với thực đơn Châu Á, sau đó tản bộ dọc Đại kênh đào, ghé thăm
và chụp hình tại Quảng trường Thánh Marco.
Nghỉ đêm tại khách sạn 3* hoặc tương đương ở Venice.
Thực đơn
Bữa sáng: Buffet tại khách sạn
Bữa trưa: Nhà hàng Châu Á
Bữa tối: Nhà hàng Châu Á
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Ngày 5: Venice - Florence
Tham quan Venice - Khởi hành tới Florence
Đi thuyền Gondola
Cầu Rialto
Quảng trường Thánh Marco
Nhà thờ Santa Maria
Dinh Tổng Trấn
Khởi hành tới Florence
Cầu Ponte Vecchio
Quảng trường Michelangelo
Nhà thờ Thánh giá
Sau bữa sáng tại khách sạn, quý khách bắt đầu hành trình tham quan thành phố
Venice thơ mộng. Quý khách trải nghiệm ngồi thuyền Gondola, đi theo những kênh
đào chằng chịt trong thành phố. Quý khách tham quan Cầu Rialto, bắc qua con kênh
Canale Grande, đứng chính giữa cầu có thể nhìn thấy tất cả các hoạt động giao thương
và giải trí đường phố đặc trưng nhất của Venice. Ghé thăm Quảng trường Thánh
Marco, Nhà thờ Santa Maria, nhà thờ La Mã này có kiến trúc tám cạnh với những tháp
chuông, mái vòm. Tiếp đó, quý khách tới tham quan chụp ảnh bên ngoài Dinh Tổng
Trấn,từng là nơi ở của người cai trị Venice, sau khi xây dựng nên một đế chế ở vùng
đất này, cung điện nguy nga tráng lệ này là trụ sở của chính phủ và có kiến trúc và
trang trí mang phong cách Gothic.
Sau bữa trưa tại nhà hàng, quý khách lên xe khởi hành tới Florence. Tới Florence, quý
khách tới tham quan Cầu Ponte Vecchio cây cầu đầu tiên, và là cây cầu duy nhất còn
sót của thành phố sau Chiến tranh thế giới thứ hai. Cây cầu này độc đáo ở chỗ lấp đầy
trên cầu là các cửa hàng kim hoàn và lưu niệm, nên nhìn từ xa trông giống như một
tòa nhà dài bắc qua sông. Quý khách tới tham quan chụp ảnh tại Quảng trường
Michelangelo vừa đi bộ lên đồi vừa quan sát toàn cảnh thành phố Florence và ngắm
bức tượng David do kiến trúc sư Michelangelo thiết kế. Quý khách ghé thăm và chụp
ảnh bên ngoài nhà thờ Thánh giá, được mệnh danh là đền thờ vinh quang nước Ý, đây
là nơi nghỉ ngơi cuối cùng của nhiều người Ý nổi tiếng trong đó có Michelangelo,
Galileo Galilei...
Quý khách dùng bữa tối với thực đơn châu Á, nghỉ đêm tại khách sạn 3* hoặc tương
đương.
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Thực đơn
Bữa sáng: Buffet tại khách sạn
Bữa trưa: Nhà hàng Châu Âu
Bữa tối: Nhà hàng Việt Nam

Ngày 6: Florence - Rome
Tham quan Rome
Tới Rome
Đấu trường La Mã
Quảng trường La Mã
Đồi Palatine và Bảo tàng Palatine
Bảo tàng Palazzo Venezia
Đài phun nước Trevi
Sau bữa sáng tại khách sạn, quý khách lên xe khởi hành tới Rome thủ đô của nước Ý
trung tâm của văn hóa nghệ thuật phương Tây trong suốt 3.000 năm, là trung tâm của
đế chế La Mã thời cực thịnh. Quý khách ăn trưa tại nhà hàng địa phương.
Chiều, xe và hướng dẫn viên đưa quý khách tới tham quan và chụp hình bên ngoài
Đấu trường La Mã một trong những kì quan thế giới với niên đại 2.000 năm tuổi, được
sử dụng là nơi chiến đấu của các võ sĩ, tập trận giả trên biển, nơi diễn kịch cổ điển và
biểu diễn công chúng. Quý khách tham quan và chụp ảnh bên ngoài Quảng trường La
Mã được coi là trung tâm hành chính, tôn giáo và thương mại của La Mã, để tổ chức
hội họp và phục vụ nhu cầu sinh hoạt của người dân địa phương; tiếp theo được mở
rộng thành trung tâm sinh hoạt, là nơi Nghị viện hội họp bàn thảo những luật lệ, mở
những phiên tòa xử án, tổ chức buổi tế lễ, cầu nguyện, lễ hội ăn mừng chiến thắng
hoặc đám tang quan trọng. Rời quảng trường, quý khách ghé tham quan và chụp hình
bên ngòai Đồi Palatine và Bảo tàng Palatine nơi đã đặt những viên gạch đầu tiên xây
thành Rome. Quý khách tới thăm Bảo tàng Palazzo Venezia nằm gần quần thể Rome
cổ đại, có Đài tưởng niệm quốc gia Vittorio Emanuele II nhằm tôn vinh vị vua đầu tiên
của một nước Ý thống nhất và Đài phun nước Trevi- đài phun nước lớn nhất tại Ý, cho
thấy được sự kì công, tinh xảo của những người thợ La Mã với bức tượng thần hải
vương Neptune được điêu khắc rất đẹp, dưới nước là những đồng xu được mọi người
ném xuống đây với mong muốn điều ước thành sự thật.
Quý khách dùng bữa tối tại nhà hàng địa phương với thực đơn Việt Nam, nghỉ đêm tại
khách sạn 3* hoặc tương đương.
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Thực đơn
Bữa sáng: Buffet tại khách sạn
Bữa trưa: Nhà hàng Châu Á
Bữa tối: Thực đơn Việt Nam

Ngày 7: Rome - Vatican
Tham quan Rome, Vatican
Lâu đài Thiên thần
Thành Vatican
Vương cung thánh đường Thánh Peter
Đài phun nước Trevi
Đền Pantheon
Nhà nguyện Sistine
Sau bữa sáng tại khách sạn, quý khách lên xe khởi hành tới thăm Thành Vatican nằm
lọt thỏm trong lòng Rome, là quốc gia độc lập nhỏ nhất thế giới. Tại đây, quý khách tới
tham quan Vương cung thánh đường Thánh Peter biểu tượng cho Giáo quyền của Giáo
hội Công giáo La Mã, được xây dựng tại vị trí đặt một tháng Pietro, một trong những
tông đồ của Đức chúa Jesus, là giám mục đầu tiên của Giáo phận Rome, được coi là vị
Giáo hoàng đầu tiên của Đạo Thiên Chúa. Quý khách ghé thăm và chụp hình bên ngoài
Nhà nguyện Sistine nơi các Hồng y Giáo chủ họp bàn và cầu nguyện mỗi lần bầu một
vị Giáo hoàng mới. Tại đây, 1uý khách sẽ chiêm ngưỡng bức tranh “Ngày phán xét
cuối cùng”, một tuyệt phẩm của Michelangelo.
Tiếp đó quý khách tới tham quan chụp ảnh bên ngoài Lâu đài Thiên thần nơi để quý
khách tới thăm viếng với mê cung năm tầng và hàng loạt các tranh vẽ, điêu khắc, khảo
cổ, và vũ khí lịch sử; một phần của pháo đài đã trở thành Viện bảo tàng Vatican
Sau bữa trưa tại nhà hàng địa phương, quý khách tới tham quan Đài phun nước Trevi
đài phun nước lớn nhất tại Ý, cho thấy được sự kì công, tinh xảo của những người thợ
La Mã với bức tượng thần hải vương Neptune được điêu khắc rất đẹp. Tiếp đó quý
khách tới tham quan Đền Pantheon ngôi đền của mọi vị thần, thể hiện sức mạnh của
đế chế La Mã cổ đại, và có sự kết hợp hoàn mỹ giữa kiến trúc La Mã và kiến trúc Thiên
Chúa Giáo. Quý khách dùng bữa tối tại nhà hàng địa phương, nghỉ đêm tại khách sạn
3* hoặc tương đương.
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Thực đơn
Bữa sáng: Buffet tại khách sạn
Bữa trưa: Nhà hàng Châu Âu
Bữa tối: Nhà hàng Châu Á

Ngày 8: Rome - Santorini
Khởi hành tới Santorini
Khởi hành tới Santorini
Làng Oia
Thị trấn Fira
Sau bữa sáng tại khách sạn, xe đưa quý khách ra sân bay, đáp chuyến bay tới
Santorini, được mệnh danh là hòn đảo thiên thần, với hai gam màu chủ đạo là trắng
và xanh da trời. Tới Santorini xe đón và đưa quý khách tới Thị trấn Fira thủ phủ của
Santorini sầm uất với chợ đêm, các khu ăn chơi, nhà hàng… Có một số quán rượu và
nhà hàng đẹp nằm trên con đường chính của Fira với tầm nhìn rộng lớn ra toàn cảnh
vịnh Aegea. Quý khách tiếp tục ghé thăm Làng Oia ngôi làng đẹp như tranh vẽ của Hy
Lạp. Làng Oia nổi tiếng với những ngôi nhà nhỏ xinh nằm trên những ngọn đồi hướng
ra biển, hầu hết các ngôi nhà đều được sơn màu trắng, nóc nhà và cửa sổ sơn màu
xanh, bên cạnh là những giàn hoa giấy sặc sỡ hòa quyện với nước biển xanh ngắt. Nơi
đây cũng là một trong những địa điểm ngắm hoàng hôn đẹp nhất thế giới.
Quý khách dùng bữa tối tại nhà hàng với thực đơn châu Á, nghỉ đêm tại 3* hoặc tương
đương.
Thực đơn
Bữa sáng: Buffet tại khách sạn
Bữa trưa: Thực đơn châu Á
Bữa tối: Nhà hàng Châu Á

Ngày 9: Santorini - Athens
Khởi hành tới Athens
Đáp chuyến bay tới Athens
Đền thờ Thần Zeus
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Đền Parthenon
Vườn quốc gia Athens
Quảng trường Hiến pháp Syntagma
Tòa nhà Chính phủ
Khu mộ Chiến sĩ Vô danh
Xem lính gác đổi ca
Sau bữa sáng tại khách sạn, quý khách đáp chuyến bay tới thủ đô Athens của Hy Lạp.
Quý khách bắt đầu chuyến tham quan Athens với Đền thờ Thần Zeus, một trong
những ngôi đền vĩ đại nhất lịch sử cổ đại. Từ đây, quý khách có thểm chiêm ngưỡng
Đền Parthenon, ngôi đền linh thiêng bậc nhất Athens.
Quý khách ghé thăm vườn quốc gia Athens lá phổi xanh của thành phố, đây là một ốc
đảo yên bình và mát mẻ ở trung tâm Athens và Quảng trường Hiến pháp Syntagma
nơi đây gắn liền với lịch sử thăng trầm của thành phố Athens, sau đó tới chụp ảnh bên
ngoài Tòa nhà Chính phủ cơ quan đầu não của chính phủ Hy Lạp, đây là nơi diễn ra
các buổi lễ trọng thể, đón tiếp long trọng của các nguyên thủ quốc gia. Quý khách đến
thăm Khu mộ Chiến sĩ Vô danh và xem lính gác đổi ca ở quảng trường với các nghi
thức lạ mắt. Quý khách cũng có cơ hội được chụp ảnh toàn cảnh thành phố Athens cổ
kính từ đỉnh núi cao nhất trung tâm thành phố.
Quý khách dùng bữa tối tại nhà hàng, nghỉ đêm tại Iniohos Hotel 3* hoặc tương
đương.
Thực đơn
Bữa sáng: Buffet tại khách sạn
Bữa trưa: Tại sân bay
Bữa tối: Nhà hàng Châu Á

Ngày 10: Athens - Hà Nội
Tham quan Athens - Trở về Hà Nội
Quận Plaka
Bảo tàng Acropolis
Khu thương mại cổ Agora
Quảng trường Monastiraki
Chợ trời Athens
Đáp chuyến bay EK210 (18h05) về Hà Nội
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Nối chuyến EK394 (3h30) tại Dubai
Sau bữa sáng tại khách sạn, quý khách tới tham quan Quận Plaka, một ngôi làng nhỏ
nằm giữa lòng thành phố Athens, và là một trong những khu dân cư lâu đời nhất ở
Châu Âu. Quý khách tiếp tục tới tham quan và chụp ảnh bên ngoài Bảo tàng Acropolis,
di sản văn hoá thế giới này toạ lạc ở chân ngọn đồi Acropolis với những phế tích cổ đại
từ thế kỷ thứ 5 đến thế kỷ thứ 12 TCN, nơi đây trưng bày hơn 4.000 cổ vật và tầng trên
cùng được thiết kế giống Đền Parthenon. Quý khách ghé thăm khu thương mại cổ
Agora và Quảng trường Monastiraki, rồi tới tham quan và mua sắm tại chợ Flea, là
một chợ trời bán các sản phẩm truyền thống đặc trưng của Hy Lạp, cung cấp sản
phẩm tươi sống hoặc bánh nướng, rau củ từ trang trại địa phương.
Xe đưa quý khách ra sân bay, đáp chuyến bay tới Dubai, sau đó, tiếp tục nối chuyến
trở về Hà Nội, ăn tối và nghỉ đêm trên máy bay.
Thực đơn
Bữa sáng: Buffet tại khách sạn
Bữa trưa: Nhà hàng Châu Á
Bữa tối: Trên máy bay

Ngày 11: Hà Nội
Trở về Hà Nội
Hạ cánh tại sân bay quốc tế Nội Bài
Máy bay hạ cánh tại sân bay quốc tế Nội Bài, quý khách làm thủ tục nhập cảnh, xe đưa
quý khách về điểm hẹn ban đầu. Kết thúc chuyến đi.

Dịch vụ
Bao gồm:
Vé máy bay Hà Nội - Munich // Athens - Hà Nội của hãng hàng không Qatar Airways;
Phí visa Schengen, bao gồm lệ phí visa, phí dịch thuật hồ sơ, thư mời Schengen;
Lệ phí sân bay các nước, phụ thu nhiên liệu và bảo hiểm hàng không;
Hành lý ký gửi 25 - 30kg và hành lý xách tay 7kg;
Vé máy bay Rome - Santorini // Santorini - Athens của hãng hàng không Châu Âu;
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Vé tàu Venice - Rome của hãng Italo;
Nghỉ khách sạn 3 tiêu chuẩn Châu Âu (2 người/phòng, nếu lẻ nam hoặc nữ sẽ xếp
phòng 3 người).;
Ăn tiêu chuẩn 3 bữa/ngày theo chương trình, kết hợp giữa thực đơn: Việt Nam, Châu
Á, Châu Âu;
Xe du lịch và, lái xe tiêu chuẩn Châu Âu, đưa đón đoàn xuyên suốt hành trình;
Lệ phí thăm quan một số địa danh theo chương trình: Vé thăm quan mỏ muối tại
Hallstatt, vé đi thuyền Gondola tại Venice;
Hướng dẫn viên chuyên nghiệp, nhiệt tình đi theo đoàn xuyên suốt hành trình;
Quà tặng của công ty du lịch: Áo du lịch, mũ đội, gối kê đầu, vỏ bọc hộ chiếu;
Bảo hiểm du lịch toàn cầu với hạn mức bồi thường tối đa: 50.000USD/trường hợp.

Không bao gồm:
Hộ chiếu còn hạn trên 06 tháng;
Visa nhập cảnh lại Việt Nam cho khách mang quốc tịch nước ngoài;
Phụ thu nghỉ phòng đơn (nếu có);
Tiền bồi dưỡng cho hướng dẫn viên và lái xe ở các nước (7 EUR/khách/ngày);
Chi phí cá nhân như: đồ uống, điện thoại, giặt là quần áo, hành lý quá cước…;
Các chi phí khác không có trong chương trình;
Chi phí dời ngày, đổi hành trình (đổi chặng), nâng hạng vé máy bay;
Hóa đơn VAT (vui lòng thông báo khi đăng ký tour).

Điều kiện hoàn hủy
Điều kiện hoàn hủy của Yeudulich.com
Hủy tour miễn phí trong vòng 24h đối với các tour có ngày khởi hành cách thời điểm
đặt tour tối thiểu 15 ngày.
Đổi tour miễn phí trong vòng 48h đối với các tour có ngày khởi hành cách thời điểm
đặt tour tối thiểu 15 ngày.
Mọi thông tin chi tiết về hủy tour, đổi tour quý khách vui lòng liên hệ Hotline: 024
6256 7788.
Hủy tour sau 24 giờ hoặc đổi tour sau 48 giờ kể từ thời điểm đặt cọc, áp dụng điều
kiện hoàn hủy theo công ty lữ hành.
Đối với những tour có ngày khởi hành cách ngày đặt dưới 15 ngày, áp dụng điều
kiện hoàn hủy của công ty lữ hành.

Điều kiện hoàn hủy của công ty lữ hành
Hủy tour sau khi ký kết hợp Thoả thuận và Thanh toán lần 1 cho đến thời gian 30
ngày trước ngày khởi hành: không mất phí.
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Trong vòng 25 – 29 ngày trước khởi hành: phạt 10% giá tour.
Trong vòng 20 - 24 ngày trước khởi hành: phạt 30% giá tour.
Trong vòng 15 – 19 ngày trước khởi hành: phat 50% giá tour.
Trong vòng 10 – 14 ngày trước ngày khởi hành: phạt 75% giá tour.
Trong vòng 05 - 09 ngày trước ngày khởi hành: phạt 90% giá tour.
Vào ngày khởi hành hoặc trong vòng 4 ngày trước ngày khởi hành: 100% giá tour.

