Hà Tĩnh là một tỉnh thuộc vùng Bắc Trung Bộ của Việt Nam. Trước đây, Nghệ An
cùng với Hà Tĩnh là một miền đất có tên gọi chung là Hoan Châu. Hà Tĩnh cùng với
Nghệ An là nơi nổi tiếng có truyền thống hiếu học và tinh thần cách mạng cao.
Không những thế Hà Tĩnh còn là địa phương nổi tiếng với nhiều danh lam thắng
cảnh hay những công trình kiến trúc vô cùng hấp dẫn. Hôm nay, chúng tôi sẽ giới
thiệu tới du khách quốc tế đến Việt Nam du lịch bằng thị thực Vietnam visa on arrival
những địa điểm đến không nên bỏ qua khi du lịch qua Hà Tĩnh.
Ngã ba Đồng Lộc
Ngã ba Đồng Lộc cùng 10 cô gái đã trở thành huyền thoại trong lòng người, là khúc
tráng ca bất tử của tuổi trẻ trong cuộc chiến tranh giải phóng thống nhất đất nước
Việt Nam. Để ghi nhớ công ơn của họ, 10 cô gái Đồng Lộc đã được Nhà nước truy
tặng danh hiệu Anh hùng và Ngã ba Đồng Lộc được công nhận là di tích lịch sử.
Ngày nay, Ngã ba Đồng Lộc – ngã ba huyền thoại trở thành một điểm hành hương
tâm linh, một không gian tưởng niệm linh thiêng. Bên cạnh khu mộ của 10 cô gái
anh hùng, còn có nhà bia tưởng niệm Thanh Niên xung phong toàn quốc, nhà trưng
bày truyền thống, tượng đài chiến thắng
Núi Hồng Lĩnh
“Đi mô rồi cũng nhớ về Hà Tĩnh, nhớ núi Hồng Lĩnh nhớ dòng sông Lam,..” Là lời
bài hát nổi tiếng viết về Hà Tĩnh của những người con xa nhà. Là ngọn núi hùng vĩ
có 99 ngọn, từng được xếp vào danh sách 21 danh thắng của nước Nam khi xưa.
Trên núi Lĩnh có tới hàng trăm đến, chùa, miếu. Trong đó nổi tiếng và cổ kính nhất
là chùa Hương Tích hay chùa Chân Tiên, nơi vẫn còn dấu chân người và chân
ngựa trên tảng đá (gắn với truyền thuyết Tiên giáng trần).
Hồ Kẻ Gỗ
Kẻ Gỗ vốn là tên của một làng Việt cổ ở xã Mỹ Duệ, nay thuộc xã Cẩm Mỹ huyện
Cẩm Xuyên. Khí hậu vùng Kẻ Gỗ quanh năm mát mẻ Đến với Hồ Kẻ Gỗ, ta sẽ được
tận hưởng được cái đẹp nên thơ của sự giao hòa của nước và núi rừng. Âm thanh
của sóng nước, gió rừng và tiếng gầm, tiếng hú, tiếng gọi đàn của muôn loài cầm
thú hòa quyện vào nhau.
Biển Thiên Cầm
Ghé thăm biển Thiên Cầm, du khách có thể nghe những âm thanh tuyệt diệu của
tiếng gió biển, sóng vỗ, tiếng lá reo dọi vào vách núi tạo thành những bản nhạc du
dương, tận hưởng những giây phút thoải mái, nhẹ nhõm vô cùng. Tương truyền do
Hùng Vương khi đi đến đây nghe trên trời có tiếng nhạc nên mới đặt tên là Biển
Tương Cầm. Ở đây, ta như được thưởng thức bản nhạc của đất trời ban tặng. Phía
xa xa là những hòn đảo nhỏ, xinh xắn. Du khách có thể ra đó chơi bằng thuyền máy
hay tắm trên bãi tắm nhỏ.
