Tổng hợp kinh nghiệm du lịch Đồng Tháp
Đồng Tháp là một tỉnh miền Tây Nam Bộ, thuộc vùng Đồng bằng sông Cửu Long, có
trung tâm là thành phố Cao Lãnh. Tỉnh có hệ thống sông, ngòi, kênh, rạch chằng chịt
và nhiều ao, hồ lớn… giúp cho đất đai màu mỡ phù sa, xóm làng trù phú giữa bốn
bề cây cối xanh tươi. Đến với Đồng Tháp, du khách không chỉ có dịp chiêm ngưỡng
vẻ đẹp của những con kênh hiền hòa, những cánh đồng bạt ngàn lúa và hồ sen
thơm mát mà còn được thưởng thức vô vàn các món ăn ngon đặc sắc của miền tây
sông nước. Vùng Đồng Tháp là nơi lý tưởng cho những ai muốn trốn khỏi phố thị xô
bồ và thưởng ngoạn khung cảnh thanh bình với đời sống thôn quê dân dã.
Thời điểm du lịch Đồng Tháp
Khí hậu Đồng Tháp chia hai mùa rõ rệt:
– Mùa mưa thường bắt đầu từ tháng 5 đến tháng 11. Thời gian này, du lịch
Đồng Tháp mùa nước nổi là đẹp nhất (khoảng tháng 9 dương lịch đến đầu
mùa khô) bởi hoa sen khoe sắc hồng thơ mộng, hoa súng cũng nở trắng
đồng.
– Mùa khô bắt đầu từ tháng 12 đến tháng 4 năm sau. Mùa này, du lịch Đồng
tháp đẹp nhất là vào dịp giáp Tết ta, bởi những vườn hoa đang vào mùa nở
rộ, muôn hoa khoe sắc đua hương chuẩn bị mừng năm mới.
Phương tiện di chuyển đến Đồng Tháp
Đồng Tháp cách Sài Gòn 150km và cách Hà Nội 1.862km. Du khách có thể đến
Đồng Tháp bằng đường bộ hay hàng không.
Từ Sài Gòn, các bạn có thể lựa chọn phương tiện công cộng để đến Đồng Tháp.
Bạn có thể mua vé tại bến xe miền Tây hay của các hãng xe uy tín trên đường Lê
Hồng Phong. Giá vé dao động từ 80.000 – 100.000 đồng, tùy xe.
Với khoảng cách không quá xa, bạn hoàn toàn có thể phượt bằng xe máy hay xe
con đến Đồng Tháp. Nếu xuất phát ở Sài Gòn thì từ Q.6 (vòng xoay An Lạc) hay Q.7
(cao tốc Trung Lương), đều đến được QL 1A. Từ QL1A, chạy thẳng tới cầu Mỹ
Thuận, có ngã ba chỉ Đồng Tháp thì rẽ phải theo hướng đó, chạy khoảng 20km nữa
qua thị trấn Lai Vung, gặp ngã ba lớn, rẽ phải thêm 25 km nữa thì đến Cao Lãnh.
Phương tiện di chuyển ở Đồng Tháp
Du lịch Đồng Tháp, các bạn có thể lựa chọn nhiều phương tiện đi lại như xe đạp,
taxi, xe ôm…
– Taxi: Các hãng taxi ở Cao Lãnh: Taxi Phú Vĩnh Long: 0277 3869222; Taxi
Vinasa: 0277 3866666; Taxi Thanh Tùng: 0277 3877777; Taxi Mai Linh
Đồng Tháp: 0277 3686868.
– Xe máy, xe ôm: Đây là phương tiện tiện lợi và cơ động nhất để đi lại. Bạn có
thể liên hệ (hoặc thỏa thuận) với các khách sạn để thuê. Giá thuê dao động
120.000 – 200.000 đ/ngày. Giá xe ôm đi lại tại Đồng Tháp cũng tương đối rẻ.
Tuy nhiên, bạn vẫn nên thỏa thuận giá cả trước khi đi.
– Xe lôi: Là phương tiện đi lại rất phổ biến tại Đồng Tháp. Không chỉ người dân
địa phương mà ngay cả những du khách gần xa đều thấy thích thú với
phương tiện này.

– Tàu, thuyền: Do đặc thù là vùng sông nước nên với một số điểm tham quan
(khu di tích cụ Phó Bảng Nguyễn Sinh Sắc; khu di tích Gò Tháp kỳ vĩ với 5 di
tích tiêu biểu là Gò Tháp Mười, tháp Cổ Tự, mộ và đền thờ cụ Đốc Binh Kiều,
gò Minh Sư, miếu Bà Chúa Sứ; kiến trúc cổ Kiến An Cung; khu căn cứ Xẻo
Quýt) bạn có thể đi xuồng.
