Tổng hợp kinh nghiệm du lịch Pleiku tự túc
Pleiku là một chốn ăn chơi, du lịch khám phá yêu thích của rất nhiều du khách đến
với Gia Lai, và đây cũng là thủ phủ của tỉnh Gia Lai. Nơi đây không chỉ sở hữu nhiều
công trình kiến trúc độc đáo mà còn là nơi có khung cảnh thiên nhiên rừng núi thơ
mộng hữu tình. Ẩm thực nơi đây cũng vô cùng hấp dẫn mang đậm tình quê hương
đất nước để ai thưởng thức rồi cũng sẽ khó có thể quên. Nếu đang có ý định thăm
vùng đất xinh tươi này hãy cùng tham khảo bài viết “Kinh nghiệm du lịch Pleiku tự
túc rất chi tiết” để có cái nhìn và địa điểm ăn chơi khó bỏ qua.
Thời điểm thích hợp đi du lịch Pleiku
Nằm trên độ cao trung bình 300-500 m, nên quanh năm Pleiku được bao phủ bởi
những đợt sương mù. Và đây cũng giống như khắp các vùng cao nguyên Trung Bộ
có sự phân chia hai mùa mưa khô rõ ràng. Nếu đã chọn nơi đây để tham quan thì
du khách hãy bắt đầu đi vào mùa khô từ tháng 11 tới tháng 3 năm sau vì đây là khi
thời tiết tương đối ổn định, cũng là lúc các nương lúa chín vàng, hoa dã quỳ nở rộ
và nhiều hoạt động lễ hội truyền thống diễn ra như:
- Lễ ăn cơm mới
- Liên hoan cồng chiêng
- Lễ hội đâm trâu: là một trong những lễ hội truyền thống của vùng núi dân tộc
Tây Nguyên để nói đến sự biết ơn của dân làng với những thần linh, người
có công với buôn làng và ăn mừng chiến thắng bội thu.
- Lễ bỏ mả: là dịp sinh hoạt văn hóa cổ truyền của người Tây Nguyên với rất
nhiều hoạt động thú vị như: Hiến tế bằn súc vật, lễ cúng và chia tài sản cho
người đã khuất, các chương trình ca múa nhạc, khám phá ẩm thực Tây
Nguyên…
Tháng 3 cũng là một thời điểm khác nữa mà bạn có thể thưởng thức vẻ đẹp của Gia
Lai. Đây là thời điểm hoa cà phê nở và sâu bướm nở nên bướm vàng bay đầy trời.
Phương tiện di chuyển đến Pleiku
Máy Bay: tùy thuộc vào địa điểm bạn xuất phát để có thể chọn chuyến đi và hãng
hàng không đồng hành. Vietnam Airlines có những chuyến bay từ các địa điểm ba
miền tổ quốc tới với thành phố Pleiku, nhưng giá các chuyến bay này cao hơn so
với những chuyến bay đến các tỉnh khác trong khu vực Tây Nguyên như Buôn Ma
Thuột hay Đà Lạt. Giá của các chuyến bay dao động từ 1.600.000 – 2.000.000
đồng. Chuyến bay Hà Nội/ TP Hồ Chí Minh – Pleiku ngày nào cũng có 01 chuyến
nhưng Đà Nẵng – Pleiku thì không có chuyến vào Thứ 2 và Thứ 4. Sân bay Pleiku
chỉ cách trung tâm thành phố khoảng 4km, nên sau khi đến sân bay các bạn dễ
dàng bắt taxi để đi vào trung tâm thành phố.
Xe máy: du khách gần thành phố cũng có thể dong duổi bằng phương tiện xe máy
để có thể ngắm chọn vẹn cảnh đẹp của núi trời nơi đây, một cảnh sắc có thể làm du
khách quên đi mệt mỏi của tuần làm việc và cũng là một sở thích của những phượt
thủ có kinh nghiệm.
Xe khách:

Từ Hà Nội và các tỉnh miền Bắc: bạn có thể bắt những chuyến xe của những nhà
xe:
– Xe Quân Trung: Hà Nội – Gia Lai, từ Giáp Bát 8h30-14h, từ bến xe Đức Long
lúc 9h-14h. SĐT: 024 38616605 – 0269 2240818 – 0915 119872.