Hồ sơ thị thực
Bao gồm
Thời hạn nộp hồ sơ xin thị thực Trước 03 tuần so với ngày khởi hành
Trường hợp miễn thị thực Hiện chưa có chính sách miễn thị thực cho hộ chiếu Việt
Nam
Tờ khai xin thị thực Có chữ ký
Ảnh 2 ảnh 3.5 x 4.5 chụp trên nền phông trắng ( ảnh chụp trong vòng 3 tháng so với
ngày khởi hành)
Các giấy tờ khác Hộ chiếu còn hạn trên 06 tháng, có chữ ký tại trang số 03;
Hộ chiếu cũ nếu có;
Sao y công chứng Sổ hộ khẩu;
Sao y công chứng giấy tờ chứng minh tình trạng hôn nhân;
Bản sao công chứng giấy khai sinh nếu có con đi cùng;
Sao y hợp đồng lao động;
Sao y quyết định bổ nhiệm;
Bản gốc xác nhận nghề nghiệp;
Bản gốc quyết định cho nghỉ phép đi du lịch;
Bản sao công chứng thẻ hưu trí nếu đã nghỉ hưu;
Bản sao công chứng quyết định nghỉ hưu nếu đã nghỉ hưu;
Chứng minh tài chính: Sổ tiết kiệm gửi trước 3 tháng với số tiền tối thiểu
USD10.000/sổ, tương đương 200.000.000VND hoặc càng nhiều càng tốt. Và bản sao kê
số dư tài khoản ngân hàng ở thời điểm hiện tại bằng song ngữ Anh – Việt (bắt buộc).
Chứng từ về chủ quyền tài sản (sở hữu nhà cửa, đất đai...); đăng ký ô tô... Chứng từ
về thu nhập lợi tức: cổ đông công ty, nhà cho thuê...(nếu có). Giấy xác nhận mức
lương (với người đang làm việc). 01 thẻ thanh toán quốc tế như: Visa Card, Master
Card cùng xác nhận số dư tài khoản bản tiếng anh có xác nhận của ngân hàng. Sao
kê giao dịch tài khoản cá nhân 03-06 tháng gần nhất có xác nhận ngân hàng (đối với
khách hàng đang còn công tác).
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Điểm tham quan
Cung điện và Vườn Mirabell - Mirabell Palace and Gardens
Schloss Mirabell & Mirabellgarten Mirabellplatz, 5020 Salzburg, Áo

Cung điện Mirabell là tòa nhà lịch sử ở thành phố Salzburg, Áo. Cung điện, cùng với
khu vườn trong khuôn viên là một phần của Trung tâm lịch sử của thành phố
Salzburg, được UNESCO công nhận là di sản thế giới. Cung điện Mirabell được xây
dựng năm 1606 bởi vị Tổng giám mục Wolf Dietrich cho người anh của ông, là Salome
Alt. Hội trường Marble, trước đây là phòng tiệc của các tổng giám mục vương quyền,
thường được coi là một trong những "phòng cưới đẹp nhất trên thế giới". Trước đây,
những người như Leopold Mozart và các con của ông, Wolfgang và Nannerl, đã sáng
tác âm nhạc ở đây. Ngày nay, nơi đây thường được dùng làm địa điểm tổ chức đám
cưới, hội nghị và lễ trao giải. Cung điện Mirabell là nơi có lịch sử đa dạng và là nơi đặt
văn phòng thành phố cũng như của Thị trưởng thành phố Salzburg. Vườn Mirabell là
khu vườn Ba Rốc ở trung tâm thành phố, được thiết kế lại hoàn toàn bởi Tổng Giám
mục Johann Ernst von Thun vào năm 1690, dưới thời Đức xâm lược. Toạ lạc tại vị trí
có tầm nhìn về phía nhà thờ và pháo đài càng làm tăng thêm vẻ đẹp của khu vườn nói
riêng và toàn bộ khu di tích lịch sử của thành phố nói chung. Các điểm tham quan nổi
bật trong khuôn viên cung điện có thể kể đến: đài phun nước Pegasus (tác phẩm điêu
khắc của Kaspar Gras từ Innsbruck và được lắp đặt vào năm 1913), đài phun nước
Grand (xung quanh là bốn nhóm các tượng của Ottavio Mosto tượng trưng cho bốn
yếu tố: lửa, không khí, đất và nước), nhà hát Hedge ở phía tây của vườn Mirabell (một
trong những rạp hát cổ nhất ở phía bắc dãy Alps), vườn người lùn bắt nguồn từ thời
Đức cai trị. Mirabell Gardens là một trong những địa điểm quay phim của các bộ phim
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nhạc kịch Hollywood nổi tiếng, một trong số đó là "The Sound of Music".

Trung tâm mua sắm Getreidegasse - Getreidegasse
Getreidegasse, 5020 Salzburg, Áo
Getreidegasse là trung tâm mua sắm tấp nập tại phố cổ thành phố Salzburg. Nơi đây
được biết đến là quê hương của nhạc sỹ vĩ đại người Áo Mozart, nơi ông đã sống đến
năm 17 tuổi, và là điểm đến thu hút hàng ngàn du khách thừ khắp nơi trên thế giới.
Trung tâm mua sắm cũng đã được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới năm
1996. Getreidegasse chạy song song với dòng sông Salzach và ngày nay là một phần
của khu vực cho người đi bộ tại phố cổ. Lần đầu tiền được biết đến với cái tên
“Trabegasse” vào khoảng năm 1150, khi trung tâm hướng từ khu thương mại lịch sử
Salzburg tới vùng ngoại ô phía Tây Nam của Mülln, tên gọi của nó đã được đổi nhiều
lần trước khi có cái tên "Grain Lane". Getreidegasse trở thành khu dân cư nhận được
nhiều sự ủng hộ bởi dòng dõi quý tộc Salzburg và chính quyền. Nhiều tòa nhà có
những lối đi nhỏ trưng bày nhiều tranh ảnh và sân trong. Hơn tất cả, Getreidegasse
mở ra cho du khách sự lựa chọn khổng lồ với các cửa hiệu thời trang quốc tế, các cửa
hàng truyền thống và một loạt các gian hàng ăn uống; từ trang sức, trang phục truyền
thống, nữ trang thời thượng, đồ da, văn phòng phẩm đến các cửa hàng nước hoa. Một
điểm nổi bật ở Getreidegasse những ngôi nhà cổ thường được treo các bảng hiệu trang
trí tinh xảo gắn với những mốc thời gian quan trọng trong lịch sử, hay những cái tên
của người chủ cũ. Getreidegasse nổi bật bởi những ô cửa tuyệt đẹp, chúng trở nên nhỏ
dần đều khi nhìn từ tầng một lên. Cửa hàng Wieber tại đây là một nơi kinh doanh các
tác phẩm nghệ thuật truyền thống bằng kim loại hoàn toàn đều được làm bằng tay.

Pháo đài Hohensalzburg - Salzburg Fortress (Festung Hohensalzburg)
Moenchsberg 34, 5020 Salzburg, Áo
Thành phố Salzburg được bao bọc bởi những bức tường của pháo đài Hohensalzburg
là một trong những lâu đài rộng lớn nhất châu Âu từ thế kỷ thứ 11. Tòa nhà với vẻ ấn
tượng là minh chứng cho quyền lực chính trị của Tổng giám mục - Hoàng tử thành
phố Salzburg. Mục đích của hệ thống là bảo vệ Hoàng gia và các Tổng giám mục khỏi
mọi cuộc tấn công. Tuy nhiên, pháo đài chưa bao giờ sử dụng chức năng chống cự bởi
hầu hết thời gian Hoàng tử sống ở cung điện Salzburg. Pháo đài núi đã tiếp tục được
sử dụng kể từ thiên niên kỷ thứ 4 sau Công nguyên. Tổng giám mục Gebhard bắt đầu
cho khởi công xây dựng một lâu đài đá vào khoảng những năm 1065 đến 1070. Lâu đài
đã chiếm một vai trò quan trọng trong cuộc tranh cử phong chức. Với thành công đó,
vua Konrad I sau này đã cho xây thêm một sảnh đài và một nhà thờ. Ngay sau khi
chiến tranh bùng nổ, Tổng giám mục Pháp-Luân-dôn đã mở rộng pháo đài với nhiều
thành lũy hơn và bao quanh thành phố bằng một vòng tròn củng cố thêm sự vững
chắc. Dưới sự chỉ đạo của ông, Salzburg rơi vào thế trung lập và đứng ngoài cuộc
chiến. Năm 1860, pháo đài vẫn thuộc sự quản lý của chính quyền, được sử dụng như
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một doanh trại. Sau khi một vài khách mời nổi tiếng tới thăm pháo đài, nó đã hoàn
toàn chuyển thành một địa điểm du lịch. Năm 1892, đường ray cáp treo lần đầu tiên
được xây dựng phục vụ du khách. Điểm nổi bật ở pháo đài chính là những gian phòng
nhiếp chính lộng lẫy xa hoa, năm giữa một vài gian theo lối kiến trúc Gothic. Ngoaì ra,
bên trong khu vực pháo đài còn có một phòng tra tấn, một nhà thờ bậc thấp sơn son
thiếp vàng và một bảo tàng pháo đài.

Làng Hallstatt - Hallstatt
Áo
Hallstatt là một thị trấn nhỏ nằm bên bờ hồ Hallstatt ở Salzkammergut, thuộc các
vùng Thượng Áo của nước Áo. Toàn bộ khu vực Hallstatt-Dachstein Salzkammergut đã
được UNESCO công nhận là Di sản Thế giới. Đây là một trong những ngôi làng cổ nhất
vẫn còn cư dân sinh sống ở châu Âu, với lịch sử bắt đầu từ thời Đồ Sắt (khoảng năm
800-400 năm trước Công nguyên). Ngoài lịch sử lâu đời, Hallstatt còn là một điểm
thắng cảnh nổi tiếng. Thị trấn này nằm dựa vào mặt dãy núi hẹp gồ ghề ở phía tây của
hồ Hallstatt cùng phong cảnh núi non trùng điểm đằng sau. Hallstatt được coi là một
trong những địa danh đẹp nhất trên thế giới và còn được mệnh danh là ""Viên ngọc
trai của nước Áo"".

Mỏ muối Hallstatt - Salt mine Hallstatt Austria
Salzbergstraße 21, 4830 Hallstatt, Áo
Với lịch sử gần 7000 năm khai thác muối, tham dự các tour khám phá mỏ muối ở
Hallstatt chắc chắn sẽ là một trong những cách thú vị để du khách có thể hiểu thêm về
văn hóa và cuộc sống ở thị trấn xinh đẹp này. Mỏ muối Hallstatt nằm ở gần Altaussee,
cũng là nơi mà Hitler đã cho giấu các bức tranh mà ông ta đã vẽ trong suốt thời thế
chiến thứ 2. Đây cũng là mỏ muối cổ nhất ở châu Âu. Việc khai thác muối kể từ thời
Tân Đồ Đá đã giúp Hallstatt nhanh chóng trở nên giàu có và trở thành một trong
những vùng đất quyền lực nhất châu Âu vào thời kỳ Đồ Sắt. Kỷ nguyên ấy còn được
người ta gọi là kỷ nguyên của Hallstatt. Phần mỏ mở cửa cho du khách vào tham quan
ngày nay được khai thác kể từ năm 1791. Vào năm 2016, một trung tâm thông tin du
lịch đã được mở cửa tại khu mỏ muối và trưng bày các hiện vật về lịch sử của một
trong những điểm khai thác muối lâu đời nhất của nhân loại. Sau đó, du khách có thể
lựa chọn tham gia nhiều hoạt động hấp dẫn như đi tàu khám phá mỏ muối (Salzweg)
hay đi cáp treo ngắm toàn cảnh ngọn núi (Salzbergbahn).

Hallstatt Skywalk - Skywalk Hallstatt
Salzbergstraße 21, 4830 Hallstatt, Áo
Hallstatt Skywalk là một trong những điểm ngắm cảnh nổi tiếng nhất tại Hallstatt. Địa
điểm này nằm ở phần ban công treo treo trên mặt có dãy núi của tháp Rudolph.
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Hallstatt Skywalk cũng được mệnh danh là đài ngắm cảnh có Tầm nhìn Di sản Thế
giới. Hallstatt Skywalk có hình chữ V với chiều dài 350m và nằm ở độ cao 12m. Kể từ
khi được khai trương vào năm 2013, Hallstatt Skywalk đã trở thành một điểm tham
quan không thể bỏ qua tại Hallstatt, nơi du khách có thể nhìn thấy toàn cảnh của núi
Alpine tuyệt đẹp.

Công viên Olympic - Olympiapark
Spiridon-Louis-Ring 21, 80809 Munich, Bavaria, Đức

Công viên Olympic (tiếng Đức: Olympiapark Munich) ở Munich, Đức, là công viên
Olympic được xây dựng cho Thế vận hội Mùa Hè 1972. Nằm trong khu Oberwiesenfeld
của Munich, Công viên tiếp tục đóng vai trò như một địa điểm tổ chức các sự kiện văn
hoá, xã hội và tôn giáo như các sự kiện nghi lễ. Công viên Olympic nằm trong khu
Milbertshofen-Am Hart gần trụ sở tập đoàn BMW và tòa nhà chọc trời "Uptown" của
O2. Sau khi Ủy ban Olympic Quốc tế năm 1966 lựa chọn Munich cho Thế vận hội
Olympic, kế hoạch đã được thống nhất để tái phát triển khu đô thị Oberwiesenfeld.
Vào tháng 10 năm 1957, kể từ khi quân đội Hoa Kỳ có cơ sở tại Oberwiesefeld, phần
lớn những người tị nạn khỏi Cách mạng Hungary định cư tại cơ sở này. Ngoài các dự
án cơ sở hạ tầng như Rạp chiếu phim Oberwiesenfeld, Oberwiesenfeld vẫn còn nhiều
đất chưa khai thác, và như vậy đây là một nơi lý tưởng để xây dựng Sân vận động
Olympic. Chủ đề "Thế vận hội xanh" đã được chọn, và đồng thời đi kèm với định
hướng về lý tưởng dân chủ. Các quan chức tìm cách lồng ghép sự lạc quan vào tương
lai với thái độ tích cực đối với công nghệ, và bằng cách này,quả qua một bên các kỷ
niệm về quá khứ như Thế vận hội Olympic năm 1936 ở Berlin. Công ty kiến trúc của
Gunther Behnisch và các đối tác đã xây dựng một kế hoạch tổng thể cho khu thể thao
và giải trí, được xây dựng từ năm 1968 đến năm 1972. Cảnh quan được thiết kế bởi
19/62

Hotline: 1800.8054
Email: lienhe@yeudulich.com

kiến trúc sư cảnh quan Gunther Grzimek. Thiết kế kéo bắt mắt che phủ phần lớn công
viên được thiết kế bởi kiến trúc sư người Đức và kỹ sư Frei Otto với Gunther Behnisch.
Dự án này tốn 1.35 tỷ mark Đức để hoàn thành.

Quảng trường Marienplatz - Marienplatz
Marienplatz 1, 80331 Munich, Bavaria, Đức

Quảng trường Marienplatz (Quảng trường Đức Mẹ) là quảng trường chính của nội
thành Munich và là tâm điểm của khu vực dành riêng cho người đi bộ. Marienplatz là
giao điểm của hai trục lộ chính: trục Đông-Tây từ Cổng Isar (Isartor) và Cổng Karl
(Karlstor), là một phần của Đường Muối từ Salzburg (Áo) qua Landsberg am Lech
(Đức) đi đến Thụy Sĩ, và trục Bắc-Nam giữa Cổng Sendling (Sendlinger Tor) và Cổng
Schwabing (Schwabinger Tor). Bốn cổng này nguyên là các cổng đi vào thành cổ
Munich ngày xưa. Quảng trường dài khoảng 100 m, rộng 50 m. Về phía Bắc của quảng
trường là Tòa thị chính Mới (Neues City Hall), về phía Đông là Tòa đô chính Cũ (Altes
City Hall), ở phía Tây và phía Nam là các cửa hàng, siêu thị mua sắm và quán ăn.
Quảng trường Đức Mẹ là trung tâm của Munich từ khi thành phố được Công tước
Bayern là Heinrich Sư tử thành lập năm 1158. Ngay từ thuở đầu tiên, quảng trường là
nơi họp chợ. Năm 1315 Hoàng đế Ludwig 4 của Thánh chế La Mã ban cho thành phố
quyền tự do họp chợ với điều kiện là quảng trường này, thời đấy còn có tên là "Quảng
trường Chợ" (Marktplatz), "vĩnh viễn" không được xây dựng thay đổi. Quảng trường
bắt đầu trở thành một nơi hoạt động chính trị của thành phố từ khi các tòa nhà dành
cho đại diện các tầng lớp xã hội và lãnh địa trong Công quốc Bayern được xây dựng tại
đây vào năm 1566. Trong thời gian này quảng trường chủ yếu là nơi buôn bán ngũ
cốc, ở góc phía Đông Bắc nơi ngày nay có "Đài phun nước Cá" (Fischbrunnen) nguyên
ngày xưa là một chợ cá. Năm 1638, tạ ơn việc thành phố không bị tàn phá khi bị quân
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đội Thụy Điển chiếm đóng trong cuộc Chiến tranh 30 năm, tuyển hầu Maximilian 1, đã
cho xây tượng đài Đức Mẹ trên quảng trường này, lúc đấy vẫn còn có tên là "Quảng
trường Chợ". Năm 1853, sau khi chợ được dời về Đường Hoa (Blumenstrabe), hội đồng
thành phố quyết định đổi tên quảng trường này thành Quảng trường Đức Mẹ từ ngày
1 tháng 10 năm 1854 để cầu xin Đức Mẹ vốn là vị thánh bảo hộ Bayern (Patrona
Bavariae) cứu giúp thành phố qua khỏi cơn dịch tả đang hoành hành trong thành phố
từ tháng 7 năm đấy. Từ năm 1972 Quảng trường Đức Mẹ trở thành khu vực dành riêng
cho người đi bộ. Tượng đài Đức Mẹ được chuyển dời về ngay trung tâm của quảng
trường trong dịp này.