Nhà nghỉ và khách sạn tại Đồng Tháp
Không có nhiều nhà nghỉ và khách sạn tại đây, do đó du khách nên tham khảo và
tìm hiểu đặt phòng khách sạn trước tại Hotels in Saigon hoặc qua các công ty du
lịch, nhưng bù lại giá phòng ở đây khá rẻ cho du khách.
Địa điểm tham quan khi du lịch Đồng Tháp
Đồng Sen Tháp Mười
Nằm tại xã Mỹ Hòa, huyện Tháp Mười, cách thành phố Cao Lãnh 40 km, đồng sen
Tháp Mười sự lựa chọn thích hợp cho những người muốn tìm đến không gian
thoáng đãng, mang phong vị đồng quê. Đến đây, du khách có dịp tận hưởng bầu
không khí vô cùng êm dịu của những cánh đồng sen bao la. Không chỉ thế, bạn còn
được thưởng thức các món ăn đậm đà hương vị địa phương như chè sen, xôi sen,
gỏi gà ngó sen, cá lóc nướng lá sen…
Khu du tích lịch sử Xẻo Quýt
Xẻo Quýt là một trong những điểm dừng chân độc đáo du khách không thể bỏ qua
khi đến Đồng Tháp. Tọa lạc tại xã Mỹ Long, huyện Cao Lãnh, khu di tích lịch sử kết
hợp du lịch sinh thái có diện tích khoảng 50 ha này sẽ mang đến du khách cảm giác
như lạc vào rừng nguyên sinh với khung cảnh tuyệt đẹp.
Khu du lịch sinh thái Gáo Giồng
Được ví như một “Đồng Tháp Mười thu nhỏ”, khu du lịch Gáo Giồng tọa lạc tại ấp 6,
xã Gáo Giồng, huyện Cao Lãnh với diện tích rộng 1.700 ha, chủ yếu là rừng tràm.
Du khách đến với Gáo Giồng sẽ cảm nhận được sự thanh bình và thích thú khi lênh
đênh trên xuồng ba lá đi qua các kênh rạch, chạy xe đạp trong rừng tràm, nghỉ mát
tại chòi lá và thưởng thức các loại đặc sản mùa nước nổi.
Vườn quốc gia Tràm Chim
Hàng năm mỗi khi con nước tràn về, Tràm Chim lại khoác lên mình tấm áo mới đầy
sắc màu cùng vũ điệu rực rỡ của thiên nhiên. Thay vì chọn lúc bình minh như đại đa
số, bạn có thể bắt đầu hành trình khám phá vào lúc buổi chiều để tận hưởng những
khung cảnh tuyệt diệu. Ngoài ra, mùa nước nổi cũng là lúc những cánh đồng sen ở
Đồng Tháp nở rộ khắp nơi nên đi ghe vào giữa đồng sen để có thể cảm nhận được
trọn vẹn vẻ đẹp giữa đồng sen bao la nơi đây.
Lăng mộ cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc
Nằm cách trung tâm thành phố Cao Lãnh khoảng 1km, lăng mộ cụ Phó bảng
Nguyễn Sinh Sắc luôn là điểm thu hút du khách đến thăm quan, tìm hiểu về thân
thế, sự nghiệp cũng như cuộc sống của cụ ở Cao Lãnh.
Chùa Phước Kiển – Chùa Lá Sen
Tọa lạc tại xã Hòa Tân, huyện Châu Thành. Chùa trồng một loại sen có lá khổng lồ
với đường kính từ 1,5 đến 2 m, dày, gân lá to, mép cao đến 4-5 cm làm lá giống như

một cái nia trông lạ mắt. Đặc biệt lá có thể chịu được sức nặng của một người lớn
đến 70kg.
Nhà cổ Huỳnh Thủy Lê
Tọa lạc tại đường Nguyễn Huệ, phường 2, thành phố Sa Đéc. Ngôi nhà được xây
dựng từ năm 1895 do thương gia người Hoa – Huỳnh Cẩm Thủy (cha của Huỳnh
Thủy Lê) làm chủ. Ngôi nhà không chỉ đẹp bởi lối kiến trúc Đông – Tây hòa hợp mà
còn nổi tiếng vì liên quan đến một cuộc tình không biên giới của một cô gái Pháp với
Huỳnh Thủy Lê.
Làng hoa kiểng Sa Đéc
Nằm tại xã Tân Qui Đông, thành phố Sa Đéc, được phù sa sông Tiền bồi đắp hàng
năm. Với hơn 100 năm tuổi đời, làng là nơi chuyên trồng và cung cấp các loại hoa,
cây cảnh, bon sai cho các khu vực trong và ngoài nước, đặc biệt hơn là vào các dịp
lễ Tết, ngày hội lớn của địa phương.
