
Thuộc vùng biển Carribean, Puerto Rico-"nàng thơ" miền hải đảo Tây 
Bán Cầu. Peurto Rico là vùng quốc hải lãnh thổ Mỹ, cách New Yorrk 6h 
bay. Tuy thuộc vùng lãnh thổ Mỹ, nhưng Peurto Rico không bị pha lẫn 
sự hiện đại, hoa lệ nơi đó mà luôn giữ được những nét đặc trưng riêng 
cho mình,với ngôn ngữ Tây Ban Nha vẫn tồn tại cho đến hiện tại hay 
các món ăn đậm đà hương vị ẩm thực Latinh cùng dấu ấn San Juan vĩ 
đại. San Juan là thành phố lớn nhất và cũng là thủ đô của Puerto Rico. 
Đã hơn 5 thế kỉ kể từ khi nơi đây còn là thuộc địa của thực dân Tây Ban 
Nha, lịch sử đã để lại San Juan hàng loạt công trình kiến trúc từ pháo 
đài, nghĩa trang và tòa thành cổ độc đáo. Đến đây du khách phải có thị 
thực Vietnam visa để có thể tham quan pháo đài San Felipe del Morro, 
men theo những mảng tường đá bò ngoằn ngoèo quanh mép biển. Hay 
đơn giản là tản bộ trên con đường bờ kè ven biển bên bức tường thành 
La Puerta de San Juan cổ kính. 
Hampi là một thị trấn nhỏ thuộc bang Karnataka phía nam Ấn Độ, Hampi 
nằm trong khu di tích thành cổ Vijayanagar. Vào thời kì đỉnh cao quyền 
lực của Đế chế Vijayanagar, Hampi được xem là một trong những thành 
phố thịnh vượng nhất thế giới. 
Nằm rải rác quanh những ngọn đồi và thung lũng là hơn 500 công trình 
kiến trúc bao gồm các đền đài, cung điện, tàn tích của những khu chợ 
cổ, kho báu… Hampi đến nay vẫn lưu giữ được một trung tâm tôn giáo 
quan trọng bao gồm các đền thờ Virupaksha, Lakshmi Narasimha, 
Hemakuta Hill, Big Shivlinga và Vithala. Nếu du khách thích cảm giác 
được chinh phục những khối đá, dãy đồi gập ghềnh thì Hampi sẽ là nơi 
lý tưởng dành cho du khách đó. Nằm giữa khu vực núi Santa Ynez và 
Pacific, 90 dặm về phía đông nam của Los Angeles, Mỹ, Santa Barbara 
lúc nào cùng tràn ngập nắng. Thành phố nhỏ bé như nét chấm phá đặc 
biệt giữa một bờ Tây hiện đại, náo nhiệt, e ấp dáng vóc của một thành 
phố miền biển yên bình nhưng tràn đầy sức sống. 
Đến Santa Barbara du khách sẽ hoàn toàn được thư giản, sẽ chẳng có 
sự vội vã hối hả gì ở đây cả, một phong cách California được nâng lên 
cao nhất có thể. Hoặc du khách cũng có thể đắm chìm vào trung tâm 
của thị trấn lịch sử Santa Barbara, với biểu tượng Old Mission - nơi sinh 
sống của các tu sĩ dòng Phancisco Tân Ban Nha. 
 
An toàn, xinh đẹp và quyến rũ là những gì người ta thường nhắc đến khi 
nói về Panama. Panama là nơi lý tưởng để dừng chân khi vi vu khu vực 
Trung Mỹ. Panama trước nay vẫn luôn tự hào sở hữu nhiều danh lam 
thắng cảnh đẳng cấp thế giới: từ rừng nhiệt đới độc đáo, bờ biển thơ 
mộng, hơn 1000 hòn đảo đến các khu phố cổ đậm đà màu sắc Tây Ban 
Nha… Du khách có thể đặt phòng khách sạn tại luxury hotels in Vietnam 
trước khi hành trình du lịch đến đây. Panama luôn được lòng du khách 
bởi vùng "biển không ngủ' xinh đẹp Las Tablas, đây là nơi thường xuyên 
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diễn ra cuộc diễu hành trong lễ hội Carnaval đặc trưng xứ Trung Mỹ. Và 
cũng đừng quên ghé thăm trái tim của thành phố Panama - Vasco Viejo. 
Rải rác khắp nơi là những khu phố có lối kiến trúc và phong cách đầy ấn 
tượng của người Tây Ban Nha cũ. Cổ kính, truyền thống nhưng cũng 
không kém phần Hiện đại, hoa lệ là những gì mọi người thường nhận 
xét về Munich, Thành phố lớn thứ 3 ở Đức. Thuộc miền Nam nước Đức, 
dưới chân ngọn núi Apls thơ mộng, Munich được xây dưng từ năm 
1158 và có hơn 800 lịch sử. Munich kế thừa những di sản kiến trúc văn 
hóa lâu đời, cả những công trình kiến trúc cổ đại xen lẫn hiện đại như 
Quảng trường Đức Mẹ Marienplatz, cung điện Munich, Nymphenburg, 
hay các lâu đài cổ tráng lệ có niên đại hơn 3 thế kỷ. Điểm nổi bật khiến 
Munich thu hút hàng triệu lượt du khách mỗi năm nằm ở lễ hội bia 
Oktoberfest nổi tiếng khắp thế giới. 
Nằm ở cực Nam Israel và bên bờ Biển Đỏ, bao quanh là sa mạc Negev. 
Vị trí địa lí Eilas giao thoa giữa 2 “cực nóng, lạnh” đã khiến thành phố 
này nằm ở vùng khí hậu vô cùng đặc biệt, chỉ cần đi từ sa mạc ra vùng 
bờ biển là du khách có thể cảm nhận ngay được sự đặc biệt về khí hậu 
này. 
 