Bảo tàng xe hơi BMW - BMW Welt
Am Olympiapark 1, 80809 Munich, Bavaria, Đức

Bảo tàng xe hơi BMW (tiếng Đức: BMW Welt) là một tòa nhà để trưng bày các sản
phẩm của BMW cho du khách tham quan. Nơi này vừa là một bảo tàng, nơi tổ chức
các hoạt động văn hóa, chỗ hội họp và cũng là nơi để lấy xe. Bảo tàng xe hơi BMW chỉ
cách Tháp BMW một con đường và nằm ở công viên Olympiapark. Công trình này
được xây từ tháng 7 năm 2003 cho tới mùa hè 2007. Trên mái nhà có dàn tạo ra điện
từ năng lượng mặt trời với công xuất 800 kWp. Bảo tàng được khánh thành ngày 20-21
tháng 10 năm 2007. Lễ khai mạc được tổ chức ngày 17 tháng 10 năm 2007. Từ 2009, ở
đây cũng tổ chức nhiều buổi nhạc Jazz thi đua cho giải BMW Welt Jazz Award. Ngày
28 tháng 3 năm 2010, BMW Welt đã có tổng cộng 5 triệu khách viếng thăm, đến ngày 4
tháng 7 năm 2012 con số này lên đến 10 triệu. Ngày 5 tháng 6 năm 2014, xe lai sạc điện
BMW i8 được triển lãm tại BMW Welt. Hàng năm hàng trăm nghìn du khách đến đây
để tham quan và trải nghệm các hoạt động liên quan đến xe BMW tại đây. Có thể nói
BMW là niềm tự hào như là một thành tựu lớn của tiến bộ khoa học kỹ thuật tại Đức,
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bởi thế nhiều du khách có sự tò mò lớn về dòng xe này cũng như các hoạt động từ sản
xuất, trưng bày, đến giao xe… Đến với bảo tàng xe hơi BMW, du khách có cơ hội mở
rộng tầm mắt, thưởng thức trải nghiệm thú vị vế giác quan khi được tìm hiểu về lịch
sử cũng như quy mô, cách tiến hành của tập đoàn BMW.

Quảng trường Hiến pháp Syntagma - Syntagma Square
Pl. Sintagmatos, Athens, Hy Lạp, 105 63

Quảng trường Syntagma (tiếng Hy Lạp: Πλατεία Συντάγματος) còn được gọi là Quảng
trường Lập hiến, là quảng trường trung tâm của Athens. Quảng trường được đặt tên
theo Hiến pháp mà vị vua đầu tiên của Hy Lạp Otto ban hành, sau cuộc nổi dậy của
quân đội ngày 3 tháng 9 năm 1843. Quảng trường Syntagma là quảng trường quan
trọng nhất của Athens hiện đại từ cả quan điểm lịch sử và xã hội, ở trung tâm hoạt
động thương mại và chính trị Hy Lạp. Quảng trường được thiết kế và xây dựng vào
đầu thế kỷ 19, ngay sau khi Vua Otto di chuyển thủ đô của Vương quốc Hy Lạp mới ra
đời từ Nafplio đến Athens năm 1834. Nó được thiết kế như một trong hai quảng
trường trung tâm của Athens hiện đại, được đặt tại vị trí sau đó là ranh giới phía Đông
của thành phố. Quảng trường thứ hai là Quảng trường Omonoia, về phía Bắc của
thành phố. Mặc dù Cung điện Hoàng gia của vua đã được lên kế hoạch đầu tiên là
được xây dựng trên Quảng trường Omonia, một vị trí nhìn ra quảng trường phía Đông
đã được coi là một lựa chọn tốt hơn. Như vậy, cái tên đầu tiên của quảng trường là
"Quảng trường Cung điện". Công việc xây dựng Cung điện Cổ ở phía bắc quảng trường,
bắt đầu năm 1836 và kéo dài đến năm 1843. Quảng trường giáp với đại lộ Amalia về
phía Đông, phố Otto (Óthonos) về phía Nam và đường George I (Vasiléos Georgíou
Prótou) về phía Bắc. Đường giáp với quảng trường về phía Tây, nối đường Stadiou
Street với đường Fillelinon, chỉ đơn giản được đặt tên là "Syntagma Square" (Plateia
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Syntágmatos). Phía Đông của quảng trường cao hơn phía Tây và có một loạt các bậc đá
cẩm thạch dẫn tới đại lộ Amalias; Bên dưới là ga tàu điện ngầm Syntagma. Các cầu
thang nằm dưới giữa các hàng quán cà phê ngoài trời, và quảng trường là một nơi tập
trung phổ biến của thành phố. Syntagma cũng bao gồm hai khu vực cây xanh bóng
mát ở phía Bắc và phía Nam trong khi ở giữa quảng trường có một đài phun nước lớn
giữa thế kỷ 19. Toà nhà Cung điện Hoàng gia cổ (Old Palace), là địa điểm của Quốc hội
Hy Lạp từ năm 1934, ngay phía trên đại lộ Amalias về phía Đông, được bao quanh bởi
Vườn Quốc gia rộng mở cho công chúng; Tòa nhà Quốc hội không công khai ngay cả
khi không trong phiên họp. Mỗi giờ, nghi lễ thay đổi bảo vệ, do Cảnh sát trưởng thực
hiện, được tiến hành trước Khu mộ của Lính vô danh ở khu vực giữa quảng trường
Syntagma và toà nhà Quốc hội. Vào những ngày nhất định, một sự thay đổi trong nghi
thức của người bảo vệ diễn ra với một ban nhạc quân đội và phần lớn trong số 120
chiếc Evzone có mặt lúc 11 giờ sáng.

Đền Parthenon - Parthenon
Dionyssiou Areopagitou, Athens, Hy Lạp, 105 58

Đền Parthenon (tiếng Hy Lạp: Παρθενών) là một ngôi đền thờ thần Athena, được xây
dựng vào thế kỷ 5 trước Công nguyên ở Acropolis. Đây là công trình xây dựng nổi
tiếng nhất còn lại của Hy Lạp cổ đại, và đã được ca ngợi như là thành tựu của kiến
trúc Hy Lạp. Các điêu khắc trang trí của ngôi đền bằng từ đá cẩm thạch (marble)
trắng, được coi như là đỉnh cao của nghệ thuật Hy Lạp cổ đại. Đền Parthenon là biểu
tượng của sự kết thúc Hy Lạp cổ đại và của nền dân chủ Athena, và được đánh giá như
là một trong những công trình văn hóa vĩ đại nhất thế giới. Tên của đền Parthenon
dường như có nguồn gốc từ tượng đài kỷ niệm Athena Parthenos ở căn phòng phía
Đông công trình. Bức tượng này do Phidias điêu khắc từ ngà voi và vàng; tên gọi cho
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Athena là parthenos (παρθένος, "virgin") có nghĩa là vị chúa vẫn còn trinh nguyên.
Đền Parthenon được thay thế một đền thờ Athena cũ hơn đã bị huỷ hoại bởi Đế chế Ba
Tư vào năm 480 trước Công nguyên. Giống như phần lớn các ngôi đền Hy Lạp khác,
đền Parthenon đã được sử dụng như là một kho tàng, và đã phục vụ cho liên minh
Delian, liên minh mà sau này trở thành Đế chế Athena. Vào thế kỷ 6 sau Công nguyên,
đền Parthenon được chuyển sang thành nhà thờ Kitô giáo và được thiết kế để tôn kính
Đức Mẹ Đồng trinh. Sau cuộc xâm chiếm của Thổ Nhĩ Kỳ, công trình lại được chuyển
sang thành nhà thờ Hồi giáo. Vào năm 1687, một kho quân trang đạn dược của Thổ
Nhĩ Kỳ có bên trong công trình đã bị bốc cháy; kết quả của vụ nổ này đã làm hỏng đền
Parthenon và những điêu khắc của nó. Vào thế kỷ 19, Thomas Bruce đã tháo dỡ một
vài điêu khắc còn sót lại và mang chúng đến Anh. Những tác phẩm điêu khắc này, bây
giờ được biết đến như Elgin Marbles hay Parthenon Marbles, được trưng bày trong
Viện Bảo tàng Anh. Cuộc tranh luận về việc Elgin Marbles cần phải được mang trả lại
Hy Lạp vẫn còn đang tiếp diễn. Đền Parthenon, cùng với các công trình khác ở
Acropolis, là một trong những địa điểm khảo cổ học có nhiều khách du lịch đến tham
quan nhất. Bộ Văn hóa Hy Lạp hiện nay đang tiến hành một chương trình bảo tồn và
khôi phục công trình.

Bảo tàng Acropolis - Acropolis Museum
Dionysiou Areopagitou 15, Athens, Hy Lạp, 117 42

Bảo tàng Acropolis (tiếng Hy Lạp: Μουσείο Ακρόπολης, Mouseio Akropolis) là một bảo
tàng khảo cổ học tập trung vào những phát hiện của khu khảo cổ tại khu vực cổ xưa
của Athens Acropolis. Bảo tàng được xây dựng để chứa tất cả các hiện vật tìm thấy
trên đá và trên các sườn núi xung quanh, từ thời kỳ đồ đồng Hy Lạp đến thời La Mã và
Byzantine Hy Lạp. Bảo tàng cũng nằm trên một phần tàn tích của Athens thời La Mã
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và đầu Byzantine. Bảo tàng được thành lập vào năm 2003, trong khi Tổ chức Bảo tàng
được thành lập năm 2008. Nó được mở ra cho công chúng vào ngày 20 tháng 6 năm
2009. Tổ chức Xây dựng bảo tàng mới được điều hành bởi Đại học Aristotle của
Thessaloniki, Giáo sư Khảo cổ, Dimitrios Pandermalis. Bảo tàng đầu tiên được đặt tại
Acropolis. Nó đã được hoàn thành vào năm 1874 và trải qua một công cuộc mở rộng
tương đối trong những năm 1950. Tuy nhiên, các cuộc khai quật liên tiếp trên
Acropolis đã phát hiện ra nhiều hiện vật mới đã vượt quá sức chứa đáng kể ban đầu
của nó. Một động lực cho việc xây dựng một bảo tàng mới là trong quá khứ, khi Hy
Lạp yêu cầu trả lại các viên đá Parthenon từ Vương quốc Anh, theo một cách gây
tranh cãi, một số quan chức Anh cho rằng Hy Lạp không có vị trí thích hợp để trưng
bày. Việc tạo ra một phòng trưng bày các viên đá Parthenon đã là chìa khóa dẫn đến
tất cả các đề xuất gần đây cho việc thiết kế một viện bảo tàng mới. Thiết kế của
Bernard Tschumi được chọn làm dự án đoạt giải trong cuộc thi thiết kế bảo tàng. Thiết
kế của Tschumi xoay quanh ba khái niệm: ánh sáng, chuyển động, và các yếu tố kiến
tạo và kiến trúc. Cùng với những đặc điểm này còn có "biến những trở ngại của địa
điểm thành cơ hội kiến trúc, cho phép một cấu trúc bảo tàng đơn giản và chính xác"
với sự rõ ràng về mặt toán học và khái niệm về các tòa nhà Hy Lạp cổ. Tòa nhà dài và
hình chữ nhật có sàn nhà dốc, giống như sự tiến lên của đá. Các bộ sưu tập bảo tàng
được trưng bày trên ba tầng, trong khi tầng trung lưu thứ tư có các không gian phụ trợ
như cửa hàng bảo tàng, quán cà phê và văn phòng. Tầng đầu tiên của bảo tàng trưng
bày những phát hiện về các sườn dốc của Acropolis. Sau đó, khách tham quan có thể
thấy tại hội trường hình thang lớn chứa các hiện vật cổ xưa. Trên cùng tầng đó cũng
có các hiện vật và tác phẩm điêu khắc từ các tòa nhà Acropolis khác như Erechtheum,
Đền Athena Nike và Propylaea và các phát hiện từ thời La Mã và đầu Christian. Khách
tham quan được xem các hiện vật khi đi xuống để giữ thứ tự thời gian: họ sẽ được
hướng đến tầng cao nhất, trưng bày các viên đá Parthenon.
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Quận Plaka - Plaka District
Adrianou 119, Athens, Hy Lạp, 105 58

Quận Plaka (Hy Lạp: Πλάκα) là khu phố lịch sử cổ của Athens, tập trung xung quanh
các sườn núi phía Bắc và phía Đông của Acropolis. Quận nổi tiếng với các đường phố
mê cung và kiến trúc tân cổ điển. Plaka được xây dựng trên đầu của khu dân cư của
thị trấn cổ đại Athens. Khu vực này được gọi là "Khu vực của các vị thần" do nó gần
với Acropolis và các địa điểm khảo cổ tại đây. Plaka nằm ở dốc phía Đông Bắc của
quần thể Acropolis, giữa Syntagma và Quảng trường Monastiraki. Con đường
Adrianou (chạy phía Bắc và Nam) là đường phố lớn nhất và trung tâm nhất ở Plaka và
được chia thành hai khu vực: phần phía trên - Ano Plaka nằm ngay dưới Acropolis và
phần thấp hơn - Kato Plaka nằm giữa Syntagma và Monastiraki. Quận Plaka được phát
triển chủ yếu xung quanh khu di tích Agora cổ đại của Athens trong một khu vực đã
liên tục có sự sống con người ở kể từ thời cổ đại. Trong những năm của đế chế
Ottoman, Plaka được biết đến như là "Thổ Nhĩ Kỳ của Athens",và địa điểm của thống
đốc Voevode của Thổ Nhĩ Kỳ. Trong Chiến tranh Hy Lạp, Plaka như phần còn lại của
Athens, đã bị tạm thời bỏ hoang bởi cư dân của nó vì những trận đánh nghiêm trọng
xảy ra vào năm 1826. Khu vực đã được tái nhập dân cư trong những năm đầu tiên của
triều vua Otto. Quận Plaka có một cộng đồng Arvanite khá lớn cho đến cuối thế kỷ 19,
dẫn đến một số người gọi nó là khu Arvanite của Athens. Cùng thời gian, khu phố
Anafiotika, với kiến trúc Cycladic truyền thống, được xây dựng bởi những người định
cư từ hòn đảo Aegean Anafi. Năm 1884, một đám cháy đã làm cháy một phần lớn khu
phố, tạo cơ hội cho các nhà khảo cổ học tiến hành các cuộc khai quật tại thư viện La
Mã và thư viện Hadrian. Các cuộc khai quật đã diễn ra liên tục từ thế kỷ 19. Ngày nay,
Plaka được hàng trăm ngàn khách du lịch ghé thăm quanh năm, nằm trong quy chế
phân khu và bảo tồn nghiêm ngặt, đồng thời may mắn là khu vực ở Athens, nơi có tất
cả các tiện ích (nước, điện, truyền hình cáp, điện thoại, internet, và nước thải) nằm
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ngầm trong hệ thống đường hầm hoàn toàn có thể tiếp cận, tùy chỉnh.

