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Những cung đường

xe đạp mùa hè ở Scotland
Bài và ảnh | KIM NGÂN (từ Scotland)

TRẢI NGHIỆM

Khi những thảm hoa chuông xanh bắt đầu trải lên những khu rừng ở Scotland, chúng tôi lại háo hức 
lên đường thưởng ngoạn cảnh đẹp ở xứ sở cổ tích này bằng loại phương tiện xanh: xe đạp!
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Đến Stirling thăm ông hoàng 
bị quên lãng

 
Đó không còn là một buổi chiều thứ Bảy 

thường nhật khám phá một vùng phụ cận 
Edinburgh trong vài tiếng đồng hồ, mà 
chuyến đi lần này sẽ kéo dài hơn một tuần. 
Gần hai giờ chiều sau khi hoàn thành công 
việc, vợ chồng tôi mới thong dong dắt xe ra 
khỏi nhà. Hành trang lên đường khá gọn 
nhẹ: lều, túi ngủ, các dụng cụ cần thiết cho 
việc nấu nướng, túi lọc nước, vài bộ quần áo 
hợp với khí hậu mùa hè.

Bỏ lại Edinburgh sau lưng, hai chiếc xe 
Windspeed và Surly tiến về phía thị trấn 
Nam Queensferry nằm bên bờ Nam của 
biển Bắc. Đã bao lần chúng tôi đạp hơn một 
tiếng đồng hồ tới đây chọn một quán cà phê 
thưởng thức trà chiều và chiêm ngưỡng vẻ 
đẹp dịu dàng của ba cây cầu. Bờ bên kia 
là pháo đài Inchgravie có từ giữa thế kỷ 
16 nằm trên hòn đảo nhỏ mà những “cư 
dân” duy nhất là lũ chim biển. Từ trên cầu 
Queensferry có một làn đường dành riêng 
cho người đi bộ và xe đạp, tôi đưa mắt ngắm 
cây cầu đỏ Forth huyền thoại được xây dựng 
từ năm 1890 dành cho xe lửa. Con đường 
nhỏ dành riêng cho xe đạp xuyên qua các 
thị trấn rồi rẽ vào giữa vùng thôn quê yên 
tĩnh. Vài nhóm người đạp xe đi ngược chiều 
nhìn vào những chiếc túi xe đạp của chúng 
tôi, nhoẻn miệng cười thân thiện.

Sau những tiếng cười rổn rảng, trong 
nháy mắt chỉ còn tiếng lũ chim kêu lên từng 
hồi lảnh lót. Chúng tôi chưa tính đêm nay 
sẽ ngủ ở đâu, chỉ mong chờ một sự ưu đãi 
từ thiên nhiên. Gần cả tiếng đồng hồ đạp xe 
nhàn nhã trên con đường vắng lặng xanh 
mướt, chúng tôi quan sát địa hình hai bên 
đường rồi chọn một khu vực bằng phẳng 
ngay kế bên một lò gạch bỏ hoang. Chúng 
tôi ngồi trên mấy khúc gỗ, nhâm nhi bữa 
tối, ngắm chiếc lều đã được dựng ngay ngắn 
dưới tán cây. Đêm đầu tiên tôi thiếp đi thật 
nhanh, chờ mong trời sáng để tiến về thành 
phố Stirling.

Là một trong những thành phố nổi tiếng 
ở Scotland và dù không tráng lệ như thủ đô 
Edinburgh, nhưng Stirling luôn quyến rũ 
du khách bởi những nét rất riêng. Lâu đài 
Stirling có từ thế kỷ thứ 12 nằm trên đồi 
cao đóng vai trò phòng thủ quan trọng, đã 
trải qua nhiều lần trùng tu với những sự 
kiện lịch sử lớn của đất nước, giờ đây luôn 
là địa điểm thu hút cho bất kỳ ai ghé qua 

Scotland thân thương 
hiện ra với những nét đẹp 
bình dị, những ngôi nhà 
với kiến trúc bắt mắt
hòa vào thiên nhiên.
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Stirling. Bên dưới lâu đài là thung lũng trải 
dài tít tắp, với những dãy núi làm điểm tựa, 
dòng sông Forth hiền hòa uốn lượn như một 
dải lụa giữa màu xanh ngát của cây cối ven 
bờ và những cánh đồng ngày hạ.

Từ đồi cao, tôi dõi mắt về phía tu viện 
Cambuskenneth nơi vua James III yên 
nghỉ. Ngay rìa làng Cambuskenneth vẫn 
còn đó vết tích hoang tàn của tu viện cổ, 
ngôi mộ của vua James III và hoàng hậu 
Margaret trông đơn sơ, chỉ có hàng rào 
sắt vây quanh bảo vệ. Cuộc hôn nhân của 
James III với công chúa Margaret của xứ 
Đan Mạch, Na Uy và Thụy Điển đã giúp 
cho Scotland mở rộng lãnh thổ với món quà 
cưới là hai hòn đảo Orkney và Shetland. 
Vua James III tử trận trong cuộc nội chiến 
với các lãnh chúa. Dù người đời chẳng mấy 
ai nhớ về ông nhưng James III cũng góp 
vào lịch sử Scotland với việc truyền lại dòng 
máu vương giả để người chắt James VI thừa 
kế ngai vàng nước Anh, đánh dấu cột mốc 
lịch sử sáp nhập hai quốc gia.

Chúng tôi nhâm nhi tách cà phê và 
mocha, với miếng bánh ngọt ở quán cà 
phê Mint nổi bật với bức tường xanh bạc 
hà trong giai điệu du dương của bản nhạc 
Killing Me Softly, rồi đạp vòng quanh cảm 
nhận không khí tĩnh lặng của Stirling. Chỉ 
vài tiếng ngắn ngủi đi qua các con phố cổ 
kính, tôi tiếc nuối rời Stirling khi chưa kịp 
khám phá hết mọi ngóc ngách của vùng đất 
này. Đành hẹn Stirling cho lần hội ngộ tới.
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Trên vùng đất vạn hồ
 
Chúng tôi dừng chân ở thị trấn 

Callander, mua thêm thực phẩm, nhấm 
nháp một cây kem tan chảy dưới nắng hè. 
Con đường xuyên qua những ngôi làng bình 
yên, những cánh đồng nơi lũ cừu thong dong 
gặm cỏ. Scotland thân thương hiện ra với 
những nét đẹp bình dị, những ngôi nhà với 
kiến trúc bắt mắt hòa vào thiên nhiên. Tầm 
hơn ba giờ chiều, chúng tôi dừng lại ở Loch 
Lubnaig. Trong tiếng Gael Scotland, Loch 
có nghĩa là hồ. Scotland có tới hơn 30.000 
hồ lớn nhỏ, trong đó nổi tiếng nhất là Loch 
Ness với con quái vật trong truyền thuyết 
mà các nhà khoa học đã cất công xuống tận 
đáy hồ tìm kiếm trong vô vọng.