Chùa Hương Tích
Chùa Hương Tích Tọa lạc trên ngọn Hương Tích trong núi Hồng Lĩnh, thuộc xã
Thiên Lộc huyện Can Lộc tỉnh Hà Tĩnh. Chùa được xây dựng từ thế kỷ 13. Tuy
nhiên, vào năm 1885 do chiến tranh ngôi chùa với kiến trúc ban đầu đã bị thành phế
tích. Vào năm 1901 chùa được tổng đốc An Tĩnh là Đào Tấn cho xây dựng lại theo
kiến trúc mới và được giữ nguyên cho đến ngày nay. Vào năm 2003, chùa được
trùng tu sửa chữa lại.
Hàng năm vào ngày 18 tháng 2 âm lịch tại đây sẽ diễn ra Hội chùa. Cứ 3 năm lại tổ

chức hội lớn một lần. Chùa Hương Tích được xây dựng để thờ Phật Quan Âm và có
cả một am thờ Mẫu gắn với tích Công chúa Diệu Thiện tu hành hóa Phật. Nơi đây
được mệnh danh là “Hoan Châu đệ nhất danh thắng” Quanh năm ngôi chùa cổ này
được phủ che bởi mây khói núi Hồng do ở trên độ cao gần 800m so với mực nước
biển. Trên đường đến với Hương Tích, du khách được đắm mình giữa cảnh sơn
thủy hữu tình của non xanh Hồng Lĩnh.
Khu di tích Đại thi hào Nguyễn Du
Từ cầu Bến Thủy, khoảng 6km về phía Đông dọc theo ranh giới giữa hai tỉnh Nghệ
An và Hà Tĩnh, du khách có thể dễ dàng thấy biển chỉ đường vào khu di tích đại thi
hào Nguyễn Du. Khu di tích thuộc xã Tiên Điền, huyện Nghi Xuân, Tỉnh Hà Tĩnh.
Đây là đền thờ Đại thi hào Nguyễn Du được xây dựng vào năm 1825 trên một mảnh
vườn thuộc làng Tiên Điền. Khu di tích được xây dựng theo kiểu rất độc đáo có hình
chữ Đinh gồm thượng điện, hạ điện không liền nhau. Đến đây, du khách sẽ có dịp
biết thêm về cuộc đời và sự nghiệp của Nguyễn Du và hiểu thêm về dòng họ
Nguyễn Tiên Điền. Ngoài ra nhà thờ Nguyễn Du nổi tiếng rất thiêng nên được rất
nhiều người ghé thăm. Khu di tích cụ Nguyễn Du thuộc làng Tiên Điền, xã Tiên
Điền, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh
Bãi biển Xuân Thành
Bãi biển Xuân Thành thuộc địa phận của xã Xuân Thành, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà
Tĩnh, cách Tp. Vinh của tỉnh Nghệ An khoảng 13 km về hướng đông, cách Tp. Hà
Tĩnh khoảng 40 km về phía bắc. Bãi biển Xuân Thành kéo dài hơn 5km thuộc huyện
Nghi Xuân Xuân Thành đang là một địa chỉ rất hấp dẫn. Khi đến đây du khách có thể
hòa mình vào phong cảnh thiên nhiên trong lành, mát mẻ cùng với vẻ hoang sơ
nhưng vẫn đủ dịch vụ và khách sạn ở Hà Tĩnh để phục vụ du khách. Biển ở đây rất
thoải, có độ mặn vừa phải, vừa có thể tắm biển, lại có thể ngồi ngắm đảo Ngư, đảo
Mắt, thưởng thức những đặc sản biển giữa cảnh non nước hữu tình.
Khu du lịch sinh thái Tiểu Đồng – Khe Thờ, Trại Tiểu
Từ Ngã ba Đồng Lộc Du khách có thể đi theo đường 15A đi khoảng 3km về hướng
Nam là có thể đến với Khu du lịch sinh thái Tiểu Đồng – Khe Thờ, Trại Tiểu. Tổng
diện tích khu du lịch khoảng hơn 20 km2. Khe Thờ – Trại Tiểu là một công trình thủy
lợi quan trọng của tỉnh Hà Tĩnh và đồng thời cũng là một điểm du lịch sinh thái vô
cùng hấp dẫn đối với du khách trong và ngoài nước. Nguồn nước chính của Khe
Thờ – Trại Tiểu bắt nguồn từ những đỉnh cao của dãy núi Giăng Màn, khe Cửa Thờ.