Quảng trường Monastiraki - Monastiraki
Agias Eleousis 3, Athens, Hy Lạp, 105 54

Quảng trường Monastiraki (tiếng Hy Lạp: Μοναστηράκι, nghĩa đen là một tu viện nhỏ)
là một khu chợ bán lẻ ở thị trấn cổ Athens, Hy Lạp, và là một trong những khu mua
sắm chính ở Athens. Khu vực này có cửa hàng quần áo, cửa hàng lưu niệm và cửa
hàng đặc sản và là điểm thu hút du khách lớn ở Athens và Attica để mua sắm giá rẻ.
Quảng trường Monastiraki còn nổi tiếng với cuộc sống về đêm sôi động, và một loạt di
tích lịch sử và di tích. Những gì còn lại của một tu viện lớn một thời trong khu vực này
gồm Nhà thờ Hồi giáo Tsisdarakis, được xây dựng vào năm 1759 trong thời kỳ chiếm
đóng bởi Thổ Nhĩ Kỳ. Các đường phố chính của khu vực này là Đường Pandrossou và
Adrianou. Ga tàu điện ngầm Monastiraki, nằm trên quảng trường, phục vụ cả Tuyến 1
và Tuyến 3. Nằm xung quanh Quảng trường Monastiraki là những đường phố hẹp với
nhiều cửa hàng tiện ích. Các ngày chủ nhật thường có một chợ bách hóa ngoài đại lộ
chính của người đi bộ, nơi du khách sẽ tìm thấy đồ cổ, đồ đạc, đồ trang sức và cả sách.
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Đền thờ Thần Zeus - Temple of Olympian Zeus
Leoforos Vasilissis Olgas & Leoforos Amalias, Athens, Hy Lạp, 105 57

Đền thờ thần Zeus (tiếng Hy Lạp: Naos tou Olympiou Dios), còn được gọi là
Olympieion hay Cột của Thần Zeus, là một đài tưởng niệm của Hy Lạp và một ngôi đền
cổ trước đây ở trung tâm thủ đô Athens, được dành riêng cho Olympus Zeus. Tên của
đền bắt nguồn từ vị trí của ông là đáng tối cao trong các vị thần Olympian. Việc xây
dựng được bắt đầu vào thế kỷ thứ 6 trước Công nguyên vào thời kỳ trị vì của các bạo
chúa Athena, người dự kiến xây dựng ngôi đền lớn nhất thế giới, nhưng nó đã không
được hoàn thành cho tới khi dưới thời Hoàng đế La Mã Hadrian vào thế kỷ thứ 2 sau
công nguyên. Thời kỳ La Mã, ngôi đền bao gồm 104 cột khổng lồ, nổi tiếng là ngôi đền
lớn nhất ở Hy Lạp và là một trong những tượng thờ lớn nhất thế giới. Vẻ vinh quang
của đền thờ chỉ tồn tại trong thời gian ngắn, vì nó đã bị mất đi sau khi bị cướp phá
trong một cuộc xâm lược man rợ vào thế kỷ thứ 3, chỉ khoảng một thế kỷ sau khi hoàn
thành. Ngôi đền có lẽ không bao giờ được sửa chữa và sau đó đã bị tàn phá. Trong
nhiều thế kỷ sau khi Đế Quốc La Mã sụp đổ, nó đã được khai thác rộng rãi để lấy vật
liệu xây dựng cung cấp cho các dự án xây dựng ở nơi khác trong thành phố. Mặc dù
vậy, một phần đáng kể của ngôi đền vẫn còn lại cho đến ngày hôm nay, đáng chú ý là
mười sáu cột gốc khổng lồ ban đầu tiếp tục là một phần của một khu khảo cổ học rất
quan trọng của Hy Lạp. Mười lăm cột vẫn còn đứng cho tới tận ngày hôm nay và cột
thứ mười sáu nằm trên mặt đất khi bị đổ xuống trong một cơn bão vào năm 1852. Đền
được khảo cổ từ năm 1889 tới năm 1896 bởi Francis Penrose thuộc Trường Anh ở
Athens (người đóng vai trò dẫn đầu trong việc khôi phục Parthenon) vào năm 1922 với
nhà khảo cổ người Đức Gabriel Welter và những năm 1960 bởi các nhà khảo cổ Hy
Lạp do Ioannes dẫn đầu. Ngôi đền, cùng với những tàn tích xung quanh các công trình
cổ khác, là một khu vực lịch sử do Ban quản lý di tích của Bộ Nội vụ Hy Lạp quản lý.
Vào ngày 21 tháng 1 năm 2007, một nhóm người Hy Lạp đã tổ chức một buổi lễ tôn
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vinh Zeus trên khuôn viên đền thờ. Sự kiện được tổ chức bởi Ellinais, một tổ chức đã
giành chiến thắng trong một phiên tòa để có được sự công nhận cho các hoạt động tôn
giáo Hy Lạp cổ đại vào mùa thu năm 2006.

Tòa nhà Chính phủ - Hellenic Parliament
Syntagma Square, Athens, Hy Lạp, 105 57

Tòa nhà Chính phủ hay Nghị viện Hellenic là tòa nhà của Quốc hội Hy Lạp, nằm trong
Cung điện Hoàng Gia, nhìn ra quảng trường Syntagma ở Athens. Quốc hội là cơ quan
tối cao đại diện cho công dân thông qua một cơ quan được bầu của Nghị sĩ.Đây là một
cơ quan lập pháp đơn lưỡng gồm 300 thành viên, được bầu vào nhiệm kỳ 4 năm.
Trong các năm 1844-63 và năm 1927-35, Quốc hội có hai viện: Thượng viện và Hạ viện,
với cái tên Vouli. Một số chính khách Hy Lạp quan trọng đã từng làm Chủ tịch Quốc
hội. Nơi đây hiện nay còn là một địa điểm du lịch đối với du khách bởi vẻ đẹp trong
kiến trúc cũng như sự đồ sộ và cầu kỳ của nó. Mặc dù trong các cuộc cách mạng Hy
Lạp đã một số lần Quốc hội được tổ chức, Quốc hội đầu tiên của nhà nước độc lập Hy
Lạp được thành lập vào năm 1843, sau Cách mạng lần thứ 3 vào tháng 9, buộc vua
Otto phải ban hành hiến pháp. Hiến pháp năm 1844 đã thiết lập chế độ quân chủ lập
hiến dưới quyền lực quyết định của hoàng đế, người thực hiện quyền lập pháp cùng
với Hạ viện được bầu và Thượng viện được chỉ định. Hiến pháp cũng thiết lập trách
nhiệm giải trình của các Bộ trưởng đối với các hành động của các vị vua đã bổ nhiệm
họ và đình chỉ họ; nhận ra các quyền cơ bản của con người và, lần đầu tiên, được tìm
thấy trong điều 107 rằng "Tuân thủ Hiến pháp là một hành động thuộc chủ nghĩa yêu
nước của người Hy Lạp". Tòa nhà Chính phủ hiện nay là một cấu trúc ba tầng theo
phong cách tân cổ điển được thiết kế bởi Friedrich von Gartner và hoàn thành vào
năm 1843, ban đầu phục vụ như là một cung điện cho vua Hy Lạp, do đó đôi khi vẫn
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được gọi là "Cung điện cũ". Nhà vua và gia đình chuyển đến địa điểm này vào năm
1897, từ đó nó được gọi là Cung điện mới, một số vẫn ở phía Đông trên Attikou đường
Herodou, trong khi phần còn lại của Hoàng gia tiếp tục sống trong Cung điện cũ cho
đến năm 1924, khi một cuộc trưng cầu dân ý bãi bỏ chế độ quân chủ. Tòa nhà sau đó
được sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau - hoạt động như một bệnh viện tạm thời,
một viện bảo tàng,... - cho đến tháng 11 năm 1929, khi Chính phủ quyết định rằng tòa
nhà sẽ vĩnh viễn là địa điểm cho văn phòng Chính phủ. Sau khi được cải tạo và mở
rộng hơn, Thượng viện triệu tập trong Cung điện cũ vào ngày 2 tháng 8 năm 1934, tiếp
theo là Quốc hội thứ năm ngày 1 tháng Bảy năm 1935. Mặc dù chế độ quân chủ được
khôi phục cùng năm đó, tòa nhà thuộc về Quốc hội kể từ đó.

Khu mộ Chiến sĩ Vô danh - Tomb of the Unknown Soldiers
Quảng trường Syntagma, Athens, Hy Lạp, 100 28

Khu mộ Chiến sĩ Vô danh là một đài tưởng niệm dành cho những người lính Hy Lạp
đã hy sinh trong chiến tranh. Tượng đài được điêu khắc bởi nhà điêu khắc Fokion Rok
trong giai đoạn 1930-1932. Địa danh văn hóa này nằm ở quảng trường Syntagma,
Athens. Một trong số các câu văn ghi trên tượng đài là trích dẫn từ bài diễn văn của
Pericles nêu lên quan điểm của Thucydides trong cuốn Lịch sử về chiến tranh
Peloponnesian: "và một chiếc giường được mang đi trống rỗng/ làm cho những người
không rõ danh tính." Trong những ngày lễ lớn, chính trị gia và quan chức đều đặt
vòng hoa tại ngôi mộ. Ngôi mộ được canh gác 24 giờ mỗi ngày bởi Lực lượng bảo vệ
Tổng thống (Evzones) - những người đàn ông giỏi nhất trong quân đội, cũng là những
người đẹp trai nhất. Bộ đồng phục truyền thống của họ có váy, vớ và búp-pô trên đôi
giày, tất cả đều làm cho việc thay đổi phiên canh giữ của bảo vệ thậm chí cũng đáng
để xem. Vào các ngày chủ nhật lúc 11 giờ, họ biểu diễn một buổi lễ đầy ấn tượng với
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bộ đồng phục chính thức và một ban nhạc quân đội. Điêu khắc tại Khu mộ Chiến sĩ Vô
danh đại diện cho đặc điểm của những người lính đã ngã xuống. Người lính khi hy
sinh tay trái còn cầm chắc súng, với mũ đồng phục quân đội còn nguyên trên đầu với
mặt ngoảnh sang một hướng, giống hình ảnh trên một đồng xu cổ. Trang phục của
những người lính cho du khách ấn tượng họ vẫn còn sống và luôn sẵn sàng đứng dậy
bảo vệ Tổ quốc. Một trích dẫn nổi tiếng khác tại đây: Dành cho những người nổi tiếng,
cả thế giới đều là khu vực mộ của họ. Du khách đến đây đều bày tỏ lòng xúc động đối
với những người lính rõ tên tuổi và cả những người vô danh, các anh hùng chiến đấu
vì độc lập dân tộc dù có phải đổi cả tính mạng của mình. Khu mộ là một nhắc nhở đối
với thế hệ sau phải luôn ghi nhớ lịch sử cũng như biết ơn sự hy sinh của các chiến sĩ.

Làng Oia - Oia
Santorini, Hy Lạp

Làng Oia là ngôi làng nổi tiếng nhất trong số tất cả các làng của Santorini, Hy lạp. Nó
được biết đến trên khắp thế giới vì cuộc sống yên tĩnh và cảnh hoàng hôn tuyệt vời tại
đây. Ngôi làng cũng nằm trên một vách đá ấn tượng và có tầm nhìn ngoạn mục ra núi
lửa Palia và Nea Kameni và đảo Thirassia. Làng Oia nằm ở phía Bắc hòn đảo, cách Fira
11 km, là một ngôi làng truyền thống với những ngôi nhà đẹp như tranh trên những
con phố hẹp, nhà thờ mái vòm màu xanh lam, và những mái hiên rực rỡ dưới nắng.
Đường phố có rất nhiều cửa hàng du lịch, quán rượu, quán cà phê. Ở lối vào làng là
một bãi đậu xe, nơi du khách có thể gửi xe của họ và tận hưởng những chuyến dạo bộ
trên những con đường đẹp như tranh vẽ. Làng Oia có nhiều điểm tham quan văn hoá,
tiêu biểu là Bảo tàng Hàng hải chứa một thư viện nhỏ, các vật phẩm từ cuộc sống hàng
hải của khu vực và những di tích của pháo đài Venetian. Nhiều nghệ sĩ đã yêu thích
khu vực này và chọn định cư tại đây. Vì lý do đó, làng Oia có nhiều phòng trưng bày
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nghệ thuật. Oia cũng có một cảng nhỏ, Ammoudi, cách làng Oia chỉ 300 bước đi bộ. Ở
đó, những chiếc thuyền nhỏ có thể đưa du khách tới đảo Thirassia. Các nhà hàng ở Oia
cung cấp cho du khách những bữa ăn ngon miệng với nguyên liệu chính là cá tươi.
Con đường chính của Oia có rất nhiều cửa hàng du lịch và một số phòng trưng bày
đẹp, một số ít trong số các cửa hiệu có những bảng lớn với dòng chữ "Không được
chụp ảnh".

Thị trấn Fira - Fira
Santorini, Hy Lạp

Thị trấn Fira, với dân số khoảng 1.600 người, là thủ phủ của Santorini, Hy Lạp, và là
thị trấn quan trọng nhất trong số tất cả các làng thuộc Sanitori. Thị trấn Fira nằm trên
rìa của một vách đá ấn tượng, ở độ cao 260 mét nên có một tầm nhìn toàn cảnh tuyệt
vời trên vùng núi lửa ngập nước. Đây là một ngôi làng kiểu Cycladic điển hình với
những ngôi nhà được sơn màu trắng tinh khôi với cửa sổ và cửa ra vào màu xanh.
Nhiều tòa nhà đẹp của nó đã được xây dựng lại trong thời kỳ cuộc xâm lược của người
Venice, bao gồm một số nhà thờ mái vòm màu xanh lá cây và những mái hiên rực rỡ
nắng cung cấp một cảnh quan đáng kinh ngạc về núi lửa và hoàng hôn. Ngày nay, Fira
là một thị trấn bận rộn. Vào mùa hè và mùa cao điểm, đường phố trung tâm quá chật
chội với khách du lịch với đầy đủ các loại cửa hàng, đồ trang sức, nhà hàng, quán cà
phê, quán bar và câu lạc bộ đêm. Thị trấn có một số lượng lớn khách sạn và từ vị trí
cao, du khách có thể nhận thấy rằng hầu hết các địa điểm cho du khách ở đây đều có
hồ bơi và hiên nhà với tầm nhìn tuyệt vời. Mặc dù tất cả lưu lượng khách du lịch ở
khắp thị trấn, có một số khu vực của Fira vẫn yên tĩnh. Vì vậy, du khách nên tìm hiểu
kỹ những địa điểm này để chắc chắn tìm thấy nơi thư giãn lý tưởng nhất để có thể tận
hưởng trọn vẹn cảnh quan tuyệt vời của hòn đảo và khu vực xung quanh. Đối với
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những người tìm kiếm kiến thức lịch sử, văn hoá về hòn đảo, Bảo tàng Khảo cổ học là
nơi không thể bỏ qua khi tại đây lưu trữ nhiều hiện vật từ một số cuộc khai quật được
tiến hành tại khu định cư Minoan cổ Akrotiri. Một số nhà thờ và tu viện du khách
cũng nên ghé thăm như Agios Minas, nhà thờ Ipapanti, nhà thờ Chúa Kitô, tu viện
Panagia ton Dominikanidon, Panagia tou Rodariou và Nhà thờ Công giáo.

Cầu Ponte Vecchio - Ponte Vecchio Bridge
Via Por Santa Maria, Florence, Ý, 50125

Cầu Ponte Vecchio - "Cây cầu cổ" ở Ý - là cây cầu nổi tiếng nhất ở Florence và chắc
chắn là một trong những điểm mốc nổi bật nhất của thành phố. Cây cầu kéo dài đến
điểm hẹp nhất của sông Arno, và không giống với bất kì cây cầu khác, ánh sáng từ mặt
nước phản chiếu lên cầu lấp lánh, hấp dẫn du khách khi họ đi qua. Cây cầu cũng là lối
vào thành phố Florence từ con đường Cassia - được làm bằng gỗ và đá và dường như
bắt nguồn từ thời Roman. Tuy nhiên, thời đó người ta vẫn chuộng đi thuyền qua sông
hơn, và cho đến những năm 1300 cây cầu đã trải qua ít nhất hai lần cải tổ do lũ lụt.
Lần cải tổ thứ hai đã mang cho cây cầu một diện mạo mới, vì không giống như kỹ
thuật của La Mã, nó được giữ bởi các vòm phân mảnh ngăn không cho bề mặt đường
tiếp xúc quá mức. Chính nhờ thành tích kiến trúc này mà cây cầu đã giữ sự huy hoàng
của nó cho đến ngày nay! Sự độc đáo của Ponte Vecchio còn bởi đây không chỉ là một
cây cầu vượt sông, mà còn là một con đường, một nơi họp chợ và là một quảng trường
được phát triển trong một thời kỳ hỗn loạn, vẫn đứng vững sau nhiều thế kỷ. Gần đây
xuất hiện một phong tục mới liên quan đến cây cầu này: các cặp vợ chồng tuyên bố
"tình yêu vĩnh cửu" của họ bằng cách đặt một ổ khóa trên đài kỷ niệm của Cellini. Chìa
khóa sau đó phải được ném xuống sông Arno, và điều đó sẽ giúp bảo vệ cho tình yêu
của họ được kéo dài đến mãi mãi. Tuy nhiên, các nhà chức trách đã ra lệnh nghiêm
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cấm hành động này và sẽ phạt rất nặng những trường hợp vi phạm. Nhưng thành tựu
kiến trúc lớn nhất của Ponte Vecchio lại chính là hành lang Vasari: một kỳ quan khác
của thời kỳ Phục Hưng. Hành lang này do Cosimo I de Medici ủy nhiệm để trang trí
khu vực xung quanh Cung điện của Signoria, đồng thời là một lối đi để nối Uffizi với
Cung điện Pitti. Người dân rất thích cầu Ponte Vecchio và hành lang của nơi đây. Có lẽ
không phải ngẫu nhiên mà đây là cây cầu duy nhất quân đội Đức không tàn phá vào
năm 1944. Thay vì phá hủy cây cầu, họ chỉ cần cô lập nơi này bằng cách thổi bay các
lối dẫn đến cây cầu trong thành phố. Trên thực tế, trong những ngày đó, hành lang
Vasari là cách duy nhất để vượt qua từ bên sông sang sông kia! Lũ lụt tàn phá
Florence vào năm 1966 khiến nước của con sông không ngừng tràn ngập Ponte
Vecchio. Nhưng một lần nữa, chiếc cầu vẫn đứng vững, trở thành một biểu tượng của
thành phố Florence cho đến ngày nay.