Chúng tôi dựng lều trên một bãi đất 
rộng nhô ra giữa hồ. Cảnh quan bốn bề 
đẹp như tranh vẽ, núi non tựa vào mây in 
xuống mặt hồ phẳng lặng. Tranh thủ nắng 
vẫn còn buông, tôi lao mình vào làn nước 
mát, khoan khoái với cảm giác thư thái. Hai 
chiếc xe đạp dựng kế bên nhau, một chiếc 
dây giăng ngang xe và cành cây, trở thành 
nơi lý tưởng để phơi đồ. Hai người phụ nữ 
bơi từ phía bên kia hồ qua chỗ chúng tôi 
trò chuyện. Chúng tôi vừa ăn tối vừa ngắm 
mặt nước soi bóng quả đồi với cánh rừng đổ 
xuống lòng hồ.

Ngày kế tiếp, tôi may mắn được thưởng 
ngoạn cảnh đẹp không tả xiết của những 
cung đường uốn lượn quanh hồ. Chúng tôi 
đi ngang qua thị trấn Killin rồi hì hục leo 
núi. Những thung lũng xanh mướt và núi 
mang vô số hình thù tạc vào đất trời, các 
loài hoa dại thi nhau khoe sắc dưới nắng hè 

khiến tôi ngây ngất. Địa điểm dừng chân 
đêm nay là hồ nước Stronuich. Hồ có vẻ khá 
sâu nên tôi chỉ loanh quanh sát mép nước. 
Sáng sớm vẫn còn ngái ngủ, tôi vén tấm 
màn đậy cửa lều ra, ngỡ ngàng nhìn mây 
bay la đà ôm lấy quả núi như một dải lụa 
mềm mại. Bất chấp cái túi ngủ ấm áp, tôi 
vội vàng chui ra khỏi lều, hít thở làn không 
khí tinh khiết sớm mai và ngẩn ngơ trước 
cảnh sắc tĩnh lặng tuyệt đẹp này.

Chúng tôi tiếp tục chặng đường về hồ 
Ossian. Đi giữa thung lũng với con đường 
uốn quanh dòng suối nhỏ, cảnh sắc hùng vĩ 
đầy chất thơ của cao nguyên Scotland chưa 
bao giờ khiến tôi hết mê say. Sau hơn một 
giờ ngây ngất chiêm ngưỡng cảnh sắc thiên 
nhiên, chặng đường leo núi bắt đầu. Bốn bề 
chỉ có loài hoa bông trắng muốt nở rộ trên 
đồng cỏ, bên dưới là những ngọn núi tạc vào 
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mây trời và in bóng xuống mặt hồ. Chúng 
tôi nhanh chóng dựng lều ở mỏm đất nhô 
ra giữa hồ Ossian, dưới những cây thông. 
Trời hơi se lạnh nên tôi chỉ nhảy ùm xuống 
nước quẫy vài cái rồi vội thay đồ trước khi 
kịp cho lũ midge nhỏ tí hút máu. Sau đó, tôi 
đi loanh quanh hái trái việt quất cho món 
tráng miệng. Đêm hôm ấy, trong tiếng sóng 
vỗ bờ, thi thoảng tôi nghe hàng thông vi vu 
và tiếng rì rầm trò chuyện của những người 
láng giềng cũng chọn được một vị trí đẹp 
dựng lều cách chỗ tôi hơn trăm mét. Những 
âm thanh ấy ru tôi vào giấc ngủ.

Chặng đường leo núi hôm nay dù khiến 
tôi bải hoải nhưng lại là nơi có phong cảnh 
đẹp nhất của chuyến đi. Những thung lũng 
xanh ngắt với dòng suối uốn lượn bao quanh 
bởi những ngọn núi hùng vĩ khiến tôi chỉ biết 
há hốc miệng ngắm nhìn. Chỉ hơn một giờ 
chiều, chúng tôi đã tới Loch Laggan. Cả hai 
ngồi dưới tán thông hóng gió, đọc sách, thi 
thoảng đảo mắt về phía bờ bên kia thưởng 
ngoạn kiến trúc lộng lẫy như một cung điện 
của toà nhà cổ Ardverikie từ thế kỷ 19.

Fort William, tọa lạc bên hồ Linnhe, là 
một cái tên không bao giờ xa lạ với những ai 
muốn khám phá Scotland hoang dã. Tôi đạp 
xe nhởn nhơ trên con đường bằng phẳng 
ven bờ sông, rồi hòa vào nhóm người ngồi 
ăn kem bên bờ kênh, quan sát những chiếc 
thuyền được nâng lên khỏi mặt nước để hòa 
vào sông. Tôi reo lên khi nhìn thấy đoàn tàu 
trong phim Harry Potter chạy lướt ngang 
qua như một tia chớp đỏ. Chẳng may, chiếc 
Surly bị thủng lốp nên chúng tôi phải dừng 
lại hơn mười lăm phút vá lốp. Chúng tôi 
may mắn thuê được một căn phòng nhỏ trên 
Airbnb. Khi ra trung tâm thị trấn, du khách 
đi lại nườm nượp. Đa phần mọi người đổ về 

đây để chuẩn bị cho hành trình chinh phục 
đỉnh Ben Nevis, ngọn núi cao nhất vương 
quốc Anh với vẻ đẹp hùng vĩ choáng ngợp.

Ngày kế tiếp chúng tôi đạp quanh hồ 
Linnhe. Những người dân địa phương đi bộ 
thong dong và đang ngồi trước nhà vẫy tay 
chào hai kẻ lạ mặt. Mây đen vần vũ trên 
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Thông tin du lịch
Scotland vào mùa hè thu hút rất đông du 
khách từ khắp nơi trên thế giới, nên bạn cần 
đặt phòng và nhà hàng trước. Để tìm hiểu 
thông tin du lịch ở Scotland, vào trang web: 
https://www.visitscotland.com
 
Du lịch bằng xe đạp và ngủ lều rất tốt cho 
những ai muốn trải nghiệm thiên nhiên, lại tiết 
kiệm được chi phí. Ứng dụng tìm đường cho 
xe đạp: https://www.komoot.com
 
Tìm hiểu về mạng lưới đạp xe ở vương quốc 
Anh: https://www.sustrans.org.uk/national-
cycle-network
 
Cung đường xe đạp Edinburgh - Oban (hơn 
400 km) được nói tới trong bài: từ Edinburgh - 
Stirling 66 km, Stirling - Loch Lubnaig 37 km, 
Loch Lubnaig - hồ chứa nước Stronuich 62 km, 
Stronuich - Loch Ossian 124 km, Loch Ossian 
- Loch Laggan 31 km, Laggan - Fort William 
40 km, Fort William - Connel 39 km, Connel - 
Oban 10 km.

bầu trời. Chúng tôi vội nép mình dưới những 
tàng cây trú mưa. Trời trở về chiều, chúng 
tôi tìm nơi có thể dựng lều tối nay. Nhưng đi 
mãi vẫn không chọn được một nơi ưng ý, cả 
hai quyết định đạp ngược lại, ghé một nhà 
hàng nhỏ ăn món pizza đút lò nóng hổi và 
trở lại nơi trú mưa lúc chiều dựng lều.