– Xe Hồng Hải: Hà Nội – Gia Lai, từ Giáp Bát 8h30-14h. SĐT: 0987 008800 –
0957 857155.
– Xe Việt Hưng: Gia Lai – Hà Nội, xuất phát lúc 7h30 – 14h. SĐT: 0269
3883591.
– Xe Thuận Hưng: Gia Lai – Hà Nội, xuất phát lúc 14h45. SĐT: 0269 3718889
– 0906 597773.
– Xe Đak Pơ: An Khê – H Nội, xuất phát lúc 7h. SĐT: 0269 3533458.
– Xe Long Vân: Phúc Thắng – Đức Cơ – Hà Nội, xuất phát ở Đức Cơ lúc 8h.
SĐT: 0269 2242724 – 0913 479224.
– Xe Kbang: Kbang – Đức Cơ – Hà Nội, xuất phát từ Kbang lúc 8h. SĐT: 0269
2217123 – 0982 317047.
Từ Đà Nẵng và các tỉnh miền Trung:
– Xe Hồng Hải: Đà Nẵng – Gia Lai, 8h30-20h30. SĐT: 0511 3683212.
– Xe Hồng Hải: Vinh – Gia Lai, 8h30-14h. SĐT: 0957 857119.
– Xe Mai Linh: Đà Nẵng – Gia Lai, xuất phát 20h45.
– Xe Hồng Hải: Đà Nẵng – Gia Lai, xuất phát lúc 19h45.
– Xe Thuận Tiến: Đà Nẵng – Gia Lai, xuất phát lúc 21h.
– Xe Thuận Thảo: Tuy Hòa – Gia Lai, xuất phát lúc 6h30 từ Tuy Hòa, 13h30 từ
Gia Lai. SĐT: 0269 3820303 – 0914 140483.
– Xe Liên Hưng: Nha Trang – Gia Lai, xuất phát lúc 18h30.
– Xe Mai Linh: Nha Trang – Gia Lai, xuất phát lúc 7h.
– Xe Hoài Phương: Nha Trang – Gia Lai, xuất phát lúc 16h.
Từ Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam:
– Xe Cô Hai: TP HCM – Ayun Pa – Krong Pa, từ TP HCM lúc 18h30 – 19h, từ
Krong Pa lúc 16h30. SĐT: 028 39242264 – 0913 144108 – 0269 3852781.
– Xe Nam Phong: TP HCM – Kbang, xuất phát các ngày lẻ âm lịch từ TP HCM
lúc 17h, xuất phát các ngày chẵn âm lịch từ Kbang lúc 16h. SĐT: 0269
3834376 – 0905 034376.
– Xe Việt Tân Phát: TP HCM – Gia Lai, từ TP HCM lúc 8h – 16h30 – 19h30, từ
Gia Lai lúc 17h – 19h30. TP HCM – Kbang, từ TP HCM lúc 17h30, từ Kbang
lúc 15h30. TP HCM – An Khê, từ TP HCM lúc 16h30-19h, từ An Khê lúc
16h30-18h45. TP HCM – Chư Sê, từ TP HCM lúc 16h30-19h30, từ Chư Sê
lúc 17h30-20h. TP HCM – Đak Đoa, từ TPHCM lúc 16h30-19h30, từ Đak Đoa
lúc 17h30-19h30. SĐT: 028 35118888 – 0907 222777.
– Xe Phú Hưng: TP HCM – An Khê, từ TP HCM lúc 18h, từ An Khê lúc 17h.
SĐT: 0913 406570 – 0269 3532777.
– Xe Thuận Hưng: TP HCM – Gia Lai, từ TPHCM lúc 19h30-20h-20h15. SĐT:
028 39033066 – 0935 272878 – 0269 3715785.
– Xe Tứ Loan: TP HCM – Gia Lai – Chư Sê, từ TP HCM lúc 19h30. SĐT: 0269
6500339 – 0983 042727.