Quảng trường Michelangelo - Michelangelo Square
Piazzale Michelangelo, Florence, Ý, 50125
Được ngắm Florence từ trên cao thực sự là một trải nghiệm riêng biệt, và Piazzale
Michelangelo thực sự có thể mang đến cho du khách trải nghiệm đó. Quảng trường
Michelangelo là một điểm đến mà khó có du khách nào có thể bỏ qua. Có thể đây là
một điểm đến không mới, nhưng nơi này chưa bao giờ làm thất vọng những khát khao
và tâm hồn muốn được hướng đến đỉnh cao. Nhiều người lầm tưởng rằng quảng
trường này đã có từ khi khai sinh ra Florence, hay nó được thiết kế bởiMichelangelo.
Thực ra quảng trường là một điểm đến khá mới của Florence, vì nó được xây dựng
vào năm 1869 bởi một kiến trúc sư người Florence tên là Giuseppe Poggi, bởi đây cũng
nằm trong dự án nhằm xây lại bức tường thành phố vào năm 1869. Mới đầu Poggi
định trưng bày ở đây các tuyệt tác của Michelangelo (hoặc chí ít là những bản sao).
Poggi đã thiết kế một đài tưởng niệm dành cho Michelangelo, nơi trưng bày những tác
phẩm của ông, bao gồm cả bức tượng David và tượng Nhà nguyện Medici từ San
Lorenzo. Khi xây xong quảng trường, Poggi thiết kế một tòa nhà dọc sườn đồi với một
mái vòm để làm bảo tàng Michelangelo. Tuy nhiên, tòa nhà này đã không được xây
lên theo như kì vọng. Giờ đây, nó chính là Ristonrante La Loggia, phục vụ cafe (tất cả
các ngày từ 10:00-0:00) vừa phục vụ dịch vụ nhà hàng với sân hiên nhìn ra toàn cảnh.
Giờ đây, quảng trường Michelangelo luôn tấp nập du khách, thương nhân, và có cả
một bản sao bằng đồng của bức tượng David. Gần đây, vào năm 2016, quảng trường
được cơ cấu lại để làm nổi bật lên vẻ dẹp đơn giản của không gian nơi đây, giúp du
khách thưởng thức trọn vẹn hơn khung cảnh thanh bình của Florence.
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Đấu trường La Mã - Colosseum
Số 1 Piazza del Colosseo, Rome, Ý, 00184

Nằm ngay rìa phía tây của Quảng trường La Mã, tòa hí trường bằng đá khổng lồ mang
tên Colosseum được xây dựng trong khoảng năm 70-72 sau Công Nguyên bởi Hoàng đế
Vespasian của triều đại Flavian như một món quà dành cho nhân dân thành Rome.
Đến năm 80 sau Công Nguyên, Titus Đại đế - con trai của Vespasian cho khánh thành
Colosseum, thời đó có tên gọi gốc là Hí trường Flavian với một lễ hội trăm ngày bao
gồm các trận đấu võ và các trận tỉ thí với thú dữ. Đấu trường La Mã được thiết kế vô
cùng thực dụng, gồm có 80 cổng vòm giúp cho 55,000 khán giả - được phân chỗ ngồi
theo giai cấp, có thể dễ dàng ra vào đấu trường. Đấu trường là một quần thể hùng vĩ
hình elip dài 188 m và rộng 156 m. Lúc mới hoàn thành, đã từng có 240 cột cờ được
đựng trên các cột đá ở tầng thứ 4 của đấu trường. Sau 4 thế kỷ được sử dụng, đấu
trường La Mã đã dần bị lãng quên khi Đế chế La Mã Cổ đại phía Tây suy yếu và người
dân cũng không còn hứng thú với các trận đấu võ cũng như các hoạt động giải trí công
cộng. Tới thế kỷ thứ 6 sau Công Nguyên, đấu trường đã hứng chịu nhiều tổn thất sau
các thảm họa thiên nhiên như sét đánh hay động đất. Trong các thế kỷ tiếp đó, đấu
trường La Mã đã bị lãng quên hoàn toàn và trở thành nơi khai thác nguyên vật liệu
cho nhiều công trình xây dựng khác, trong đó bao gồm Vương cung Thánh đường
Thánh Peter và Thánh John, quảng trường Venezia và các pháo đài quân sự dọc sông
Tiber. Đầu thế kỷ 18, nhiều Giáo hoàng đã cải biến đấu trường thành một di tích Công
giáo linh thiêng vì nhiều vị tử đạo Công giáo được cho rằng đã bị hành quyết tại đây.
Tới thế kỷ 20, thiên tai, thời tiết và nạn trộm cắp đã phá hủy gần như hai phần ba kiến
trúc nguyên bản của đấu trường, bao gồm các chỗ ngồi bằng đá hoa cương và họa tiết
trang trí. Các nỗ lực trùng tu bắt đầu từ những năm 1990 và đã kéo dài trong nhiều
năm. Mặc dù đã bị tàn phá nghiêm trọng, nhưng ngày nay đấu trường La Mã vẫn là
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một điểm đến du lịch nổi tiếng và được coi là biểu tượng của thành Rome.

Đài phun nước Trevi - The Trevi Fountain
Piazza di Trevi, Rome, Ý, 00187

Đài phun nước Trevi (Fontana di Trevi) là đài phun nước theo phong cách Baroque
lớn nhất trên thế giới. Đài phun nước này được biết đến rộng rãi kể từ khi nó xuất
hiện trong bộ phim “La Dolce Vita” và "Ba Đồng xu trong Đài phun nước". Truyền
thuyết kể rằng nếu một người ném một đồng xu vào đài phun nước và ước muốn quay
lại Rome một lần nữa, điều ước của họ sẽ thành sự thật. Đài phun nước này nằm ở
quận Trevi của Rome tại điểm giao nhau giữa ba con đường. Do đó nó có tên là Trevi
(Tre là ba còn vie có nghĩa là con đường). Đài phun nước cao 26,30 m, rộng 49,15 m với
80,000 m khối nước chảy qua mỗi ngày. Phần lớn đài phun nước được chạm trổ từ đá
vôi và đá cẩm thạch. Nổi bật giữa đài phun nước là tượng thần Oceanus cưỡi trên một
chiếc xe ngựa hình được kéo bởi những chú ngựa và hai vị thần Triton. Bức tượng
Abundance đứng ở góc tường bên trái đang khua chiếc sừng dê kết hoa quả của nàng,
trong khi ở phía đối diện là bức tượng Health đội vòng nguyệt quế cầm một chiếc cốc
mà một con rắn uống nước từ đó. Đài phun nước đánh dấu điểm cuối của một trong số
11 đường ống dẫn nước của thành Rome cổ đại mang tên Thuỷ Xử Nữ, nơi được xây
dựng bởi kiến trúc sư Marcus Agrippa vào năm 19 trước Công nguyên dưới triều đại
của Hoàng đế Augustus. Đường ống dẫn nước kéo dài 21 km này được dùng để đưa
nước suối vào thành phố và cung cấp nước uống sạch trong một khoảng thời gian gần
400 năm. Tên của đường ống dẫn nước bắt nguồn từ một huyền thoại kể về một trinh
nữ đã dũng cảm dẫn những chiến binh La Mã mệt mỏi và khát nước đến nơi có nguồn
nước.
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Đền Pantheon - Pantheon
Piazza della Rotonda, Rome, Ý, 00187

Điện Pantheon ở Rome được xây dựng theo lệnh của Hoàng đế Hadrian trong khoảng
thời gian 118 đến 125 sau Công nguyên. Ngôi đền này được coi như một nơi thờ tất cả
các vị thần La Mã (Pantheon có nghĩa là dành cho tất cả các vị thần). Ngôi đền được
xây dựng để thay thế đền cũ của Marcus Agrippa đã bị cháy trong năm 80 sau Công
nguyên. Công trình đền Pantheon ngày nay vẫn đang ở trong tình trạng tốt nhờ những
cải tạo của Hoàng đế Byzantine Phocas vào năm 608 sau Công nguyên khi ngôi đền
được chuyển đổi thành nhà thờ. Nhà thờ Pantheon này đã trở thành nơi an nghỉ ngơi
cuối cùng của một số vị vua của Ý bao gồm Vua Vittorio Emanuele II, Umberto I và
nghệ sĩ Raphael, người đã được chôn ở đây cùng với vị hôn thê của mình. Kiến trúc
Pantheon không giống như các đền La Mã khác. Mặt tiền của đền Pantheon có một
trán tường hình tam giác. Trán tường được chống đỡ bởi ba hàng cột dẫn vào mái
cổng phía trước. Cửa ra vào hình chữ nhật phía trước lối vào (gọi là cella) bằng đồng
dẫn vào gian chính của tòa nhà có hình tròn. Chỉ có nền đá hoa cương của sàn nhà là
có từ thời La Mã cổ đại, còn lại tất cả các mảng tường nội thất được ốp đá khác sau này
mới được thi công. Trong tòa nhà có 8 khung tò vò giao nhau nằm trên các trụ cầu
chống đỡ cho. Mặt bằng có 8 gian nhà, mỗi gian được dùng để trưng bày một bức
tượng khác nhau. Điểm nhấn đặc biệt của đền Pantheon nằm ở mái vòm, được hỗ trợ
bởi một loạt các khung tò vò được thiết kế tài tình để chống đỡ sức nặng. Để hỗ trợ
thêm cho việc chống đỡ trọng lượng mái vòm, các bức tường bên dưới mái vòm được
thiết kế giảm độ dày dần. Các nhà xây dựng còn sử dụng vật liệu nhẹ ở phần trên của
cấu trúc và các vật liệu nặng hơn, chắc chắn hơn ở phần dưới. Ở điểm trung tâm cao
nhất của mái vòm là một lỗ thông gió tràn giúp ánh sáng tự nhiên có thể chiếu vào. Lỗ
thông gió này được lót bằng đồng và không bao giờ đóng lại. Mỗi khi trời mưa, nước sẽ
đổ xuống sàn nhà hơi lồi và chảy ra qua các ống thoát nước riêng biệt. Chiều cao bên
37/62

Hotline: 1800.8054
Email: lienhe@yeudulich.com

trong và đường kính của mái vòm đều là 43.3 m. Tính đối xứng và các công thức toán
học được sử dụng để tạo ra đền Pantheon đã được các nghệ sỹ và kiến trúc sư ngưỡng
mộ trong nhiều thế kỷ. Hiện nay đây vẫn là nguồn cảm hứng cho các nghệ sỹ và nhà
thiết kế hiện đại.

Vương cung thánh đường Thánh Peter - The Papal Basilica of St. Peter
Piazza di San Pietro, Vatican, Ý, 00120

Vương cung thánh đường Thánh Peter có lẽ là nhà thờ quan trọng và linh thiêng nhất
trong xã hội Công giáo, nằm trong thành Vatican và ở trên đồi Vatican. Đại giáo đường
này là trái tim của Nhà thờ Công giáo. Vị trí của nó đã từ lâu được xem là linh liêng bởi
lẽ tông đồ St. Peter được tin rằng đã được chôn cất ở đây vào năm 64 sau Công
Nguyên. Peter được coi là Giáo hoàng đầu tiên nên vị trí của nhà thờ ở thành phố
Vatican hoàn toàn phù hợp. Một nơi thờ phụng lần đầu được chính thức hoá ở địa
điểm này vào năm 320 sau Công Nguyên. Vào thế kỉ thứ 15, cấu trúc được mở rộng và
cải thiện với sự trợ giúp của Leon Battista Alberti và Bernardo Rossellino. Một công
trình kiến trúc mới được tạo ra ở đây dưới thời Bramante vào năm 1506, và được
Rafael tiếp tục công việc. Tiếp nối Rafael là Baldassarre Peruzzi và sau đó nữa là
Michelangelo. Maderno chịu trách nhiệm đối với mặt tiền lộng lẫy và cuối cùng nhà
thờ này đã được thánh hiến vào năm 1626. Bernini làm việc cho nhà thờ trong khoảng
thời gian 20 năm và chịu trách nhiệm cho phần lớn việc trang trí nội thất tuyệt đẹp ở
bên trong vào thế kỉ thứ 16. Mặt bằng của nhà thờ với hình chữ thập có gian giữa của
Giáo đường dài 186 m với 4 lối đi và trần nhà cao 46 m. Nơi đây có một mái vòm cao
136 m (nhờ có Michelangelo) với đường kính 42 m. Du khách có thể đi hết 491 bậc
thang để có được tầm nhìn ngoạn mục từ trên cao. Mặt tiền nhà thờ rộng 114 m và cao
47 m, có mái vòm ba khoang dẫn đến hội trường, nơi có đài phun nước trung tâm.
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Tính tổng thể, nhà thờ có diện tích 22,000 m2 và có thể chứa được 20,000 tín đồ. Khách
đến tham quan nhà thờ linh thiêng này có thể tiến vào toà nhà qua quảng trường
Thánh Peter rộng lớn được tạo ra bởi Bernini. Vương cung thánh đường Thánh Peter
là một đại điểm hành hương Công giáo lớn và các Ki-tô hữu đến đây bắt đầu chuyến
thăm viếng của họ bằng cách hôn ngón chân cái của bức tượng đồng tháp của Thánh
Arnold da Cambio ở phía bên phải của bàn thờ chính trong nhà thờ. Bên trong nhà thờ
có các gương mặt của thiên thần với 40 kiểu mặt của các tiểu thiên sứ được tạo ra từ
đá, khảm và kim loại. Những bức tượng của (0039) vị thánh, những người sáng lập các
dòng tu, xuất hiện dọc theo hai bên gian giữa của Giáo đường và dọc theo Cung thờ
ngang. Tổng cộng có 45 bàn thờ, 11 nhà nguyện và 10,000 m2 đồ khảm cũng như sàn
đá cẩm thạch tuyệt đẹp. Trong số những tác phẩm có giá trị của nghệ thuật Phục hưng
và Baroque trong nhà thờ là tác phẩm điêu khắc Đức Mẹ Sầu Bi của Michelangelo
trong nhà nguyện đầu tiên bên phải. Các tác phẩm nghệ thuật tuyệt đẹp khác ở nhà
thờ Thánh Peter là màn trướng bằng đồng trên bàn thờ của Đức Thánh cha và lời thú
tội của thánh Peter. Ngôi mộ của Thánh Peter là một trong 100 ngôi mộ trong nhà thờ;
bao gồm mộ của 91 vị Giáo hoàng, các vị vua và hoàng hậu.

Nhà nguyện Sistine - The Sistine Chapel
Số 1 Citta del Vaticano, Vatican, Rome, Ý, 00120

Nhà nguyện Sistine là một phần của Bảo tàng Vatican và được đặt tên theo Đức Giáo
hoàng Sixtus IV (Đức Giáo hoàng từ 1471 đến 1484). Ông đã ra lệnh cho trùng tu nhà
thờ Cappella Magna cũ. Công việc trùng tu được thực hiện bởi một loạt các nghệ sĩ nổi
tiếng thời đó bao gồm Botticelli, Perugino và Domenico Ghirlandaio. Nhà nguyện được
khánh thành vào năm 1483 với tên gọi nhà nguyện Sistine. Julius II della Rovere (Giáo
hoàng từ năm 1503 đến 1513) đã ra lệnh cho trang trí lại nhà nguyện và yêu cầu
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Michelangelo thực hiện công việc này. Sau đó vào năm 1533, Michelangelo lại được
Clement VII đề nghị vẽ bức "Phán quyết cuối cùng" lên bức tường thờ để thay thế bức
tranh tường có từ thế kỷ 15. Trong thế kỷ 16 các bức tranh tường được sơn lại, lần này
công việc được thực hiện bởi Hendrik van den Broeck và da Lecce. Gần đây, vào các
năm 1979 và 1999 những bức tranh tường của nhà nguyện lại một lần nữa được trùng
tu. Mỗi bề mặt của nhà nguyện đều được bao phủ bởi nghệ thuật tinh tế. Bức "Phán
quyết cuối cùng" được vẽ trên bức tường đối diện lối vào; bức "Câu chuyện về Chúa"
được mô tả trên mảng tường phía Bắc còn bức "Những câu chuyện của Moses" thì
được vẽ trên bức tường phía Nam. Tuy nhiên, bức tranh chính mà phần lớn du khách
đến để chiêm ngưỡng là bức tranh trên trần của Michelangelo. Michelangelo ban đầu
được ủy nhiệm để vẽ 12 tông đồ và các hoa văn trang trí, tuy nhiên ông không quá
thích thú với ý tưởng này và cuối cùng đã được cho phép tự lên kế hoạch cho bức
tranh trần. Ông đã vẽ 9 sự kiện quan trọng từ Sách Sáng Thế ở trung tâm của trần nhà,
nổi tiếng nhất là đoạn "Thiên Chúa truyền sự sống cho Adam". Xung quanh cạnh bên
ngoài của cảnh trung tâm là những bức tranh của 12 vị tiên tri và các phù thuỷ. Ở bốn
góc của trần là những cảnh từ những sự tích kỳ diệu của Chúa khi cứu rỗi người dân
Israel. Nhà nguyện được sử dụng cho các hoạt động đại chúng và các dịch vụ khác
trong suốt cả năm và luôn có một dàn hợp xướng thường trực ở đây. Tuy nhiên, chức
năng quan trọng nhất của nhà nguyện là nơi diễn ra các buổi họp kín của Giáo hoàng.
Đây cũng là nơi tân Đức Giáo hoàng sẽ được chọn ra trong một cuộc bầu cử kín của
Đại Hội Hồng Y khi vị Giáo hoàng đang tại chức qua đời.