Một điều thú vị của những chuyến đi là 
những thứ không có trong kế hoạch xuất 
hiện. Lâu đài Stalker hiện ra góp thêm vào 
chút đặc sắc cho cung đường đạp xe yên tĩnh 
và đẹp ngây ngất này. Chúng tôi lại chọn một 
căn nhà nhỏ xinh xắn trên Airbnb, ăn tối ở 
nhà hàng bên Loch Etive. Sáng hôm sau, 
chúng tôi đạp xe quanh hồ, ghé thăm tàn tích 
của tu viện Ardchattan. Những con thuyền 
neo đậu trên sóng nước, nếp nhà nép mình 
vào vườn cây giữa khung cảnh thanh bình.

Oban là điểm dừng chân của chuyến đi. 
Chúng tôi chọn một bãi biển vắng người, 
nằm đọc sách và phơi nắng. Mùa hè ưu đãi 
cho người Scotland vô số thời gian, cho tới 
tầm 9 giờ, bầu trời mới xâm xẩm tối. Tối cuối 
cùng, chúng tôi tự thưởng cho mình những 
món ăn ngon và rượu vang ở một nhà hàng 
Pháp. Sáng hôm sau, tôi đứng ở tòa tháp 
McCaig’s Tower ngắm Oban bên dưới xinh 
đẹp như một Monaco thu nhỏ của Scotland.

Tiếng còi tàu vẫy gọi. Tôi tiếc nuối dắt 
chiếc Windspeed lên ga, cất giữ những kỷ 
niệm đẹp về một mùa hạ đã trở thành một 
phần ký ức của mình, trở về với mái nhà 
Edinburgh, trái tim của Scotland. 
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Summer Bike Paths
in Scotland
When the carpet of bluebell flowers began to spread over the forests of Scotland, 
we were excited to hit the road again to enjoy the beauty of this fairyland by a 
green means of transport: bicycles!

Text & photos | KIM NGAN (from Scotland)

Go to Stirling to visit
the forgotten king

 
It’s no longer a typical Saturday 

afternoon exploring an Edinburgh 
neighborhood for a few hours, this trip will 
last for more than a week. It was almost 
two o’clock in the afternoon, after finishing 
work, my husband and I slowly took our 
bikes out of the house. The luggage for the 

road was quite light and compact: a tent, 
sleeping bags, a few necessary tools for 
cooking, water filter bags, some clothes 
suitable for summer climate.

Leaving Edinburgh behind, the 
Windspeed and Surly bikes headed towards 
the town of South Queensferry on the 
south bank of the North Sea estuary. We’ve 
pedaled here countless times for more than 
an hour to arrive here and choose a cafe to 
enjoy afternoon tea and contemplate the 
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gentle beauty of the three bridges. On the 
other side is the mid-16th-century fortress 
of Inchgravie, located on a small island 
whose only “residents” are seabirds. From 
the Queensferry Crossing, which has a 
dedicated lane for pedestrians and bicycles, 
I gazed at the legendary red Forth Bridge 
built in 1890 for trains. The bike lane cuts 
through the towns and then turns into the 
middle of the quiet countryside. Several 
groups of cyclists traveling in the opposite 
direction looked at our bicycle bags, 
grinning with friendly faces.

After some laughter, in just the wink 
of an eye, only the sound of birds chirping 
could be heard. We had not yet planned 
where to sleep for the night, but instead 

waited for a favor from nature. After nearly 
an hour of leisurely cycling on a quiet lush 
road, we observed the terrain on both sides 
of the road and then chose a flat area next 
to an abandoned brick kiln. We sat on some 
logs, enjoying our dinner, watching the tent 
that had been set up neatly under a tree 
canopy. The first night, I fell asleep quickly, 
waiting for morning when we would head to 
Stirling.

As one of the famous cities in Scotland 
and although not as magnificent as the 
capital Edinburgh, Stirling always attracts 
visitors with its very own features. The 
12th-century Stirling Castle perched 
on a high hill that played an important 
defensive role, having undergone numerous 
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restorations with major historical events 
in the country, is now an attraction for 
any visitor coming to Stirling. Beneath the 
castle is a long valley, with mountains as 
a fulcrum, the River Forth gently winding 
like a silk strip between the green of the 
trees along the shore and summer fields.

From the top of the hill, I kept my eyes 
on the Cambuskenneth Abbey, which is 
King James II’s resting place. At the edge 
of Cambuskenneth village, ruins of the 
ancient abbey still remain, the tombs of 
King James III and Queen Margaret look 
simple, only surrounded by an iron fence. 
James III’s marriage to Princess Margaret 
of Denmark, Norway and Sweden helped 
Scotland expand its territory with the 
wedding gift of two islands of Orkney and 
Shetland. King James III died in a civil 
war with the lords. Although few people 
remember him, James III also contributed 
to the history of Scotland by passing on 
his royal blood so that his great-grandson 
James VI could inherit the British throne, 
marking a historic milestone as the two 
countries merged.

We sipped coffee and mocha with a 
piece of cake at the Mint coffee featuring a 
mint green wall and the melodic tunes of 
Killing Me Softly, then we cycled around 
to embrace the tranquil atmosphere of 
Stirling. Just a few short hours after 
crossing through the ancient streets, I felt 
regret as we left Stirling without having the 
time to explore every corner of this land. So, 
I had to make an appointment with Stirling 
for our next reunion.

Dear Scotland appears with idyllic beauty, houses with
eye-catching architecture blend in with the surrounding nature
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In the land of
thousands of lakes
 
We stopped in the town of Callander, 

bought more food, and sipped on melting 
ice cream under the summer sun. The road 
passed through peaceful villages, fields 
where sheep freely grazed. Dear Scotland 
appears with idyllic beauty, houses with 
eye-catching architecture blend in with the 
surrounding nature. Around three o’clock in 
the afternoon, we stopped at Loch Lubnaig. 
In Scottish Gaelic, Loch means lake. 
Scotland has more than 30,000 lakes, large 
and small, of which the most famous is 
Loch Ness with the legendary monster that 
scientists have searched for in vain along 
the bottom of the lake.

We pitched our tent on a large patch 
of land that jutted out into the middle 
of the lake. The four-sided landscape 
is picturesque, with mountains leaning 
against the clouds on the serene lake 
surface. Taking advantage of the still falling 
sun, I immersed myself into the cool water, 
refreshed with a sense of relaxation. Two 
bicycles leaning next to each other, a rope 
strung across the bike and a tree branch, 
making it the perfect place to hang clothes. 
Two women swam from across the lake to 
join our conversation. We had dinner while 
watching the water reflect the hill and the 
forest down to the lakebed.

The next day, I was fortunate enough to 
enjoy the speechless beauty of the winding 
roads around the lake. We passed through 

the town of Killin and then went hiking 
with zeal. The green valleys and mountains 
bring countless shapes carved into heaven 
and earth, while wildflowers blooming 
under the summer sun blew my mind way. 
Tonight’s stopover is Stronuich Lake. The 
lake seemed quite deep to me, so we just 
hovered around the water’s edge. Early 
in the morning, still drowsy, I lifted the 
curtain covering the tent’s door, surprised 
to see the clouds soaring and hugging 
the mountain like a soft silk. Despite my 
warm sleeping bag, I hurried out of the 
tent, breathed in the pure morning air, and 
marveled at this beautiful stillness.

