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Hướng dẫn giải bài tập 4 trang 143 SGK Địa lí 12  

 

Đề bài 

Dựa vào hình 31.5 và Atlat Địa lí Việt Nam, với tư cách là một hướng dẫn viên du 

lịch, hãy giới thiệu tuyến du lịch Việt Nam xuyên Việt (tài nguyên du lịch, các trung 

tâm du lịch trên tuyến này). 
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Lời giải chi tiết 

Giới thiệu tuyến du lịch xuyên Việt từ Sapa (Lào Cài) đến mũi Cà Mau (Cà Mau): 

* Khu du lịch phía Bắc: 

- Điểm đến đầu tiên: SaPa – điểm du lịch hấp dẫn ở vùng núi phía Bắc với các món ăn 

đặc sản dân tộc Mông, chợ phiên, khí hậu lạnh giá với tuyết và sương mù huyền ảo, 

tham quan các vườn hoa lan, dâu tây, vườn rau cao cấp vụ đông. 

- Điểm thứ 2: Quảng Ninh với Vịnh Hạ Long – di sản thiên nhiên thế giới, đảo Cát 

Bà…Là khu du lịch với nhiều hang động kì thú, các đảo nổi có hình thù đặc sắc, nước 

biển trong xanh… 

- Điểm thứ 3: Hà Nội – thủ đô cả nước, là trung tâm chính trị - kinh tế - văn hóa của 

cả nước. Hà Nội có nhiều điểm tham quan hấp dẫn như : Hồ Gươm, Hồ Tây, Lăng 

Chủ Tịch, Văn miếu Quốc Tử Giám, 36 phố phường Hà Nội với phố đi bộ, chợ đêm 

phố cổ, Nhà thờ lớn Hà Nội… Thưởng thức các đặc sản Hà Thành (sữa chua dẻo, trà 

chanh nhà thờ, bún chả, phở Hà Nội,…). Ngoài ra, có các trung tâm thương mại lớn 

như Lotte Center, KangNam, Tràng Tiền Plaza, Aeon mail Long Biên, Time city, 

Royal city. 

* Dọc bờ biển miền Trung: 

-  Thanh Hóa (có bãi biển Sầm Sơn), Nghệ An (có bãi biển Cửa Lò, quê Bác hồ, vườn 

hoa hướng dương, đồi chè ở Thanh Chương…); Hà Tĩnh có di tích ngã ba Đồng Lộc, 

bãi biển Thiên Cầm… 

 - Tiếp đến là vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng, hang Sơn Đòng, động Thiên 

Đường để chiêm ngắm tuyệt tác của thiên nhiên với các dải thạch nhũ. 

 - Huế mộng mơ, thanh bình, Đà Nẵng- thành phố đáng sống nhất Việt Nam với bãi 

biển Mỹ Khê cát trắng), phố cổ Hội An (đèn lồng, các tòa nhà kiến trúc cổ…) 

 - Tiếp theo là vùng biển Nha Trang, Phan Thiết với các khu resot cao cấp. 

*Vùng Tây Nguyên rộng lớn với xứ sở hoa Đà Lạt mộng mơ, có hồ Than Thở, ngắm 

thác Yaly tuyệt đẹp… 

  

* Khu du lịch miền Nam: 

-  Đi đến mảnh đất tận cùng đất nước: tham quan khu miệt vườn trĩu quả bên sông, 

chợ nổi An Giang, rừng tràm U Minh, đảo Phú Quốc… 

- Điểm cuối: trở về thành phố sầm uất TP. Hồ Chí Minh – trung tâm kinh tế lớn nhất 

phía Nam với nhiều địa điểm vui chơi hấp dẫn (hồ sen, các trung tâm thương mại…). 
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