Vào những năm đầu thập kỷ 90 của thế kỷ trước, Chính quyền huyện Can Lộc đã
đắp đập để ngăn nước Khe Thờ – Trại Tiểu để xây dựng thành một công trình thủy
lợi quan trọng nhằm phục vụ công tác nông nghiệp cho 9 xã vùng thượng và trung
Can. Cách đây 3 năm, Công ty khai thác thủy lợi Can Lộc đã xin phép và đầu tư xây
dựng nơi đây thành khu du lịch sinh thái iểu Đồng – Khe Thờ, Trại Tiểu vô cùng hấp
dẫn. Khi đến Khu du lịch sinh thái Tiểu Đồng – Khe Thờ, Trại Tiểu, du khách có thể
tặng hưởng một không gian lãng mạn cùng bầu không khí trong lành. Tại đây du
khách còn có thể khám phá những vết tích chiến tranh còn sót lại và ghé thăm
những trang trại trù phú cây trái và nhiều sản vật quý.
Chùa và hồ Thiên Tượng
Đây là một trong số những danh lam thắng cảnh nổi tiếng của Hà Tĩnh vừa được Bộ
Văn hóa – Thông tin xếp hạng di tích danh lam thắng cảnh cấp quốc gia. Nơi đây
cũng là nơi từng có rất nhiều những tao nhân mặc khách đến và để lại vô số những

bài thơ nổi tiếng. Nằm trên ngọn núi Thiên Tượng, thuộc xã Trung Lương, thị xã
Hồng Lĩnh Chùa được xây dựng vào đời Trần, Chùa Thiên Tượng thuộc xã Trung
Lương, nằm trên ngọn núi Thiên Tượng. Chùa được dựng vào đời Trần, trong
khoảng thời gian đầu thế kỷ 19, chùa vẫn là ngôi chùa đẹp, là chốn u tịch, thâm
nghiêm. Tuy nhiên vào năm Ất Dậu 1885, sau sự kiện biến cố kinh thành Huế, triều
đình vua tôi Hàm Nghi chạy ra Sơn Phòng, Hương Khê và phát động phong trào
Cần Vương.
Cùng lúc trong thời gian này thì vùng Hồng Lĩnh cũng đã trở thành nơi có những
hoạt động mạnh mẽ trong phong trào chống Pháp do đó chùa đã bị thiêu cháy, tàn
phá thành phế tích trong những cuộc giao tranh. Cho đến năm 1901, Tổng đốc An
Tĩnh là Đào Tấn đã cho trùng tu xây dựng lại chùa. Toàn thể di tích chùa Thiên
Tượng gồm có thượng tịnh, hạ tịnh, Lưu Đức tháp, Thạch Sơn tháp, chuông Đại
Hồng và rất nhiều có pho tượng Phật có giá trị nghệ thuật cao… Tổng khuôn viên
chùa rộng khoảng 150.000 m2 được giới hạn bởi hai suối lớn đó là suối Bắc và suối
Nam. Cả hai con suối đều có thượng nguồn từ đỉnh Thiên Tượng mà hợp thành.
Đường đi lên chùa được nghệ nhân thời đó xếp đá một cách rất công phu theo từng
bậc như thang đá. Từ chùa có thể ngắm nhìn xuống thị xã Hồng Lĩnh đã vô tình tạo
nên cảnh tượng đẹp như một bức tranh vẽ.
Suối nước nóng Sơn Kim
Sơn Kim là khu du lịch sinh thái rộng gần 300ha, hình thành trên cơ sở của suối
khoáng nóng Sơn Kim được người dân địa phương quen gọi là “Nước Sốt”. Nguồn
nước nóng Sơn Kim phun từ lòng đất qua các khe nứt của đá Granit có nhiệt độ ở
độ sâu 50m là 150ºC và ở bề mặt là 75ºC, là một trong những mỏ nước khoáng tốt
nhất phía Bắc Việt Nam. Ở đây còn có khu rừng nguyên sinh với hệ động thực vật
phong phú và đa dạng, những dòng suối trong xanh với nhiều bãi đá, cát tự nhiên,
nhiều thác nước hùng vĩ, rất phù hợp với việc nghỉ dưỡng – chữa bệnh.