We continue our way to Ossian Lake. 
Walking in the middle of the valley with 
the road winding around a small stream, 
the poetic scenery of the Scottish Highlands 
has never made me stop longing. After more 
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than an hour of ecstatic contemplation of 
the natural scenery, our climbing journey 
began. On all four sides, there are only 
white flowers blooming in the grasslands, 
below are the mountains carved into the 
sky and silhouettes on the lake. We quickly 
set up our tents on the ledge jutting out into 
the middle of Lake Ossian, under the pine 
trees. It was a bit chilly, so I just jumped 
into the water and splashed a few times and 
quickly changed before I could let the tiny 
midges suck any blood. Then I went around 
picking blueberries for dessert. That night, 
among the sound of the waves crashing on 
the shore, I sometimes heard the whistling 
pines and the whispering conversations of 
the neighbors who also chose this beautiful 
location to set up their tents more than 
a hundred meters away from me. Those 
sounds lulled me to sleep.

Today’s climbing route made me 
exhausted, but it was the place with 
the most beautiful scenery of the trip. 
The green valleys with winding streams 
surrounded by majestic mountains left me 
gaping at the sight. Just over one o’clock 
in the afternoon, we reached Loch Laggan. 
The two of us sat under the pine canopy to 
enjoy the fresh air, read books, sometimes 
rolling our eyes to the other side to enjoy 
the splendid architecture like a palace of 
the old 19th century Ardverikie House.

Fort William, located on Lake Linnhe, 
is a name that is never unfamiliar to those 
who want to explore the wilds of Scotland. 
I rode my bicycle on the flat road along the 
river, then joined a group of people eating 
ice cream by the canal, watching the boats 
being lifted out of the water to join the 

river. I yelled out loud when I saw the train 
from the Harry Potter movie pass by like a 
flash of red. Unfortunately, the Surly had a 
puncture, so we had to stop for more than 
fifteen minutes to fix the tire. We were 
lucky enough to get a small room on Airbnb. 
When going to the center of town, tourists 
go back and forth. Most people flock here to 
prepare for the journey to conquer the top 
of Ben Nevis, the highest mountain in the 
UK with overwhelming beauty.

The next day was for cycling around 
Lake Linnhe. The locals walked leisurely 
and were sitting in front of the house 
waving to the two strangers. Dark clouds 
pitted against each other in the sky. We 
quickly hid under the trees to shelter 
from the rain. It was late in the afternoon, 
and we were looking for a place where we 
could pitch our tents for the night. As we 
still couldn’t find a satisfactory place, the 
two of us decided to cycle back, drop by a 
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Tourist information
Scotland in the summer attracts a lot of tourists 
from all over the world, so you need to book 
rooms and restaurants in advance. For tourist 
information in Scotland, visit: https://www.
visitscotland.com
 
Traveling by bicycle and sleeping in tents is 
very good for those who want to experience 
nature while saving money. Bike route finder 
app: https://www.komoot.com
 
To find out about the UK cycling network: 
https://www.sustrans.org.uk/national-cycle-
network
 
The Edinburgh - Oban Cycle Route (more than 
400 km) mentioned in the article: Edinburgh - 
Stirling 66 km, Stirling - Loch Lubnaig 37 km, 
Loch Lubnaig - Stronuich Reservoir 62 km, 
Stronuich - Loch Ossian 124 km, Loch Ossian 
- Loch Laggan 31 km, Laggan - Fort William 40 
km, Fort William - Connel 39 km, Connel - Oban 
10 km.

small restaurant to eat hot baked pizza, 
and return to shelter from the rain in the 
afternoon to set up a tent.

One interesting thing about trips is the 
things that were not planned. The looming 
Stalker Castle adds a bit of character to 
this ecstatic and tranquil cycling route. 
We chose a lovely little house on Airbnb 
and dined at a restaurant next to Loch 
Etive. The next morning, we cycled around 
the lake, visiting the ruins of Ardchattan 
Priory. The boats moored on the waves. The 
houses nestled in the garden amidst the 
peaceful scenery.

Oban was the stop of the trip. We 
chose an empty beach, read books, and 
sunbathed. Summer favors Scots countless 
times, as the sky only became dark at 
about nine o’clock in the evening. On the 
last night, we treated ourselves to delicious 
food and wine at a French restaurant. The 

next morning, I stood at McCaig’s Tower 
watching Oban below as beautiful as a 
miniature Monaco of Scotland.

The train whistle beckons us. I 
regretfully take my Windspeed to the 
station, keeping the beautiful memories of 
a summer that have become a part of my 
memory, back to my roof in Edinburgh, the 
heart of Scotland. 
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Mùa hè ở Melbourne:
Nào ta cùng lên rừng, xuống biển!
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KHÁM PHÁ

Được thiên nhiên ưu ái
lợi thế vừa gần núi
vừa gần biển, lại ít gặp
thiên tai, lũ lụt hơn so với
hai tiểu bang khác cùng ở
bờ đông Australia là Queensland 
và New South Wales,
Melbourne là nơi bạn nên
ghé thăm ít nhất một lần
trong đời.  
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Bãi biển gần nhất là Port Melbourne chỉ 
cách trung tâm thành phố khoảng 4 km,
trong khi chỉ cần lái xe chưa đến 

một tiếng là bạn có thể ghé thăm dãy núi 
Dandenong Ranges cách 35 km về phía đông.

Vào mùa hè, nhiệt độ trung bình tại 
Melbourne dao động trong khoảng từ 14-30 
độ C, mặt trời lặn lúc 8-9 giờ tối nên có cảm 
giác ngày dài hơn. Đây là điều kiện lý tưởng 
cho các hoạt động ngoài trời như thể thao, 
dã ngoại, du lịch... Dưới đây là gợi ý một số 
điểm đến để bạn có thể tận hưởng những vẻ 
đẹp mà thiên nhiên ban tặng cho thành phố 
Melbourne nói riêng và tiểu bang Victoria 
nói chung.

 

Khám phá cung đường biển 
Great Ocean Road

 
Great Ocean Road là một trong những 

cung đường biển đẹp nhất Australia, trải 
dài 240 km từ Torquay đến Allansford. 
Cung đường này được xây dựng từ năm 
1919-1932 bởi 3.000 cựu chiến binh Úc 
sau Thế chiến thứ nhất, nhằm tưởng niệm 
những người đã ngã xuống trong cuộc chiến, 
đồng thời giúp việc đi lại giữa các khu dân 
cư ven biển được dễ dàng hơn.

Khi lái xe trên Great Ocean Road, bạn 
sẽ thấy một bên là núi đá cheo leo, một bên 
là biển xanh, sóng vỗ rì rào. Nằm rải rác 

trên cung đường này có nhiều điểm du lịch, 
trong đó nổi tiếng nhất là Twelve Apostles 
(12 Thánh Tông Đồ), một quần thể các khối 
đá vôi tự nhiên nằm ở ngoài khơi, có tảng 
cao đến 50 m. Gần đó còn có một số cấu trúc 
đá vôi độc đáo khác như London Bridge, 
Loch Ard Gorge và Razorback.