Quảng trường La Mã - Roman Forum
Số 53 Piazza Santa Maria Nova, Rome, Ý, 00186

Quảng trường Roman Forum nằm ở thung lũng giữa Piazza Venezia và Đấu trường La
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Mã, giữa đồi Palatine, đồi Capitoline và đồi Esquiline. Khu vực này ban đầu là đầm lầy
và đã được cải tạo dưới thời trị vì của vị vua Etruscan cuối cùng. Sau đó, một con kênh
tên Cloaca Maxima đã được xây dựng để giúp thoát nước từ đầm lầy xuống sông Tiber.
Sau khi được cải tạo, khu vực này đã trở thành một nơi có thể sinh sống và bắt đầu
phát triển thành một trung tâm đô thị. Trong suốt 1000 năm, nơi đây đã trở thành
phần quan trọng nhất của thành phố. Quảng trường trung tâm của cả khu vực, được
gọi là Foro, là nơi người La Mã cổ đại tụ tập cho các cuộc họp, các vụ thách đấu và giao
thương. Cũng trong Quảng trường này, người ta cho xây dựng các chợ, đền thờ, tòa
nhà chính phủ, cửa hàng và nhiều nhà nghỉ khác. Một số công trình kiến trúc hiện vẫn
còn tàn tích lưu lại trong quảng trường từ các giai đoạn khác nhau trong lịch sử. Trong
đó có cổng vòm Septimius Severus cao 21 m được xây vào năm 203 sau Công Nguyên
để tưởng nhớ chiến thắng của người Parthians và được trang trí với các họa tiết phức
tạm. Trong nhà thờ Vestae (Atrium Vestae) vẫn còn nhiều bức tượng còn nguyên vẹn
và 50 phòng ở dành cho các linh mục đồng trinh. Các kiến trúc nổi bật khác trong
quảng trường bao gồm đền Saturn, đền Vespasian và Titus, đền thờ của Castor và
Pollux, đền Antoninus và Faustina và một số nhà thờ như nhà thờ Julia ( (được xây
năm 54 trước Công nguyên), nhà thờ Maxentius (được xây năm 308 sau Công nguyên)
và nhà thờ Aemilia (được xây năm 179 trước Công nguyên).

Đồi Palatine và Bảo tàng Palatine - Palatine Hill and Palatine Museum
Số 53 Piazza Santa Maria Nova, Rome, Ý, 00186

Đồi Palatine Đây là một trong bảy ngọn đồi nổi tiếng nơi thành Rome được thành lập
và nằm ở vị trí trung tâm của thành phố. Từ độ cao 40 m, ngọn đồi có tầm nhìn bao
quát sân vận động Circus Maximus, quảng trường Roman Forum và đấu trường La Mã
gần đó. Các phát hiện khảo cổ cho thấy khu vực này đã có người ở từ thế kỷ thứ 10
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Trước Công nguyên. Theo truyền thuyết, đây là địa điểm của động Lupercal, nơi vị
sáng lập thành Rome là Romulus và Remus được nuôi bởi một con sói hoang. Cũng vì
vậy đây được chọn là nơi Romulus bắt đầu xây dựng thành Rome (năm 754 trước Công
nguyên). Trong kỷ nguyên La Mã Cộng hòa, ngọn đồi là một khu dân cư cao cấp nhờ
tầm nhìn mà độ cao của đồi mang lại. Các nhà lãnh đạo vĩ đại của Đế chế La Mã đã
chọn ngọn đồi này là ngôi nhà của mình. Nơi đây từng là khu tập trung các cung điện
với tường nối tiếp tường sát nhau. Do đó cụm từ "cung điện" (palace) có nguồn gốc từ
từ "Palatine". Trong lịch sử, vị Hoàng đế đầu tiên Augustus đã chọn đồi Palatine làm
tổng hành dinh của ông và cho xây dựng cung điện Hoàng gia ở đó. Sau đó những lâu
đài được mở rộng dưới thời Hoàng đế Julio-Claudian và Nero. Cuối cùng Hoàng đế
Domitian đã yêu cầu Rabirius Flavian thiết kế cung điện mới của ông trên khối kiến
trúc đã có trước đó. Du khách có thể chiêm ngưỡng những phát hiện khảo cổ học từ
đồi Palatine được trưng bày tại cung điện Caesar, nơi có bảo tàng Palatine. Các địa
điểm khác trên đồi Palatine bao gồm những tàn tích được khai quật của nhà Augustus,
nhà của Livia, Domus Augustana và cung điện Septimius Severus. Bảo tàng Palatine
Bảo tàng Palatine nằm trên đồi Palatine trong Cung điện Caesars và trưng bày những
khám phá khảo cổ từ đồi Palatine. Các hiện vật trong bảo tàng được tìm thấy từ các
ngôi mộ của kỷ đồ sắt, chứng minh rằng đồi Palatine có lẽ là khu dân cư đầu tiên ở
Rome. Nhiều tàn tích của những căn lều có từ thế kỷ thứ 8 trước Công nguyên - thời kỳ
Romulus sáng lập thành Rome đã được tìm thấy. Nhờ các cuộc khai quật liên tục,
nhiều hiện vật đã được khám phá, cho phép chúng ta hiểu được cuộc sống của người
La Mã cổ đại qua các thời kỳ. Đồi Palatine là nơi tọa lạc của nhiều cung điện Rome cổ.
Trong bảo tàng còn lưu giữ các bức tượng, tranh ghép hình và bức tranh tường từ các
cuộc khai quật biệt thự Palatine. Cụ thể các hiện vật trưng bày đến từ thế kỷ 1 đến thế
kỷ 4 khi khu dân cư đồi Palatine ở thời kỳ đỉnh cao. Du khách có thể thấy cả các tác
phẩm nghệ thuật được tìm thấy trong cung điện Palatine và các phần của kiến  trúc
khai quật được như các cột trụ và thậm chí là các bức tường.
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Lâu đài Thiên thần - Castel SantAngelo
Số 50 Lungotevere Castello, Rome, Ý, 00193

Lâu đài Thánh Angelo, còn gọi là Lăng mộ Hadrian, được xây dựng trong khoảng thời
gian 130-139 sau Công nguyên trên bờ sông Tiber bởi Hoàng đế Hadrian làm nơi chôn
cất cho chính mình, gia đình và những người kế nhiệm ông. Lăng mộ có một cột trụ
trống, đường kính 64 m, nằm trên một khu đất rộng 89 m được bao phủ bởi những
khu vườn và cây cối xanh tốt. Nằm bên phải bờ sông, cây cầu Thánh Angelo kết nối
lâu đài với phần còn lại của thành phố. Trong nhiều năm, chức năng và diện mạo của
lâu đài Thánh Angelo đã thay đổi. Vào Thời Trung Cổ, bao quanh tòa lâu đài là các tòa
tháp và tường thành. Nó đã trở thành một pháo đài phòng thủ không thể xuyên thủng
trong những cuộc xâm lăng man rợ sau này (270-275 Sau Công nguyên). Cùng với các
bức tường bao quanh thành phố, lâu đài Thánh Angelo đã bảo vệ lối vào phía bắc của
Rome. Hầu hết các ngôi mộ và trang trí quý giá bên trong đều bị phá hủy khi kiến trúc
này trở thành một pháo đài vào năm 401. Các tro cốt hoàng gia chôn cất tại nơi đây
được cho là đã bị mất trong thời kỳ Alaric ly khai thành Rome. Để bảo vệ cộng đồng
Giáo hoàng, một lối đi bí mật trong lâu đài tên là Passetto di Borgo đã được xây dựng
vào thế kỷ 14 để kết nối Vatican với lâu đài Thánh Angelo. Trong thời kỳ Phục hưng,
một phòng kho báu nằm ở trung tâm của lâu đài đã được xây dựng để cất giữ các đồ
vật có giá trị của Giáo hoàng. Công trình này cũng được dùng để làm một không gian
lưu trữ thức ăn, nước uống và đồ dùng để sử dụng trong trường hợp khẩn cấp. Khu
vực lăng mộ đã từng được sử dụng như là một nhà tù tàn bạo, nơi tù nhân bị tra tấn
và bỏ đói. Đã từng có thời kì những cuộc hành hình được thực hiện ở sân trong lâu đài
các tù nhân nổi tiếng bao gồm Benvenuto Cellini, Cagliostro và Giordana Bruno. Ban
đầu, một bức tượng của một vị Hoàng đế La Mã cưỡi một chiếc xe ngựa như thần mặt
trời được dựng trên tháp trung tâm. Nhưng bức tượng này sau đó đã được thay thế
bằng một bức tượng thiên thần bằng đá cẩm thạch nên từ đó lâu đài có tên là
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SantAngelo (Angelo trong tiếng Ý có nghĩa là thiên thần). Năm 590, một trận dịch hạch
kinh hoàng đã trà qua thành Rome và người ta đồn rằng trận bệnh dịch này kết thúc
khi có một vị thiên sứ xuất hiện trên lăng mộ Hadrian - tức lâu đài Thánh Angelo. Sau
này, một bức tượng bằng đồng từ thế kỷ 18 của Tổng lãnh thiên thần Thánh Michael
đã thay thế tượng thiên thần bằng đá cẩm thạch nguyên bản để tưởng niệm sự kiện
này. Ngày nay, lâu đài này đã được trùng tu và trở thành một điểm tham quan nổi
tiếng cho những người muốn khám phá văn hóa và kiến trúc xa xưa của nước Ý cổ
đại.

Bảo tàng Palazzo Venezia - Museum of Palazzo Venezia
Số 118 Via del Plebiscito, Rome, Ý, 00186

Bảo tàng nghệ thuật ứng dụng Palazzo Venezia được đặt trong nơi ở cũ của đức Giáo
hoàng Paul 2 Barbo (1464-1471). Cung điện được xây dựng vào năm 1455, khi đức
hồng y Venetian Pietro Barbo được đặt tên theo danh nghĩa của đai giáo đường
Basilica của St. Mark. Chín năm sau, ông trở thành đức Giáo hoàng Pope 2(1464-1971)
và ông đã mở rộng cấu trúc cung điện trong khi người cháu trai của ông là Marco
Barbo được chỉ định làm giáo đường. Trong thời gian này, ba phòng triển lãm được
xây dựng: phòng Regia, phòng Concistory (sau này được đặt tên là phòng Battles),
phòng Mappamondo, và đặc biệt là Viridarium, một khu vườn gần tháp lớn của cung
điện Ngoài việc là cung điện của Giáo hoàng, Palazzo Venezia cũng được sử dụng như
đại sứ quán Áo và là nhà của đại sứ La Serenissima. Trong suốt triều đại của
Mussolini, cung điện phục vụ như là nơi của chính phủ và vào năm 2010 một hầm mộ
bí mật đã được phát hiện bên dưới tòa nhà. Trên mặt đất bạn vẫn có thể nhìn thấy ban
công ban công vào thế kỷ 15, nơi người lãnh đạo đã diễn thuyết. Tòa nhà là một ví dụ
điển hình về kiến trúc trung Cổ và là nền tảng tuyệt vời cho nghệ thuật mà nó gìn giữ.
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Những tác phẩm ban đầu của bộ sưu tập này đến từ cung điện SantAngelo, phòng
trưng bày nghệ thuật cổ đại quốc gia và bảo tàng Collegio Romano và bao gồm chủ yếu
các tác phẩm nghệ thuật từ thời trung cổ và thời phục hưng. Bộ sưu tập bao gồm đồ
trang trí như đồ gốm, đồ trang sức và men. Việc mua lại sau này làm giàu thêm bộ sưu
tập và giúp hình thành đặc trưng của nó như là bộ sưu tập các tác phẩm nghệ thuật
ứng dụng. "Nghệ thuật ứng dụng" là thuật ngữ được sử dụng để mô tả việc áp dụng
thiết kế nghệ thuật và thẩm mỹ vào các vật thể hàng ngày. Ngày nay, bộ sưu tập bao
gồm thảm trang trí, tượng, đồ trang trí bằng ngà, đồ sứ, tranh vẽ và các vật dụng khác.
Hầu hết các tác phẩm xuất phát từ giai đoạn giữa thời kỳ đầu của Công giáo và thời đại
phục hưng. Tại tầng 1 có một cửa hàng sách bày bán: sách hướng dẫn, sách nghệ
thuật, danh mục, bưu thiếp và áp phích vói giờ làm việc giống như trạm bán vé

Thành Vatican - Vatican City
Thành phố Vatican, Rome, Ý, 00010

Vatican là một thành phố độc lập trong thành phố Rome, đó là nơi sinh sống của đức
Giáo hoàng (Cung điện Apostolic) và là trụ sở chính của giáo hội Công giáo. Vatican địa
điểm của đức Giáo hoàng bởi nó là trung tâm thành phố đầu của nhà nước và "Holy
see" là tổ chức quản lý trung tâm của giáo hội công giáo nằm trong thành phố Vatican.
Thành phố có chủ quyền rộng 110 acre được bao quanh bởi các bức tường và khoảng
1.000 người sống ở đây. Nguồn tài chính của nhà nước-thành phố này từ việc bán vật
lưu niệm du lịch và lệ phí vào bảo tàng Vatican. Thành phố này được đặt tên theo núi
Vatican nơi có thành phố. Thành phố được bảo vệ bởi đội cận vệ Thụy Sĩ được thành
lập từ năm 1505, các lính canh mặc đồng phục màu sắc độc đáo. Bạn không cần hộ
chiếu để thăm thành phố Vatican và một số khu vực như quảng trường thánh Peter có
thể đến chỉ bằng băng qua vạch trắng phân tách với Rome. Ngay từ khi cộng hòa La
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Mã (509-27TCN), khu vực hiện nay của Vatican đã có người ở và cho đến đế chê La Mã,
vùng đất đã được phát triển. Nero đã có đường đua ngựa vòng cung,Gaii et Neronis
được xây dựng ở đây. Nơi này đã trở thành nơi tử đạo của nhiều tín đồ Công giáo họ bị
xử tử trong vũ đài lớn. Theo truyền thống, trong thánh Peter đã bị đóng đinh ở gần
đây vào năm 64-67. Đại giáo đường được xây dựng năm 326 để tưởng nhớ thánh Peter.
Địa điểm này có ý nghĩa quan trọng đối với đức tin Công giáo mới và cung điện được
xây dựng vào thế kỷ thứ 5. Năm 592, Giáo hoàng Gregory tuyên bố mình là giám mục
của Rôma. Các Giáo hoàng đóng vai trò tinh thần và thế tục trong việc quản lý các khu
vực lân cận. Dưới thời vương quốc Ý, tài sản của Giáo hoàng bị bắt giữ và tình trạng
của họ bị đặt nghi vấn từ năm 1861 đến năm 1929. Có những tranh chấp về quyền sở
hữu tài sản của Giáo hoàng cho đến khi vấn đề được giải quyết vào năm 1929. Hiệp
ước Lateran đã được ký kết giữa tòa thánh và vương quốc Ý (lãnh đạo bởi Mussolini).
Hiệp ước cho đặc cách đối với tín đồ Thiên chúa giáo ở Ý và sự độc lập với thành phố
Vatican. Trong thành phố có 11 bảo tàng, nơi có một số tác phẩm nghệ thuật tốt nhất
trên thế giới. Nhà nguyện Sistine với bức tranh trên trần nhà của Michelangelo cũng
nằm trong thành phố Vatican. Các khu vườn rộng và tươi tốt chiếm một phần lớn diện
tích của thành phố. Cung điện Giáo hoàng, "ngôi nhà" của Giáo hoàng nằm trong
thành phố Vatican. Nhà thờ thánh Peter, một nhà thờ lớn và xinh đẹp, giữ các tác
phẩm nghệ thuật vô giá cũng ở đây. Quảng trường thánh Peter là một quảng trường
tròn rất lớn, nơi mọi người tập trung để tham dự và nghe đức Giáo hoàng.

Quảng trường Thánh Marco - St. Marco Square
Piazza San Marco, Venice, Ý, 30100

Quảng trường thánh Marco là điểm trung tâm của thành phố, nơi mà tất cả khách du
lịch đến trong số địa điểm tại Venice trong thời gian lưu trú tại đây. Quảng trường đã
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là điểm nhấn của thành phố trong nhiều thế kỷ và là "quảng trường" Venice duy nhất;
Các quảng trường khác được gọi là "campi". Quảng trường có các tòa nhà ở ba phía và
phía thứ tư để mở. Quảng trường là nơi tập trung cho cả người dân địa phương và du
khách và là khu dành cho người đi bộ. Du khách có thể tận hưởng không gian mở, dọc
đó có một hàng các quán cà phê ngoài trời dễ chịu, nhà hàng và cửa hàng bên dưới các
hàng rào bao quanh. Một trong những quán cà phê nổi tiếng nhất trên quảng trường
là Caffe Florian. Quảng trường cũng nổi tiếng với nhiều chim bồ câu, nhưng bây giờ
không cho phép cho chúng ăn. Con phố chính của Venice, Merceria, kết nối với quảng
trường qua nhịp cầu nhỏ trong tháp đồng hồ của thánh Mark và ở cuối quảng trường
là kênh đào Grand và khu neo đậu của thuyền tại Venice. Quảng trường được bao
quanh bởi một số địa điểm phải thăm quan của Venice như cung điện của Doge nơi
các nhà lãnh đạo sống và điều hành tòa án; nhà thờ Basilica thánh Marco; tháp
chuông của đại giáo đường; Procuratie Nouvo (thiết kế bởi Jacopo Sansovino) hiện nay
là nhà bảo tàng; Một Loggetta nhỏ bên cạnh Campanile cũng được xây dựng bởi
Sansovino; Thư viện của thánh Marks và tháp chuông của quảng trường thánh Mark .
Piazzetta di San Marco nhỏ tách biệt cung điện và tòa nhà thư viện, và ở đây có hai cột
đứng, đối diện với kênh đào, tưởng niệm những người bảo trợ của thành phố - thánh
Mark và thánh Teodoro của Amasea. Một trong những bức tượng ở cột mang hình sư
tử có cánh của Venice. Ban đầu, quảng trường là sân trước của một nhà nguyện nhỏ
(nay là đại giáo đường) và Rio Batario nối giữa quảng trường và cung điện của Doge.
Năm 1174 kênh đã được lấp đầy và quảng trường được sửa lại với kiểu hình xương cá
gần 100 năm sau đó vào năm 1267. Andrea Tirali đã đưa ra một mô hình phức tạp hơn
cho việc lát đá quảng trường bằng việc sử dụng đá Istrian tự nhiên vào năm 1735.
Quảng trường được các thương nhân sử dụng như là nơi buôn bán thuận tiện. Quảng
trường được trang trí bằng ba cột cờ cao với các đáy được chạm nổi bằng đồng được
thiết kế bởi Alessandro Leopardi (1505), lá cờ Ý bay lên trên quảng trường xinh đẹp và
không ngừng bận rộn này.
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Dinh Tổng Trấn - Doge Palace
Piazza San Marco, Venice, Ý, 30100

