
Trung tâm Văn hóa thể thao - truyền thanh truyền hình TP Hội An (Quảng Nam) cho 
biết dịp Tết Kỷ Hợi, TP Hội An sẽ tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, giải trí hấp dẫn 
phục vụ du khách và người dân địa phương. Trong đó nổi bật là chương trình đoàn 
rước "Sắc bùa chúc xuân" diễu hành khắp các tuyến đường trong khu phố cổ và 
chương trình biểu diễn nghệ thuật "Hội đón giao thừa Kỷ Hợi 2019" lúc 22h30 đêm 
30 tết (ngày 4-2) tại vườn tượng An Hội. 
 
Các chương trình đều được dàn dựng công phu, với màn trình diễn pháo hoa nghệ 
thuật hấp dẫn trong thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới. Cũng trong dịp 
này, TP Hội An sẽ tổ chức chương trình Giỗ tổ nghề mộc và Hội làng Kim Bồng từ 
7h30 mùng 6 tháng giêng (ngày 10-2), tái hiện không gian làng nghề được bài trí 
theo văn hóa dân gian địa phương cùng các hoạt động trình nghề: chạm trổ, đóng 
sửa tàu thuyền, dệt chiếu, đan thúng... và chương trình ẩm thực chợ quê, hội hô hát 
bài chòi, đua ghe Đảo thủy đầu xuân... 
Ngoài ra, Hội An cũng sẽ có nhiều hoạt động thu hút khách du lịch quốc tế bao gồm: 
chợ hoa xuân Kỷ Hợi, hội tết trồng cây, lễ hội Cầu Bông Trà Quế, triển lãm ảnh "Tết 
Hội An xưa và nay", các trò chơi dân gian, trưng bày sinh vật cảnh. Ông Trịnh Hàng, 
giám đốc Sở Du lịch tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, cho biết để tạo ra những điểm đến hấp 
dẫn du khách đặt phòng tại best hotels in Hoi An, chính quyền đã trang trí, trang 
hoàng cho hội hoa xuân với chủ đề "Vũng Tàu xanh" rất đặc sắc. 
 
Đến khu công viên Bãi Trước (đường Quang Trung) và hoa viên Trưng Vương 
(đường Trưng Trắc - Trưng Nhị), du khách sẽ có những cảnh rất ấn tượng và độc 
đáo để "selfie". Đó là những chiếc dù với màu sắc sặc sỡ treo ở trên cao vừa tạo 
bóng mát, vừa ấn tượng cùng mô hình những con sò biển cỡ lớn và cây leo lên 
những trụ rất đẹp. 
 
Trong công viên Bãi Trước - nơi có hội hoa xuân, hàng ngàn giỏ hoa giấy, dạ yến 
thảo, cúc nhám, mào gà đuôi chồn, hướng dương... đua sắc cùng các tiểu cảnh 
gồm nhiều chủ đề khác nhau như "Vũng Tàu xanh", "Tết thiếu nhi", "Rừng nhiệt 
đới". Cổng chào vào vườn hoa sẽ là mô hình các chú heo thần tài trên khối đế đồng 
tiền vàng và tượng trưng hai ngọn núi Lớn, núi Nhỏ của Vũng Tàu. Một điểm mới, 
nổi bật thu hút du khách và người dân địa phương là ngay trên thềm bãi Trước - sát 
bên đường Quang Trung, chính quyền Vũng Tàu bố trí những mô hình trụ xoay gió 
rất đẹp và ấn tượng. 
Công viên Hồ Mây sẽ chính thức khai trương chương trình biểu diễn nhạc nước lần 
đầu tiên có mặt tại Bà Rịa-Vũng Tàu vào ngày 5-2 (mùng 1 tết), do các chuyên gia 
đến từ Đức và Hong Kong tư vấn, thi công, dàn dựng với tổng vốn đầu tư lên đến 
hơn 10 triệu USD. 

https://www.hotels-in-vietnam.com/hoi-an.html