Nếu bạn là người đam mê cảm giác mạnh 
thì nhất định không thể bỏ qua Skydive 12 
Apostles, nơi bạn có thể nhìn ngắm kỳ quan 
thiên nhiên này trong lúc đang rơi tự do ở 
độ cao hơn 4.500 m, trước khi vận động viên 
đi kèm bung dù để cả hai từ từ đáp xuống 
đất. Chi phí cho hoạt động này là 387 AUD 
(khoảng 6.400.000 đồng).
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Chinh phục đỉnh núi 
Grampians

 
Nằm cách Melbourne 260 km về phía 

tây, công viên quốc gia Grampians là điểm 
đến yêu thích của dân thể thao và các vận 
động viên leo núi, với cảnh quan thiên 
nhiên hùng vĩ và nhiều cung đường đi bộ 
với cấp độ từ dễ đến khó. Nơi đây được xếp 
hạng là di sản nước Úc vào năm 2006.

Một trong những cung đường đẹp nhất 
là từ bãi đậu xe Wonderland Carpark leo 
đến Pinnacle Lookout, đi ngang qua những 
điểm như Grand Canyon, Bridal Veil Falls, 
Silent Street. Cung đường này mất khoảng 
2 tiếng để leo tới đỉnh, đường đi khá dễ, có 
nơi còn làm sẵn bậc thang, nên nhiều gia 
đình mang cả con nhỏ đi cùng. Dĩ nhiên còn 
có nhiều cung đường khác “khó nhằn” hơn, 
như Grampians Peaks Trail dài đến 160 km 
và phải mất 13 ngày để đi hết! Lời khuyên 
dành cho bạn khi đi leo núi là nên xuất 
phát từ sáng sớm, vì khi đó khí trời mát 
dịu và ít khách du lịch hơn, nên việc leo núi 
cũng dễ dàng hơn.

Grampians giữ một vị trí đặc biệt trong 
văn hoá thổ dân Úc, với số lượng tranh nghệ 
thuật khắc trên đá nhiều nhất ở tiểu bang 
Victoria. Trong khi chúng ta gọi ngọn núi 
này là Grampians, thì người thổ dân gọi là 
Gariwerd. Nếu muốn tìm hiểu thêm về văn 
hoá thổ dân - vốn tồn tại từ hơn 60.000 năm 
trước - bạn có thể ghé thăm Trung tâm Văn 
hóa Brambuk ở thị trấn Halls Gap.

Ngoài ra, sở thú Halls Gap cũng là nơi 
không thể bỏ qua với hơn 160 loài thú bản 
địa hoặc quý hiếm. Điều đặc biệt ở đây là 
bạn có thể tiếp xúc và chụp hình chung với 
một số con vật như chó hoang dingo, chồn 
đất châu Phi và gấu trúc đỏ.

Trên đường từ Grampians về lại 
Melbourne, bạn có thể ghé thăm thành phố 
Ballarat với nhiều kiến trúc cổ, tham quan 
khu đào vàng Sovereign Hill, hay đi dạo 
trong vườn bách thảo Ballarat Botanical 
Gardens.

Trên đường đi, bạn nhớ ghé qua thị trấn 
Apollo Bay để thưởng thức những món hải 
sản tươi ngon ở Apollo Bay Fishermen’s 
Co-Op, nhâm nhi ly rượu gin hoặc cocktail 
ở Apollo Bay Distillery. Bạn cũng nên thử 
những vị kem “có một không hai” tại quán 
Dooley’s Premium Ice Cream, trong đó có vị 
Vegemite đặc trưng của nước Úc - một loại 
bơ màu nâu có vị mặn và mùi hơi khó chịu 
khi mới ăn lần đầu, nhưng nếu ai đã thích 
rồi thì sẽ “ghiền” như mùi sầu riêng vậy.

Và còn vô vàn những điểm du lịch khác 
dọc theo Great Ocean Road như rừng cây 
gỗ đỏ Californian Redwoods cao đến 60 m, 
thác nước Hopetoun Falls, hay khu vui chơi 
Otway Fly Treetop Adventures.

Cũng chính tại đây vào năm 1851 đã nổ 
ra cơn sốt vàng, mang lại sự phồn thịnh cho 
Ballarat nói riêng và tiểu bang Victoria nói 
chung. Đến với Sovereign Hill, bạn có thể 
bước chân trở về quá khứ để xem cuộc sống 
của người dân Úc thời xưa như thế nào, 
cũng như chiêm ngưỡng mô hình khối vàng 
lớn thứ hai được tìm thấy tại Úc - khối vàng 
Welcome Nugget nặng 69 kg với hơn 99% là 
vàng nguyên chất.

Đặc biệt, vào cuối mùa hè, gần Ballarat 
có một số cánh đồng hoa hướng dương mở 
cửa cho du khách. Bạn có thể thoải mái 
tạo dáng giữa một cánh đồng hoa ngập sắc 
vàng, hay mang về một “bông hoa mặt trời” 
chỉ với 2 AUD.
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Đắm mình giữa thiên nhiên
tại Wilsons Promontory

 
Công viên quốc gia Wilsons Promontory, 

gọi tắt là “The Prom”, hoặc Yiruk và 
Wamoon trong tiếng thổ dân, là điểm cực 
nam của tiểu bang Victoria. Công viên có 
diện tích lên đến khoảng 500 km2 và nổi 
tiếng với cảnh vật hoang sơ, những cánh 
rừng bạt ngàn, bãi biển cát trắng cùng vô 
số loài động vật hoang dã như kangaroo, 
wallaby, wombat, koala và emu.

Có thể nhiều người chưa biết, dù 
kangaroo và wallaby trong tiếng Việt đều 
dịch là “chuột túi”, nhưng đây lại là hai loài 
thú khác nhau tại Úc. Wallaby thường có 
kích cỡ nhỏ hơn, nặng khoảng 20 kg và cao 
dưới 1 m, trong khi kangaroo có thể cao đến 
2 m và nặng hơn 90 kg. Nhờ vào đôi chân 
sau mạnh mẽ của mình, kangaroo có thể di 
chuyển với vận tốc 56 km/h và nhảy xa hơn 
9 m. Tại Victoria có khoảng 1.942.000 con 
kangaroo (số liệu năm 2020).

Wilsons Promontory có rất nhiều lựa 
chọn để bạn khám phá và trải nghiệm, tùy 
theo sở thích của bạn. Bạn có thể khám phá 
những cung đường đi bộ ven biển, xuyên 
rừng hay lên núi. Bạn có thể đến Speaky 
Beach - một bãi biển có cát trắng mịn đến 
mức phát ra tiếng kêu vui tai khi bạn đi 
trên đó. Bạn cũng có thể ghé thăm The Big 
Drift với những đồi cát vàng rộng mênh 
mông như lạc vào xứ sở Ngàn lẻ một đêm. 
Lưu ý là bên trong công viên quốc gia không 
có nhiều nhà hàng hay quán cà phê, vì vậy 
bạn nhớ mang đủ đồ ăn và nước uống cho 
chuyến đi chơi của mình.
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Vài dòng về tác giả
 
Đăng Trình tốt nghiệp ngành Xuất bản và 
Truyền thông tại Đại học Melbourne. Với niềm 
đam mê du lịch và nhiếp ảnh, anh thường 
xuyên ghi lại những hành trình của mình tại 
Úc cũng như các nước trên thế giới và chia 
sẻ trên trang blog cá nhân. Anh đang ấp ủ 
dự định xuất bản một cuốn sách du ký ghi lại 
những chuyến đi của riêng mình.