Cung điện Doge, hay còn gọi là Dinh Tổng trấn, nguyên là dinh của vị tổng trấn
Venezia và trụ sở của các cơ quan chính phủ và tòa án của Cộng hòa Venice. Cung điện
được xây dựng từ thế kỷ thứ 9 theo nghệ thuật kiến trúc Byzantine và là một trong các
công trình xây dựng phi tôn giáo thời Gothic quan trọng nhất, đáng tiếc là nó đã bị hai
trận hoả hoạn hồi thế kỷ thứ 10 và thế kỷ thứ 12 tàn phá. Tuy nhiên, sau đó đã được
trùng tu lại vào thế kỷ 15 thành hình ảnh đồ sộ nguy nga mà du khách có thể thấy bây
giờ và trở thành điểm du lịch hấp dẫn ở Vanice. Cung điện Doge là niềm tự hào xuất
hiện trên đồng trên đồng Lire. Muốn tham quan cung điện, có thể đi vào từ con đường
cạnh Nhà thờ thánh Macro. Sau khi trùng tu, phía ngoài cung điện được xây dựng theo
kiểu Gothic, mặt chính điện có 36 cột tròn, phía trên cột tròn là hình vòng bán nguyệt,
tạo cảm giác cân bằng. Bên trên là 71 cây cột tròn sắp thành hàng ngay ngắn, đặc biệt
được chạm cẩn những hoa văn kỷ hà bằng đá cẩm thạch hồng và trắng tạo thành mặt
tiền ấn tượng. Trần nhà, nơi cửa ra vào được chạm trổ bằng vàng và trang trí bằng
những bức hoạ, tranh tường của Tintoretto.Tầng trên của cung điện được trang trí
bằng tác phẩm điêu khắc về đạo đức, trong đó có bức Tội lỗi của Adam và Eva, cùng
với tác phẩm điêu khắc Noah đang say rượu. Các cột của tầng dưới lại được trang trí
những hình khắc con thú, hoa, và các chòm sao, nghệ thuật, hình ảnh từ giai đoạn Cựu
Ước và Tân Ước, những chủ đề thường thấy ở phía ngoài của nhà thờ và dinh thự thời
đó. Bên trong cung điện còn có dấu vết của nhà tù xưa cũ để lại, gắn liền với cuộc đào
tẩu rất nổi tiếng của một tù nhân với biệt danh là "vua sát gái" Giacomo Girolamo
Casanova. Cung điện Doge không những là nơi cư trú cho các quan tổng trấn, mà còn
là nơi chứng tỏ quyền uy của họ. Tất cả quyền lực đều tập trung về đây, vì thế những
phòng hội họp tối cao đều được trang trí biểu hiện ra sự uy nghiêm và quyền lực. Xưa
kia, nghi lễ trao mũ cho các nguyên thủ mới nhận chức ở Venise, được cử hành chỗ
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hai pho tượng thần Mars và Neptune phía trước Cung điện, còn bây giờ thông thường
hàng năm vào tháng 7, tháng 8, có những buổi trình diễn âm nhạc và ca kịch tại đây.

Cầu Rialto - The Rialto Bridge
Kênh Lớn, San Polo, Venice, Ý, 30125

Cầu Rialto là một trong các công trình xây dựng cổ xưa nhất và nổi tiếng nhất của
thành phố Venice. Đây là chiếc cầu đá kiên cố đầu tiên bắc qua Kênh Lớn, được quyết
định xây dựng năm 1588 và hoàn thành năm 1591. Cây cầu có thiết kế độc đáp một
nhịp duy nhất, dài 48m đã được lựa chọn trong cuộc thi thiết kế, vượt qua rất nhiều
kiến trúc sư nổi tiếng, trong đó có Michelangelo và Andrea Palladio. Cầu Rialto vắt
ngang Kênh Lớn ở đoạn chợ cá, cao hơn mặt nước 10.5 m với mái che ở giữa nhô cao
tạo cấu trúc chữ V độc đáo. Cây cầu có ba lối đi: hai đường dọc theo lan can bên ngoài,
một lối đi trung tâm rộng lớn ở giữa. Tại đây, có các cửa hàng nhỏ bán đồ trang sức,
khăn, kính, và các mặt hàng thủ công khác cho khách du lịch. Ngày nay, cầu Rialto
được coi là một trong những tuyệt tác của kiến trúc và kỹ thuật từ thời kỳ Phục hưng,
là cây cầu được mọi người yêu thích chụp ảnh nhất trong số hơn 400 cây cầu nối liền
các hòn đảo của Venice. Với quan niệm mỗi chiếc cầu là một tác phẩm nghệ thuật
riêng của người Venice, mọi cây cầu ở đây thơ mộng và không bị trùng lặp, tạo nên
danh tiếng "Venice-thành phố kỳ quan trên nước". Ban ngày nơi đây ồn ào sôi động,
với những người bán hàng và nhạc sĩ đường phố. Vào ban đêm, cây cầu sẽ bừng sáng
bởi đèn pha và ánh sáng phản chiếu lung linh trên kênh đào, mang đến khung cảnh
hoàn hảo cho một buổi tối đi dạo lãng mạn. Cầu Rialto đã trở thành nhân chứng cho
những cặp đôi tỏ tình và đính ước ở đây, một trong những địa điểm lãng mạn nhất
Venice. Không chỉ có vậy, nó còn được góp mặt trong rất nhiều trên các tác phẩm nổi
tiếng của các nghệ sĩ, hay các bộ phim khác nhau.
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Nhà thờ Santa Maria - Santa Maria Church
Số 1 Dorsoduro, Venice, Ý, 30123