Món ăn ngon nên thử tại Đồng Tháp
Cá lóc nướng cuốn lá sen non
Đến Đồng Tháp và các khu du lịch trong tỉnh, hầu như chỗ nào cũng có món cá
nóng nướng trui hoặc nướng rơm. Dù nướng kiểu nào, cá cũng được nướng
nguyên con, giữ lại bộ đồ lòng. Cá nướng xong được bổ đôi dọc sống lưng và rưới
lên hành lá trụng qua dầu sôi cùng một ít đậu phộng… Nước chấm được chế biến
từ nước mắm cá linh và me chín dốt, nêm thêm ít gia vị, tỏi, ớt sao cho có vị mằn
mặn, thơm lừng của nước mắm gốc, vị chua của me, vị ngọt của đường, cay của ớt.
Tuy nhiên, người đân địa phương đã chế biến cá lóc xứ mình thành món ăn đặc biệt
đặc sản của xứ sen Đồng Tháp đó là món cá lóc nướng cuốn lá sen non.
Ốc treo giàn bếp
Con ốc để làm món ốc treo gác bếp là ốc lác. Ốc bắt được đem về rửa sạch, đựng
trong giỏ đan bằng tre rồi đem treo chỗ cao trên giàn bếp. Ốc lác treo giàn bếp để
lâu 4-5 tháng vẫn sống. Ốc treo giàn bếp béo mập, để hàng ngày khi nấu cơm khói
xông vào giỏ đựng ốc, ốc sẽ ngửi khói xông lên là đạt yêu cầu.
Chuột quay lu Cao Lãnh
Đến Đồng Tháp mùa nước nổi, bạn phải ghé qua Cao Lãnh để thưởng thức món thịt
chuột đồng Chuột đồng có thể chế biến thành nhiều khác nhau : chuột xào lăn, xé
phay, chuột nướng, chuột xối mỡ, chiên rôti, luộc cơm mẻ, thịt chuột bằm nhỏ xào
sả ớt gói với rau sống và bánh tráng… Mỗi món là một hương vị khác nhau nhưng
đặc biệt nhất phải nói đến là món chuột quay lu.
Dồi rắn
Dồi rắn là một món ngon đặc biệt, vì chỉ mùa nước nổi mới có và hương vị độc đáo,
lạ miệng không giống bất kỳ món ăn nào khác. Rắn ở Đồng Tháp Mười vào mùa
nước nổi nhiều vô kể: rắn hổ, ri voi, hổ hành đến rắn bông súng, rắn nước nhưng để
làm món dồi rắn người dân thường chọn rắn bông súng và rắn nước để chế biến vì
loài rắn này khá “hiền lành” ít khi cắn người và không độc thịt rắn mềm và ngọt lịm.
Lẩu cá linh hoa điên điển
Mùa nước nổi của Đồng Tháp bắt đầu từ tháng 9 đến tháng 11 hàng năm, xuất hiện
nhiều cá linh, đặc biệt đầu mùa chính là thời điểm cá ngon nhất của năm, bởi cá

chưa quá lớn nên xương chưa cứng, bụng cá lại có mỡ nên ăn rất béo. Loại cá này
được xem là đặc sản của mùa nước nổi và đây cũng là mùa mà loại hoa điên điển
nở vàng khoe sắc khắp cả mé sông. Hoa cho hương vị rất đặc biệt, có độ giòn,
thơm, bùi, béo lại nồng đượm hương, mang màu sắc “hương đồng cỏ nội”.
Mua sắm và quà khi đi du lịch Đồng Tháp
Bánh phồng tôm Sa Giang, trà Nhị Sen, nem Lai Vung, quýt hồng, xoài Cát Hòa
Lộc…..là những món quà gọn nhẹ và đặc trưng cho Đồng Tháp mà du khách có thể
mua về để biếu hoặc tặng cho gia đình và bạn bè.
Một số giấy tờ cần thiết bạn cần phải mang đi trong chuyến du lịch như sau:
- Vé máy bay du lịch (nếu bạn là Việt Kiều cần mang vé máy bay khứ hồi về
nước)
- Giấy/số xác nhận nếu mua vé máy bay qua mạng
- Hộ chiếu có Vietnam visa (nếu cần)/Thẻ chứng minh nhân dân
- Bản sao giấy đăng ký kết hôn (để check-in khách sạn khi đi cùng gia đình)
- Bản sao giấy khai sinh của con cái (để check-in máy bay trong nước khi chưa
có hộ chiếu, CMND)
- Thẻ khách hàng thường xuyên/ưu đãi của hãng hàng không (Frequent
flyer/frequent guest cards)
- 2 ảnh cá nhân (khổ làm hộ chiếu), bản sao thông tin cá nhân trong hộ chiếu
(sử dụng khi mất hộ chiếu)
- Voucher/coupon/các loại vé (khi book các dịch vụ)
- Giấy phép lái xe, bảo hiểm (nếu bạn tự lái xe đi du lịch)
- Về tiền bạn có thể cầm tiền mặt cũng như chuẩn bị thêm thẻ ATM tiện cho
việc rút tiền khi cần thiết.