Hái trái cây tại nhà vườn
 
Mùa hè cũng là mùa của những vườn 

cây trĩu quả tại Melbourne, nào là cherry, 
dâu, mâm xôi, táo... Ghé thăm những vườn 
trái cây, chắc chắn bạn sẽ hứng thú với trải 
nghiệm tự tay hái những quả chín mọng từ 
trên cành và thưởng thức hương vị mát lành 
của thiên nhiên nước Úc.

 Một trong những loại quả yêu thích 
nhất của tôi là cherry - đặc biệt, cảm giác 
ăn cherry ở vườn lúc nào cũng ngon hơn là 
cherry mua ở chợ hay siêu thị. Bạn chỉ cần 
mua vé vào cửa là có thể hái cherry ăn thoả 
thích, còn nếu mang về thì nhà vườn sẽ tính 
tiền theo ký.

Các vườn cherry chủ yếu tập trung ở 
thung lũng Yarra, cách Melbourne khoảng 1 
tiếng lái xe, chẳng hạn như CherryHill, Red 
Hill, Blue Hills, Big Fella và Cherry Haven. 
Vé vào cửa khoảng 20 AUD. Tại CherryHill 
còn bán nhiều sản phẩm làm từ cherry như 
kem, rượu gin, shiraz, cider...

Bí quyết khi hái cherry là chọn những 
quả màu đậm, mập mạp và có vỏ bóng đẹp. 
Nếu hái đem về thì bạn nên hái cả cuống, vì 
như vậy cherry sẽ bảo quản được lâu hơn.

Còn nếu muốn hái dâu thì bạn có thể 
ghé nông trại Sunny Ridge ở bán đảo 
Mornington xinh đẹp. Quán cà phê ở đây có 
bán các món tráng miệng được làm từ dâu 
tươi có thể làm thoả mãn bất cứ tín đồ ẩm 
thực nào. Bạn nên thử chocolate fondue, 
panna cotta, kem dâu, bánh scone với kem 
và mứt dâu tươi...

Ghé thăm những 
vườn trái cây 

tại Melbourne, 
chắc chắn bạn sẽ 
hứng thú với trải 
nghiệm tự tay hái 

những quả chín 
mọng từ trên cành 

và thưởng thức 
hương vị mát lành 

của thiên nhiên 
nước Úc.

Thông tin du lịch Australia
 
Từ ngày 21/2/2022, những du khách đã tiêm 
đủ hai mũi vaccine COVID-19 có thể nhập 
cảnh Úc mà không cần phải xin giấy miễn 
trừ. Bạn cần phải điền tờ khai kỹ thuật số 
(Digital Passenger Declaration) trong vòng 72 
giờ trước khi đến Úc.
 
Tại tiểu bang Victoria, du khách cần phải 
cách ly tại nhà ngay sau khi nhập cảnh, và 
phải làm xét nghiệm kháng nguyên nhanh 
(RAT) hoặc PCR trong vòng 24 giờ. Bạn chỉ 
có thể ra ngoài sau khi có kết quả âm tính.
 
Một số nơi vẫn yêu cầu người dân đeo khẩu 
trang và đăng ký thông tin qua ứng dụng điện 
thoại Service Victoria, cũng như kiểm tra giấy 
chứng nhận tiêm chủng kỹ thuật số.
 
Lưu ý là những quy định về COVID-19 có 
thể thay đổi rất nhanh chóng, vì vậy bạn hãy 
kiểm tra thông tin với hãng hàng không hoặc 
đại lý du lịch trước khi lên đường.
 
Và một điều cũng không kém phần quan 
trọng là bạn nên kiểm tra dự báo thời tiết 
trước khi ra ngoài, vì thời tiết Melbourne được 
ví như một cô gái đỏng đảnh, nhiệt độ có thể 
chênh lệch đến 10 độ C chỉ trong một ngày.

Trong khi đó, ở Mornington cũng có rất 
nhiều điểm du lịch thú vị như cánh đồng 
hoa oải hương Red Hill, suối nước nóng 
Peninsula Hot Springs, tảng đá đầu rồng ở 
biển Rye, hay cưỡi ngựa trên bãi biển.

Và còn nhiều điều thú vị khác ở 
Melbourne đang chờ bạn đến khám phá! 



120  SAVOUR VIETNAM

DISCOVERY



SUMMER 2022 121

Summer in Melbourne:
Up in the Forest, Down to the Sea!
Favored by nature with the advantage of being close 
to the mountains and the sea, and less prone to 
natural disasters and floods than the other two states 
on the east coast of Australia, Queensland and New 
South Wales, Melbourne is the place you should visit 
at least once in your life.

Text & photos | DANG TRINH (from Australia)
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The nearest beach is Port Melbourne, 
only 4 km from the city center, while 
just under an hour’s drive, you can 

visit the Dandenong Ranges about 35 km to 
the east.

 In the summer, the average 
temperature in Melbourne fluctuates 
between 14-30 degrees Celsius, the sun sets 
at 8-9 pm, so it feels as if the day is longer. 
This is the ideal condition for outdoor 
activities such as sports, picnicking, 
travel... Here are some suggested 
destinations for you to enjoy the beauty 
that nature has bestowed on Melbourne in 
particular and Victoria in general.

 

Explore the Great Ocean Road
 
The Great Ocean Road is one of the most 

spectacular sea routes in Australia, stretching 
240 km from Torquay to Allansford. This road 
was built between 1919-1932 by 3,000 World 
War I Australian veterans, to commemorate 
those who fell in the war, and to facilitate 
travel for coastal residents.

During your drive on the Great Ocean 
Road, you will see craggy mountains on 
one side and blue sea on the other with 
whispering waves. Scattered along this 
road are many tourist attractions, of which 

the most famous is the Twelve Apostles, a 
complex of natural limestone formations 
located offshore, with a height of up to 50 
meters. Nearby are some other unique 
limestone structures such as London 
Bridge, Loch Ard Gorge and Razorback.

If you are a thrill seeker, you cannot 
miss the Skydive 12 Apostles, where you 
can contemplate this natural wonder while 
skydiving from an altitude of more than 
4,500 meters, before the skydiver opens the 
parachute to let the two slowly land on the 
ground. The cost of this activity is 387 AUD 
(about 6,400,000 VND).

Along the way, be sure to stop by the 
town of Apollo Bay for fresh seafood at 
Apollo Bay Fishermen’s Co-Op, and sip a 
glass of gin or a cocktail at the Apollo Bay 
Distillery. You should also try the “unique” 
ice cream flavors at Dooley’s Premium Ice 
Cream, including Australia’s signature 
Vegemite - a brown spread with a salty 
taste and slightly unpleasant smell at the 
first try, but anyone who is already familiar 
with it can be “addicted,” just like with the 
smell of durian.

And there are countless other tourist 
attractions along the Great Ocean Road 
such as the Californian Redwoods up to 60 
meters high, the Hopetoun Falls waterfall, 
or the Otway Fly Treetop Adventures 
amusement park.