Nhà thờ Santa Maria là một công trình kiến trúc đặc sắc được xây dựng từ năm 1634
đến năm 1654 và đến năm 1687 mới hoàn thành, nằm gần Kênh Lớn và khu dinh thự
Punta della Dogana theo phong cách baroque trang nhã. Nhà thờ được xây dựng để
dâng cho Đức Mẹ, xin cứu giúp thành phố khỏi dịch bệnh khi Venice xảy ra trận dịch
hạch gây thiệt mạng cho hơn 1/3 cư dân thành phố. Ngày 21 tháng 11 hàng năm, hàng
nghìn người dân Venice sẽ đến đây để tham dự Lễ hội Đức mẹ ban sức khỏe. Toàn bộ
công trình do kiến trúc sư nổi tiếng Longhena thiết kế theo kỹ thuật pilotis (cọc sàn),
dựng trên một mặt bằng hình bát giác rõ rệt, phải dùng đến hơn 1 triệu (1.006.657) cây
cột kèo gỗ cứng dài 4 thước cắm sâu trong cát nước, như tất cả các đền đài khác của
Venice, để chống đỡ ngàn vạn những khối đá hoa cương, cẩm thạch. Chỉ mình việc
đóng cọc cũng đã mất 2 năm 2 tháng. Gỗ được lấy từ những cánh rừng ở Slovenia,
Croatia, Montenegro và chở đến Venice qua đường thủy. Khi du ngoạn Venice trên
thuyền, nhà thờ vô cùng nổi bật với hai mái vòm rất lớn màu trắng hình vương miện
và tượng của Đức mẹ đồng trinh. Với chất liệu gạch phủ vữa làm từ đá hoa cương và
đá vôi, phía ngoài nhà thờ vô cùng bóng bẩy và bắt mắt. Bên trong nhà thờ được trang
trí công phu dành riêng cho Đức Mẹ Đồng Trinh với các cột và tượng cũng như nhiều
tác phẩm nghệ thuật tôn giáo, trong đó có cả các bức họa của Tintoretto và Titian.
Ngay khi bước vào nhà thờ du khách sẽ thấy Bàn lễ thánh trên cao, và ở trung tâm của
nó là bức tranh thời trung cổ phong cách Byzantine về Đức Mẹ và Chúa Hài đồng. Bên
trên trần mái vòm được trang trí với những cảnh trong kinh thánh về David và
Goliath, Cain và Abel, cùng những bức tranh tường kỳ vĩ xung quanh. Du khách có thể
trả thêm một khoản phí để vào Phòng thờ lớn, nơi lưu giữ bức họa Đám cưới tại Cana
của Tintoretto.
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Lưu ý quan trọng
Check in hàng không:
Hướng dẫn viên sẽ giữ vé máy bay và hộ chiếu (còn hạn trên 06 tháng) của quý
khách để giúp quý khách làm thủ tục check in
Hành lý ký gửi:
Tuỳ theo hãng hàng không
Hành lý xách tay:
Tuỳ theo hãng hàng không nhưng thông thường sẽ không quá 7kg
Lưu ý nhập cảnh tại nước bạn:
Quý khách cần chú ý lắng nghe hướng dẫn của hướng dẫn viên và làm tờ khai nhập
cảnh tại cửa khẩu trước khi nhập cảnh.
Thủ tục xuất nhập cảnh Hải quan Việt Nam:
Quý khách cùng đoàn phải có mặt tại sân bay trước ít nhất 2,5 tiếng để kịp làm thủ
tục xuất nhập cảnh. Xuất trình đầy đủ hộ chiếu, vé máy bay và các giấy tờ liên quan
khi được yêu cầu. Tuân theo mọi quy định kiểm tra và yêu cầu của hải quan và cơ
quan xuất nhập cảnh. Quý khách nên khai báo hải quan trong trường hợp quý
khách mang số lượng tiền mặt quá mức cho phép (5000 USD/khách) hoặc mang theo
các đồ vật quý trị giá trên 300 USD như máy ảnh, máy tính xách tay, trang sức. Nếu
xảy ra tình huống đặc biệt, quý khách bình tĩnh làm theo yêu cầu của hải quan, cơ
quan xuất nhập cảnh và nhờ liên hệ với hướng dẫn viên và trưởng đoàn.
Hộ chiếu:
Khi đi quý khách mang theo hộ chiếu gốc còn giá trị ít nhất 6 tháng kể từ ngày khởi
hành. Quý khách sử dụng hộ chiếu công vụ và hộ chiếu ngoại giao thì khi đi phải
mang theo công hàm. Quý khách cần giữ lại tất cả các giấy tờ được phát sau khi làm
thủ tục xuất nhập cảnh. Trong suốt hành trình, hộ chiếu của quý khách sẽ do hướng
dẫn viên Việt Nam giữ và bảo quản.
Những mặt hàng bị cấm khi xuất nhập cảnh tại nước bạn:
Các chất ma túy, các chất gây nghiện; súng, đạn, các bộ phận của súng; chất nổ; các
chất liệu cho vũ khí hóa học, súng săn, súng hơi, kiếm,...
Tiền giả, thẻ tín dụng giả; sách, báo, tranh ảnh hoặc các hàng hóa gây hại cho an
ninh cộng đồng hoặc tinh thần của cộng đồng; các sản phẩm khiêu dâm trẻ em; các
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sản phẩm vi phạm quyền sở hữu trí tuệ.
Những mặt hàng bị hạn chế khi xuất nhập cảnh tại nước bạn:
Các loại cây và động vật phải được kiểm tra trước khi đưa vào hải quan.
Có hạn chế đối với các loại thuốc men và hóa chất làm đẹp (các loại dược phẩm và
các loại thuốc: số lượng đủ dùng trong 2 tháng; các loại hóa chất làm đẹp: 24 đơn vị).
Mua sắm và hoàn thuế:
Mang theo máy tính để tính toán tỉ giá khi mua sắm. Hãy nói nhân viên cửa hàng
quý khách cần lấy tax free slip. Họ sẽ cung cấp cho quý khách các giấy tờ gồm: biên
lai tính tiền, đơn điền thông tin hoàn thuế và một bao thư để gửi đơn thông tin quý
khách vừa điền. Đem theo hộ chiếu, phòng khi cần chứng minh quý khách không
phải là công dân EU để được miễn thuế.
Trường hợp bị từ chối cấp thị thực:
Hồ sơ xin visa chưa hoàn chỉnh theo yêu cầu của Đại sứ quán, form khai visa có sai
sót, giả mạo giấy tờ hoặc che giấu thông tin, chứng minh tài chính chưa đầy đủ, buổi
phỏng vấn diễn ra không tốt, lý do bị từ chối cấp thị thực có thể sẽ không được Đại
sứ quán cung cấp.
Thông tin đại sứ quán Việt Nam tại nước bạn:
Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp
Địa chỉ: 62 - 66 Rue Boileau - 7501 6 Paris.
Ðiện thoại: (33 - 1) 4414 6400. Fax: (33 - 1) 4524 3948.
Email: vnparis@wanadoo.fr
Lãnh sự: Điện thoại: (33 - 1) 4414 6421/4414 6426; Fax: (33 - 1) 4414 6424
Đại sứ quán Việt Nam tại Ðức
Địa chỉ: Elsenstrasse 3, 12435 Berlin.
Ðiện thoại: (49 - 30) 5363 0108/5363 0113. Fax: (49 - 30) 5363 0200.
Email: sqvnberlin@t-online.de
Lãnh sự: Điện thoại: (49 - 30) 5363 0100
Đại sứ quán Việt Nam tại Hà Lan
Địa chỉ: Nassauplein 12, 2585 EB, The Hague.
Ðiện thoại: (31 - 70) 364 8917. Fax: (31 - 70) 364 8656.
Email: emviet@planet.nl
Tiền tệ:
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Quý khách nên đổi sẵn tiền Việt sang Euro tại Việt Nam hoặc có thể thanh toán bằng
thẻ tín dụng. Thẻ tín dụng Visa và Master rất phổ biến tại Châu Âu.
Đơn vị tiền tệ của các nước châu Âu là Euro (€)
Tỷ giá hiện nay: 1 Euro tương đương 1.2551 USD (có thể lên xuống tùy từng thời
điểm).
1 € ~ 24517 VNĐ
Quý khách nên chuẩn bị tiền xu lẻ trong túi để sử dụng các phương tiện công cộng
như nhà vệ sinh, các máy bán nước tự động. Nên đổi loại tiền euro mệnh giá nhỏ
như: 5 euro, 10 euro, 20 euro và một số xu lẻ để đi xe điện, mua nước uống, mua
card điện thoại.
Ði vệ sinh, thường sẽ phải trả 50 xu, trừ một số nơi khác được miễn phí.
Ổ cắm điện:
Châu Âu sử dụng điện 220 Volt, 50 Hz.
Ổ cắm điện ở Châu Âu thường là 2 chấu tròn. Nên cần chuẩn bị mua phích cắm nối
sẵn tại Việt Nam vừa rẻ để cần khi sạc pin điện thoại di động, máy chụp hình hay
máy quay phim. Quý khách nên mang theo ổ cắm điện đa năng (Ðầu vào dẹp - Ðầu
ra phải là chấu tròn)
Trang phục:
Theo thời tiết mùa
Điện thoại và các số liên lạc khẩn cấp:
Có thể gọi tại khách sạn nhưng giá cước đắt so với ở bên ngoài. Quý khách có thể
mua thẻ ở bên ngoài bán tại các cửa hàng siêu thị nhỏ hoặc các cửa hàng bán lẻ thực
phẩm, văn hóa phẩm của người Châu Á để gọi qua cabin điện thoại công cộng. Hoặc
nếu quý khách nào có đem theo điện thoại di động thì có thể mua sim card để sử
dụng hoặc roaming ở Việt Nam để sử dụng điện thoại di dộng của mình tại Châu Âu.
Mỗi thẻ chỉ có thể sử dụng cho tại 1 nước nơi mình mua thẻ.
Hệ thống gọi điện thoại bằng tiền xu đã không còn phổ biến ở Châu Âu.
Tip khi đi nhà hàng, sử dụng dịch vụ khác:
Nếu quý khách khách có nhu cầu mang rượu hay bia vào nhà hàng uống, cần phải
hỏi ý kiến trước hướng dẫn viên địa phương. Nhà hàng có quyền từ chối & cấm
khách mang rượu, bia vào hoặc nhà hàng có quyền yêu cầu khách phải thanh toán
trả trực tiếp tiền khui bia hay rượu. Giá khui 1 chai rượu trung bình dao động từ 10
Euro đến 25 Euro tùy loại rượu khách uống hay tùy nhà hàng sang trọng hay thường
mà đoàn đang ngồi. Thông thường các nhà hàng bán bia hay rượu thường bắt buộc
phải có giấy phép “License” do chính phủ cấp. Nếu không có giấy phép này thì
không được bán hay khách được dùng ở trong nhà hàng do vậy, quý khách cần hỏi
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hướng dẫn viên địa phương trước khi mang rượu bia vào nhà hàng. Trẻ dưới tuổi vị
thành niên 18 tuổi không được phép dùng bia rượu trong các nhà hàng hay các quán
bar. Nên hỏi hướng dẫn viên địa phương khi khách có nhu cầu sử dụng rượu bia
trong nhà hàng.
Các bữa ăn tại nhà hàng Châu Âu thường mất ít nhất từ 01h30 đến 02h00 cho mỗi
bữa, các món ăn sẽ được phục vụ lần lượt khi cả bàn đã hoàn tất việc thưởng thức
món ăn trước đó.
Ðiều cần đặt biệt lưu ý là khi ăn hết một món rồi và mọi người đều ngưng dùng dao,
nĩa… thì đến lúc đó người ta mới phục vụ mới dọn món ăn tiếp theo. Nếu vẫn còn
người nào đó vẫn còn ăn thì người ta vẫn chưa dọn dẹp bàn cho đến khi cả bàn
ngưng hết rồi thì họ mới phục món khác ra. Nghĩa là họ phục vụ cho cả đoàn cùng
một lúc chứ không phục vụ cho từng người một.
Khi gọi bồi bàn phục vụ trong nhà hàng hay tại khách sạn thường quý khách chỉ cần
giơ tay lên là họ sẽ thấy và sẽ chạy đến ngay. Cần tránh kêu la, hét hay búng tay khi
gọi bồi bàn, đó là điều tối kỵ hết sức với người Âu Mỹ. Quý khách nên nhờ hướng
dẫn viên địa phương giúp đỡ khi cần gọi hay có nhu cầu cần giúp đỡ.
Tiền tip cho Hướng dẫn viên:
Tiền bồi dưỡng cho hướng dẫn và lái xe ở các nước (7 EUR/khách/ngày)
Lưu ý đặc biệt khác:
An toàn, an ninh bản thân:
Tại các nước Châu Âu tình trạng móc túi, cướp giật giỏ xách rất phổ biến và thường
xuyên. Vì vậy, quý khách phải cẩn thận về tư trang, giấy tờ hộ chiếu, tiền bạc, giỏ
xách ở nơi công cộng. Về nữ trang không nên đem theo nhiều khi đi du lịch. Tiền
nên đựng vào túi riêng và để trong người.
Định nghĩa người cao tuổi:
Quý khách hàng cao tuổi là các khách có tuổi từ 65 trở lên.
Định nghĩa người lớn:
Quý khách hàng người lớn là các khách có tuổi từ 12 trở lên.
Định nghĩa trẻ em:
Quý khách hàng trẻ em là các khách có tuổi từ 2 đến dưới 12 tuổi.
Định nghĩa trẻ sơ sinh:
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Quý khách hàng trẻ sơ sinh là các khách có tuổi dưới 2 tuổi.
Giấy xác nhận sức khỏe:
Quý khách trên 65 tuổi nếu đi du lịch nước ngoài cần phải có giấy chứng nhận sức
khỏe để đi du lịch nước ngoài của cơ quan y tế có thẩm quyền cấp và phải có người
thân khỏe mạnh dưới 60 tuổi đi cùng. Quý khách cũng cần thông báo cho nhân viên
chăm sóc khách hàng của yeudulich.com để được tư vấn.
Quý khách đang mang thai xin vui lòng báo cho nhân viên chăm sóc khách hàng của
yeudulich.com ngay tại thời điểm đăng ký hoặc gọi số (024) 6256 7788 để được tư
vấn thêm thông tin. Vì lý do đảm bảo an toàn sức khỏe cho quý khách, công ty lữ
hành sẽ không nhận khách mang thai từ 7 tháng trở lên.
Thay đổi hành trình:
Lịch trình có thể thay đổi tuỳ thuộc vào tình hình thời tiết, giao thông nhưng vẫn
đảm bảo đầy đủ các điểm tham quan.
Chương trình và giờ bay có thể thay đổi tuỳ theo ngày khởi hành cụ thể.
Thay đổi giá:
Giá có thể thay đổi nếu hàng không thông báo thay đổi mức phụ thu nhiên liệu và lệ
phí sân bay ở các nơi.
Hủy do điều kiện đặc biệt:
Trong những trường hợp khách quan như: khủng bố, thiên tai,... hoặc do có sự cố, có
sự thay đổi lịch trình của các phương tiện vận chuyển công cộng như: máy bay, tàu
hỏa,... thì công ty lữ hành sẽ có quyền thay đổi lộ trình bất cứ lúc nào vì sự thuận
tiện, an toàn cho khách hàng và sẽ không chịu trách nhiệm bồi thường những thiệt
hại phát sinh.
Nếu những trường hợp trên xảy ra, công ty lữ hành sẽ đàm phán với các công ty
cung cấp dịch vụ để hoàn trả chi phí cho khách trong điều kiện có thể (sau khi đã
trừ lại các dịch vụ đã thực hiện) và không chịu trách nhiệm bồi thường thêm bất kỳ
chi phí nào khác.
Hủy do không đủ khách:
Trong trường hợp đoàn không thể khởi hành do không đủ số lượng khách tối thiểu
(tùy thuộc từng đoàn), yeudulich.com sẽ tìm và đặt chỗ cho quý khách sang đoàn
khác cùng hành trình, cùng chất lượng trong ngày gần nhất có thể. Nếu quý khách
không chọn được cặp ngày phù hợp, yeudulich.com sẽ hoàn lại tiền, sau khi đã trừ
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chi phí các dịch vụ đã thực hiện (nếu có).
Bảo hiểm người già:
Quý khách trên 75 tuổi khuyến khích đóng thêm phí bảo hiểm cao cấp (phí thay đổi
tùy theo tour).
Đi cùng trẻ em:
Quý khách nên mang đầy đủ đồ dùng, đồ ăn và thuốc men dành riêng cho trẻ em
nếu đi cùng trẻ nhỏ và trẻ sơ sinh.
Quý khách liên lạc với công ty lữ hành để hỏi trước về điều kiện mang theo các thiết
bị hỗ trợ khi đi cùng trẻ nhỏ như xe đẩy nếu cần.
Thăm quan và đi lại:
Hành trình chuyến đi thông thường sẽ được lên chương trình từ sáng tới chiều tối,
không có thời gian ngủ/nghỉ trưa tại khách sạn.
Quý khách phải thực hiện đúng yêu cầu về thời gian tập trung. Trong trường hợp
quý khách muộn giờ hoặc không đi theo hướng dẫn của hướng dẫn viên, đoàn sẽ
không chịu trách nhiệm về sự chậm trễ của quý khách. Quý khách tự chi trả chi phí
phương tiện quay về khách sạn để tập hợp lại với đoàn vào buổi tối hoặc tới điểm
tham quan kế tiếp.
Trong quá trình đi lại, khi mệt hoặc không thể đi theo đoàn, quý khách cần thông
báo cho hướng dẫn viên và trưởng đoàn.
Trong trường hợp lạc đoàn mà không thông thạo khu vực địa phương, quý khách vui
lòng dừng tại điểm bị lạc đoàn ở nơi dễ nhìn để hướng dẫn viên có thể tìm được.
Tuyệt đối không tự ý tách đoàn để đi một mình mà không thông báo với hướng dẫn
viên hoặc trưởng đoàn. Nếu có tách đoàn thì nên đi theo nhóm và mang theo
cardvisit của khách sạn, số điện thoại của hướng dẫn viên địa phương để đảm bảo
an toàn sau khi đã thông báo đầy đủ với hướng dẫn viên hoặc trưởng đoàn.
Các điểm tham quan phần lớn vào 1 cửa và ra bằng cửa khác, vì vậy quý khách nên
tập trung đi theo đoàn để tránh lạc.
Cần tuân thủ mọi quy định của điểm tham quan và pháp luật của nhà nước sở tại.
Nếu ai có nhu cầu làm việc riêng cần thông báo trước cho trưởng đoàn hoặc hướng
dẫn viên.
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Mọi thay đổi, góp ý về chương trình cần được thông báo và trao đổi với trưởng đoàn
để bàn bạc thống nhất với cả đoàn. Mọi thay đổi không có trong chương trình quý
khách phải tự thanh toán.
Thực hiện văn minh trong du lịch sau khi kết thúc chương trình. Quý khách cùng
đoàn nên có khoản tiền thưởng (tùy chương trình) cho phiên dịch viên, hướng dẫn
viên, lái xe và phụ xe.
Chương trình có thể thay đổi thứ tự để phù hợp với sắp xếp của công ty, khí hậu,
điều kiện sức khỏe của cả đoàn và sẽ được trưởng đoàn thông báo mỗi ngày.
Đồ ăn:
Quý khách ăn sáng tự chọn tại các khách sạn.
Quý khách thường ngồi ăn theo bàn tròn từ 8-12 khách một bàn. Bữa trưa và bữa
chiều có thể ăn theo set menu hoặc buffet.
Các bữa ăn thường không bao gồm đồ uống. Quý khách nên cân nhắc tình trạng sức
khỏe của bản thân trước khi sử dụng rượu bia, hạn chế sử dụng đồ uống có cồn
trong bữa trưa.
Quý khách có thể mang theo một số đồ ăn, gia vị Việt Nam như nước mắm chấm,
ruốc để phù hợp với khẩu vị người Việt.
Nếu quý khách có con nhỏ nên mang theo một ít đồ ăn đóng hộp hoặc ăn liền để đề
phòng trường hợp các bé không ăn được đồ ăn địa phương.
Nếu quý khách không ăn được một số loại đồ ăn vì lý do cá nhân, sức khỏe hoặc tôn
giáo, vui lòng báo trước cho công ty lữ hành để có sắp xếp chuẩn bị riêng.
Chi tiêu:
Khi mua hàng tại siêu thị niêm yết giá và trả tại quầy thu ngân, quý khách không
cần mặc cả. Nếu mua hàng ở các gian hàng đơn lẻ, cửa hàng riêng hoặc tại chợ, quý
khách nên trả giá và kiểm tra chất lượng hàng hóa kỹ lưỡng vì thường sẽ không đổi
trả được.
Khi mua sắm tại các điểm theo hành trình của đoàn, quý khách thuận mua vừa bán
và nên kiểm tra kỹ lưỡng hàng hóa trước khi mua. công ty lữ hành và hướng dẫn
viên không chịu trách nhiệm về giá cả, chất lượng mặt hàng và quyết định mua
hàng của quý khách. Đại diện công ty lữ hành cũng như hướng dẫn viên địa phương
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không có quyền bắt hoặc ép quý khách phải mua hàng ở các địa điểm này.
Thị thực nhập cảnh Việt Nam với khách nước ngoài:
Đối với khách nước ngoài hoặc Việt Kiều, khi đi quý khách phải mang theo tờ khai
hải quan đã vào Việt Nam lần 1 và thị thực rời để nhập cảnh khi quay về Việt Nam.
Hộ chiếu của quý khách phải có thị thực nhập cảnh Việt Nam và được ra vào nhiều
lần (multiple entry).
Hành lý:
Vali và hành lý nên đề tên, số điện thoại và địa chỉ rõ ràng để tránh thất lạc hoặc
nhầm lẫn trong quá trình vận chuyển.
Trong hành lý xách tay qua cửa khẩu không được có các loại chất lỏng có dung tích
trên 100ml (nước ngọt, xịt khoáng, nước hoa, dầu gội đầu, mỹ phẩm ...), chất dễ gây
cháy nổ, các loại dao kéo hoặc đồ dùng sắc nhọn như dao ăn, cắt móng tay.
Trong hành lý ký gửi không được để các loại máy ảnh, máy quay phim, chụp hình,
máy tính xách tay. Tuyệt đối không để tiền và đồ đạc trang sức có giá trị trong hành
lý ký gửi.
Quý khách sẽ tự ký gửi hành lý của mình theo quy định của hải quan để đảm bảo an
ninh hàng không và tự chịu trách nhiệm về hành lý của mình.
Hành lý thường sẽ được chuyển thẳng tới điểm cuối cùng của mỗi chặng hành trình.
Hướng dẫn viên sẽ hỗ trợ quý khách trong việc chuyển tiếp máy bay và lấy hành lý
tại điểm cuối.
Quý khách phải tuân theo quy định về trọng lượng và số lượng hành lý của hãng
hàng không, nếu vượt quá mức cho phép, quý khách sẽ phải tự chi trả lệ phí quá
cước.
Lưu trú tại khách sạn:
Khi check in, quý khách xuất trình giấy tờ cá nhân (chứng minh nhân dân với hành
trình nội địa, hộ chiếu có thị thực với hành trình quốc tế). Điền tờ khai nhận phòng,
nhận chìa khóa phòng hoặc thẻ từ.
Khi check out, quý khách check out đúng theo giờ quy định của khách sạn hoặc theo
giờ trong hành trình tour, trả chìa khóa/thẻ từ và thanh toán các phụ phí khác cần
thanh toán nếu quý khách sử dụng các dịch vụ tại khách sạn trong thời gian lưu trú.
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Quý khách phải tự chịu trách nhiệm về những vật dụng, giấy tờ tùy thân, đồ đạc quý
giá và tiền bạc để trong phòng khách sạn mà không gửi tại két an toàn của lễ tân.
Vui lòng kiểm tra các thiết bị có trong danh sách thiết bị trong phòng ngay khi nhận
phòng và báo hỏng hoặc thiếu (nếu có) cho hướng dẫn viên. Nếu không, khi trả
phòng quý khách sẽ phải bồi thường cho các vật dụng hỏng hoặc thiếu mà không
phải do mình gây ra.
Quý khách vui lòng gửi lại chìa khóa/thẻ từ cho quầy tiếp tân khách sạn mỗi khi rời
khách sạn để tránh mất. Nếu mất hoặc làm hỏng chìa khóa/thẻ từ sẽ phải bồi thường
phí làm lại chìa/thẻ.
Gọi điện thoại nội bộ trong khách sạn từ phòng này sang phòng kia hoặc gọi điện
thoại xuống lễ tân không mất phí. Quý khách vui lòng tham khảo tờ giấy hướng dẫn
trên mặt bàn điện thoại hoặc hỏi hướng dẫn viên.
Các loại nước uống để bên ngoài tủ lạnh có dòng chữ Complimentary hoặc Free
được phục vụ miễn phí.
Các loại nước uống, đồ ăn để trong tủ lạnh (mini bar) hoặc đặt trong các giỏ để trên
kệ như các loại đồ ăn vặt đóng gói, hạt điều khô, hoa quả sấy đều phải trả phí.
Đa số các khách sạn đều có dịch vụ PAY tivi (chiếu các loại phim giải trí). Nếu không
xem, quý khách không bấm nút PAY. Còn nếu nhấn nút mà không xem, quý khách
vẫn sẽ phải thanh toán tiền.
Trong một vài khách sạn có sử dụng hệ thống robot minibar (tủ lạnh chứa thực
phẩm tự động). Trong trường hợp đã nhấn nút lấy thực phẩm, quý khách sẽ không
thể hoàn trả lại vì máy đã tự động tính tiền.
Dịch vụ tại khách sạn:
Các khách sạn có thể có thêm các dịch vụ khách như bể bơi, spa, phòng gym, quán
bar, phục vụ bữa sáng tại giường, nhờ gọi taxi,... Quý khách nên hỏi hướng dẫn viên
hoặc quầy lễ tân về chi phí sử dụng các dịch vụ này trước khi dùng.
Giặt là:
Dịch vụ giặt là tại khách sạn thường phải trả thêm phí phục vụ từ 20% - 30%. Quý
khách có thể tự giặt đồ của mình hoặc thuê khách sạn giặt. Nếu bỏ quần áo vào sọt
đồ bẩn trong phòng, khách sạn sẽ tự mang đi giặt và quý khách sẽ phải trả tiền.
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An toàn, an ninh bản thân và đoàn:
Quý khách không nên tự ý hút thuốc tại khu vực không cho phép hoặc xả rác nơi
công cộng, tại các điểm tham quan vì sẽ bị phạt tài chính.
Luôn mang theo cardvisit của khách sạn và số điện thoại hướng dẫn viên bản địa.

Checklist khởi hành
Giấy tờ
Hộ chiếu (Passport)
Thị thực (Visa)
Bảo hiểm du lịch
Bản photo hộ chiếu
Bản photo chương trình tour
Bản in/photo vé máy bay
Bản in/photo các vé khác đã mua
2 ảnh chân dung 4x6 mới chụp trong vòng tối đa 6 tháng
Form làm lại hộ chiếu
Liên Hệ
Lưu liên hệ hotline công ty du lịch
Lưu liên hệ hướng dẫn viên tại Việt Nam
Lưu liên hệ hướng dẫn viên tại nước ngoài
Lưu liên hệ đại sứ quán Việt Nam tại nước ngoài
Lưu các số điện thoại khẩn cấp
Thiết bị điện tử
Kiểm tra điện thoại
Các phần mềm nên cài
Máy ảnh
Pin dự phòng/Powerbank
Ổ cắm điện (tham khảo phần lưu ý riêng trong chương trình tour)
Các loại sạc
Tai nghe
Tiền tệ
Tiền mặt
Thẻ tín dụng
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Quần áo
Trang phục theo mùa
Quần áo ngủ
Mũ
Ô
Giày mềm
Áo mưa
TKhăn tay
Đồ dùng vệ sinh cá nhân (Nếu có nhu cầu)
Bàn chải
Kem đánh răng
Nước súc miệng
Chỉ nha khoa
Sữa tắm
Dầu gội
Sữa rửa mặt
Dầu/nước tẩy trang
Bông tẩy trang
Băng vệ sinh
Dao cạo râu
Kem cạo râu
Máy sấy tóc
Khăn tắm
Đồ dùng cá nhân khác
Đồng hồ
Bình đựng nước cá nhân
Khóa vali
Sức khỏe
Tiêm phòng
Các loại thuốc nên mang
Thông báo chế độ ăn kiêng/tình trạng sức khỏe với công ty du lịch, hướng dẫn viên
Đồ dùng cho em bé (Nếu có nhu cầu)
Quần áo theo mùa
Mũ
Khăn xô
Tất
Bao tay
Yếm
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Gối
Chăn
Bình sữa
Sữa bột
Đồ ăn dặm/nhẹ
Bộ đồ ăn trẻ em
Ty ngậm
Sữa tắm trẻ em
Dầu gội trẻ em
Đồ chơi
Sách/Truyện
Xe đẩy
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