SUMMER 2022 123

Conquer the top
of the Grampians

 
Located 260 km west of Melbourne, 

Grampians National Park is a favorite 
destination for sports addicts and mountain 
climbers, with its spectacular natural 
landscapes and a variety of trekking paths 
ranging from easy to difficult levels. This 
destination was listed as an Australian 
heritage site in 2006.

One of the most beautiful routes is from the 
Wonderland Carpark to the Pinnacle Lookout, 
passing places like Grand Canyon, Bridal Veil 
Falls, Silent Street. This route takes about 
2 hours to climb to the top, the path is quite 
easy, in some places there are steps, so many 
families have achieved this with their children. 
Of course, there are other “harder” hiking trails 
such as the Grampians Peaks Trail, which is up 
to 160 km long and takes 13 days to complete! 
The advice for anyone attempting a climb is to 
start early in the morning, because the air is 
cooler and there are fewer tourists then, so the 
climb is also easier.

Grampians hold a special place in 
Australian Aboriginal culture, with the 
largest number of rock art in Victoria. 
While we call this mountain the 
Grampians, the Aboriginal people call it 

Gariwerd. If you want to learn more about 
Aboriginal culture - which dates back 
more than 60,000 years - you can visit the 
Brambuk Cultural Center in Halls Gap.

In addition, the Halls Gap Zoo is also a 
must-see destination with more than 160 
native or rare animal species. The special 
thing here is that you can interact and 
take pictures with some animals such as 
dingoes, ferrets, and red pandas.

On the way from the Grampians back to 
Melbourne, you can visit the city of Ballarat 
with many works of ancient architecture, 
explore the Sovereign Hill gold mine, or take 
a walk in the Ballarat Botanical Gardens.

It was here in 1851 that the gold rush 
broke out, bringing prosperity to Ballarat 
in particular and Victoria in general. When 
you come to Sovereign Hill, you can take a 
step back in time to see what Australian life 
was like in the old days, as well as admire 
the model of the second largest gold block 
found in Australia - the heavy Welcome 
Nugget gold block that weights 69 kg with 
more than 99% pure gold.

Especially, near Ballarat in late 
summer, there are some sunflower fields 
open to visitors. You can comfortably 
pose in the middle of a field full of yellow 
flowers, or bring home a “flower of the sun” 
for just 2 AUD.
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Immerse yourself in nature 
at Wilsons Promontory

 
Wilsons Promontory National Park, 

or “The Prom” for short, or Yiruk and 
Wamoon in the Aboriginal languages, is the 
southernmost point of Victoria. The park 
covers an area of   about 500 square kilometers 
and is famous for its unspoiled landscapes, 
vast forests, white sandy beaches, and 
countless wildlife species such as kangaroo, 
wallaby, wombat, koala, and emu.

Perhaps unknow to many people, 
although both kangaroos and wallabies are 
translated as “kangaroo” in Vietnamese, 
these are two different animals in Australia. 
Wallabies are usually smaller in size, 
weighing about 20 kg and less than 1 m tall, 
while kangaroos can be up to 2 m tall and 

weigh more than 90 kg. Thanks to their 
powerful hind legs, kangaroos can move at 
speeds of 56 km/h and jump more than 9 
m. There are about 1,942,000 kangaroos in 
Victoria, according to 2020 figures.

Wilsons Promontory has countless 
options to explore and experience, 
depending on your preference. You can 
explore walking paths along the coast, 
through the forest or up the mountain. You 
can go to Speaky Beach - a sandy beach 
where the sand is so fine that it makes a 
funny noise when you walk on top of it. You 
can also visit the Big Drift with vast golden 
sand dunes that give one the feeling of 
being lost in the land of One Thousand and 
One Nights. Note that there are not many 
restaurants or cafes inside the national 
park, so you should remember to bring 
enough food and water for your outing.



SUMMER 2022 125

Pick fruit at the house garden
 
Summer is also the season of fruit-

laden orchards in Melbourne, with cherries, 
strawberries, raspberries, apples... When 
you visit the fruit orchards, you will surely 
enjoy the experience of hand-picking ripe 
berries from the bushes and enjoying the 
cool taste of Australian nature.

Cherries are one of my favorite fruits - 
especially, the feeling of eating cherries in 
the garden is always better than cherries 
bought at the market or supermarket. You 
only need to buy an entrance ticket to be 
able to pick and eat as many cherries as 
you like, and if you bring them home, the 
gardener will charge you per kilogram.

Cherry orchards are mainly 
concentrated in the Yarra valley, about 
an hour’s drive from Melbourne, such as 
CherryHill, Red Hill, Blue Hills, Big Fella 
and Cherry Haven. Admission costs about 
20 AUD. Especially, CherryHill also sells 
many cherry-based products such as ice 
cream, gin, shiraz, cider...

The trick to picking cherries is choosing 
those that are dark, plump, and have a nice 
glossy peel. If you pick them to take away, 
you should pick the stalks, because that 
way the cherries will be preserved longer.

For those who prefer strawberries, you 
can visit Sunny Ridge Farm in the beautiful 
Mornington Peninsula. The cafe here sells 
desserts made from fresh strawberries 
that can satisfy any foodie. You should try 
chocolate fondue, panna cotta, strawberry 
ice cream, scones with cream and fresh 
strawberry jam...

A few lines about the author

Dang Trinh graduated in Publishing and 
Communication at the University of 
Melbourne. With a passion for travel and 
photography, he often records his journeys 
in Australia and other countries around the 
world and shares them on his personal blog. 
He is hatching a plan to publish a travel book 
documenting his own trips.

Australia travel information
From February 21, 2022, travelers who 
received two doses of the COVID-19 vaccine 
can enter Australia without having to apply 
for a travel exemption. You will need to fill 
out a Digital Passenger Declaration 72 hours 
before arriving in Australia.

In Victoria, travelers are required to self-
isolate at home immediately upon arrival and 
must undergo a rapid antigen test (RAT) or 
PCR within 24 hours. You can only go out 
once the test is negative.

Some places still require people to wear 
masks and register information via the 
Service Victoria phone app, as well as check 
a digital vaccination certificate.

Note that COVID-19 regulations can change 
very quickly, so check with your airline or 
travel agent before you travel.

And it is equally important that you check the 
weather forecast before going out, because 
the weather in Melbourne can change quickly 
like a girl’s mood, the temperature can be up 
or down 10 degrees Celsius in just one day.

When you 
visit the fruit 
orchards, you 

will surely enjoy 
the experience 

of hand-picking 
ripe berries from 

the bushes and 
enjoying the cool 

taste of Australian 
nature.

Meanwhile, in Mornington, there are 
also many interesting tourist attractions 
such as Red Hill lavender fields, Peninsula 
Hot Springs, dragon head rock in the Rye 
Sea, or horseback riding on the beach.

And there are many other exciting 
experiences in Melbourne waiting for you to 
discover!  
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Chương trình “Ẩm thực không biên giới” lần thứ 6

TIN ẢNH

Chỉ riêng trong tháng 
3/2022, Công ty Dịch vụ Lữ 
hành Saigontourist thuộc 
Saigontourist Group đã phục vụ 
hơn 80 đoàn du lịch MICE với 
các chương trình tham quan kết 
hợp tổ chức sự kiện, hội thảo, 
teambuiding, gala dinner tại 
Hà Nội, Sapa, Điện Biên, Phan 
Thiết, Nha Trang, Quy Nhơn, 
Hồ Tràm, Phú Quốc... Tổng số 
khách tham gia các chương 
trình này ước tính đạt hơn 
13.000 khách.

Chương trình “Ẩm thực không 
biên giới” lần thứ 6 với chủ đề 
“Văn hoá ẩm thực Nhật Bản - 
Thực phẩm hữu cơ và giải pháp 
Jukkusei hiện đại” đã diễn ra 
tại khách sạn Rex Sài Gòn vào 
ngày 01/4/2022. Đây là sự kiện 
chuyên về ẩm thực do Trường 
Trung cấp Du lịch và Khách sạn 
Saigontourist (STHC) phối hợp 
với Trung tâm nghiên cứu, bảo 
tồn và phát triển ẩm thực Việt 
Nam và Chi hội đầu bếp chuyên 
nghiệp Sài Gòn tổ chức.

Chương trình hân hạnh tiếp đón 
sự hiện diện của Tổng lãnh sự Nhật 
Bản tại TP.HCM - Ngài Watanabe 
Nobuhiro, đại diện lãnh đạo Hiệp 
hội Du lịch TP.HCM, các thành 
viên Câu lạc bộ F&B Saigontourist 
Group, các đầu bếp tại TP.HCM, 
các giảng viên và sinh viên trường 
STHC. Ba khách mời tham gia 
sự kiện lần này là cô Ino Mayu - 
Trưởng đại diện Tổ chức Seed to 
Table Nhật Bản, đầu bếp Phạm Sơn 
Vương - Chủ tịch Chi hội đầu bếp 
chuyên nghiệp Sài Gòn, chuyên gia 
ẩm thực Nhật Bản và Tiến sĩ Vũ 
Thùy Linh - nữ tiến sĩ người Việt 
đầu tiên chinh phục bằng đầu bếp 
chế biến cá nóc.

Giải pháp Jukkusei là phương 
pháp “ngủ đông” thực phẩm, giúp 
trữ thực phẩm tốt hơn và thời gian 
bảo quản thực phẩm tươi cũng được 
lâu hơn. Cuối chương trình, đầu bếp 
Vương đã hướng dẫn chế biến 7 món 
ăn độc đáo của Nhật Bản, gồm Zensai, 
Salada Moriawase, Fugu Usuzukuri, 
Wagyu Miso Yaki, Tempura, Temari 
Sushi và Mizu Mochi.

Ẩm thực hiện là lĩnh vực dịch 
vụ thế mạnh của Saigontourist 

Group. Việc STHC - một đơn vị thuộc 
Saigontourist Group - tổ chức chương 
trình này, với định kỳ 2 tháng một 
lần, cho thấy tập đoàn rất chú trọng 
đến vấn đề quảng bá và công tác 
đào tạo nhân lực phục vụ cho ngành 
F&B. Chương trình “Ẩm thực không 
biên giới” lần thứ 7, được tổ chức vào 
tháng 6/2022, sẽ đi sâu vào chủ đề 
“Hương mắm quê nhà”, một trong hai 
khách mời lần này có sự góp mặt của 
ca sĩ Nguyễn Phi Hùng.

Lữ hành Saigontourist phục vụ hơn 13.000 khách 
du lịch MICE Theo nhận định, thời gian tới, 

du lịch MICE sẽ là một trong những 
dịch vụ thế mạnh của Lữ hành 
Saigontourist, lý do khiến nhiều 
doanh nghiệp, tập đoàn lớn lựa 
chọn để đồng hành cùng tổ chức 
các chương trình du lịch, sự kiện 
quan trọng. Những điểm đến du 

lịch MICE trong nước được nhiều 
khách hàng doanh nghiệp nhắm 
đến nhiều nhất hiện nay là Phú 
Quốc, Đà Nẵng, Nha Trang, Đà Lạt, 
Phan Thiết, Long Hải… Đây cũng sẽ 
là tâm điểm của du lịch MICE vào 
dịp Giỗ Tổ Hùng Vương, Lễ 30/4 và 
mùa hè năm nay.
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FLASH! FLASH!

In March 2022 alone, Saigontourist 
Travel under the Saigontourist 
Group served more than 80 MICE 
tour groups with events, seminars, 
teambuilding, gala dinners in 
Hanoi, Sapa, Dien Bien, Phan 
Thiet, Nha Trang, Quy Nhon, 
Ho Tram, Phu Quoc... The total 
number of guests participating in 
these programs is estimated to be 
more than 13,000 customers.

 
According to the estimation, 

in the near future, MICE tourism 
will be one of the prime services 
of Saigontourist Travel, and we 
are pleased to be chosen by many 
businesses and large corporations in 

The 6th “Culinary Without Borders” Program
The 6th “Culinary without 
Borders” program with the 
theme of “Japanese culinary 
culture - Organic food and 
modern Jukkusei solution” took 
place at the Rex Hotel Saigon on 
April 1, 2022. This culinary event 
is organized by the Saigontourist 
Hospitality College (STHC) in 
collaboration with the Vietnam 
Culinary Conservation, Research 
and Development Centre and the 
Saigon Professional Chef’s Guild.

 
The program is pleased to 

welcome the presence of Mr. 
Watanabe Nobuhiro - Japanese 
Consul General at Ho Chi Minh 
City, the lead representative of 
the Ho Chi Minh City Tourism 
Association, members of 
Saigontourist Group F&B Club, 
chefs of HCMC, and the lecturers 
and students of STHC. The 
three guests participating in this 
event are Ms. Ino Mayu - Chief 
Representative of Seed to Table 
Japan, Chef Pham Son Vuong - 
Chairman of Saigon Professional 
Chef’s Guild, Japanese culinary 
experts, and Doctor Vu Thuy Linh - 
the first Vietnamese female doctor 
to conquer a chef degree with her 
skill in preparing fugu.

The Jukkusei, or aging, method 
allows food to “hibernate,” which 
improves shelf life and helps to keep 
the food fresh longer. At the end of 
the program, Chef Vuong teaches 
how to cook 7 unique Japanese 
dishes, including Zensai, Salada 
Moriawase, Fugu Usuzukuri, Wagyu 
Miso Yaki, Tempura, Temari Sushi 
and Mizu Mochi.

The culinary arts are a strong 
service sector of   Saigontourist 

Group. The fact that STHC - a unit 
of Saigontourist Group - organizes 
this program every 2 months shows 
that the group pays great attention 
to the promotion and human resource 
training of the F&B industry. The 7th 
“Culinary Without Borders” program, 
to be held in June 2022, will delve 
into the theme of “Hometown fish 
sauce flavors,” and one of the two 
guests of this occasion will include 
singer Nguyen Phi Hung.

Saigontourist Travel serves more than 13,000 
MICE tourists

the organization of travel programs, 
events and activities. The domestic 
MICE tourist destinations that are 
most targeted by many corporate 
customers today are Phu Quoc, 
Da Nang, Nha Trang, Da Lat, 

Phan Thiet, Long Hai... These 
destinations will also be the focus 
of MICE tourism on the occasion of 
the Hung King’s death anniversary, 
the April 30 Holiday, and this 
summer.