– Xe Bảo Thịnh: TP HCM – Pleiku, liên hệ SĐT 0905 103255 để biết giờ xe
chạy.
– Xe Hoa Châu: An Khê – Quy Nhơn – TP HCM, liên hệ SĐT 028 22174749 –
0269 2477777 để biết giờ xe chạy.

Phương tiện di chuyển ở Pleiku
Bạn khá dễ dàng thuê được xe gắn máy tại các nhà nghỉ, khách sạn của Pleiku vì
để đáp ứng nhu cầu đi lại tham quan, khám phá của du khách lên hầu hết các nhà
nghỉ, khách sạn sẽ liên kết với các công ty thuê xe du lịch. Và để bản thân du khách
có thể chủ động và tiết kiệm chi phí hơn cả nếu di chuyển bằng xe ôm hay taxi. Chi
phí khoảng 150.000 – 200.000 đồng/ngày (tùy xe). Nếu muốn tiết kiệm chi phí hơn
nữa, bạn cũng có thể hỏi nhân viên khách sạn giúp đỡ về việc thuê xe đạp.
Bạn cũng có thể chọn cách du lịch bằng taxi bởi những hãng taxi nổi tiếng như: Mai
Linh, Hùng Nhân, Phú Quý… hoặc hỏi tại các nhà nghỉ, khách sạn sẽ phục vụ du
khách tốt nhất. Từ thành phố Pleiku du khách cũng có thể đi xe bus sang các huyện
khác giá vé dao động từ 10.000 – 35.000 đồng:
– Pleiku – An Khê
– Pleiku – Kon Tum
– Pleiku – Ia Grai, Đức Cơ, Chư Sê, Chư Puh, Chư Prong
Nhà nghỉ và khách sạn tại Pleiku
Pleiku là một trong ba thành phố lớn của khu vực Tây Nguyên, với sự đầu tư ngày
càng lớn nên những năm gần đây Pleiku đang trở thành điểm thu hút rất nhiều
khách du lịch. Những dịch vụ đi kèm cũng phát triển không kém trong đó được kể
đến là nhà nghỉ, khách sạn, resort rất nhiều với giá cả chấp nhận được. Và nếu có ý
định đi vào ngày nghỉ lớn thì du khách cũng lên tham khảo một số khách sạn, nhà
nghỉ, resort để đặt phòng trước tránh trường hợp hết phòng. Kinh nghiệm du lịch
Pleiku tự túc rất chi tiết sẽ cho du khách một số khách sạn, nhà nghỉ, resort để tham
khảo:
- HAGL Hotel Gia Lai, địa chỉ: 01 Phù Đổng, Pleiku (Gia Lai), Việt Nam. HAGL
Hotel Gia Lai là một khách sạn mới khai trương 4 sao tại trung tâm thành phố
Pleiku, Quảng trường Phú Đông của thành phố Pleiku, là một phần của tỉnh
Gia Lai. Các phòng khách có nội thất cao cấp và sang trọng, đều được trang
bị đầy đủ tiện nghi. Nhiều phòng nhìn ra quang cảnh của các ngọn núi hoặc
thung lũng. Ngoài ra, còn có nhà hàng Acacia & Balau nổi tiếng với các món
ăn Việt Nam và phương Tây.
Phòng họp được trang bị đầy đủ thiết bị hoàn hảo cho tất cả các cuộc họp,
hội thảo, hội nghị và công ước. Các dịch vụ và tiện nghi giải trí khác cũng rất
ấn tượng cho khách hàng. Giá phòng từ 36 USD – 150 USD/đêm; HAGL
Hotel Gia Lai còn giống như là một nơi nghỉ dưỡng tuyệt vời cho du khách
bởi khi tới đây, du khách sẽ có cơ hội được trải nghiệm rất nhiều dịch vụ hấp
dẫn ở Pleiku như: Bồn tắm nước nóng, câu lạc bộ đêm, massage, phòng
sauna, phòng tắm hơi, phòng thể dục, sân tennis nữa nhé. Du khách có thể
đặt phòng trực tuyến tại Hotels in Pleiku.
- Duc Long Hotel, địa chỉ: Số 95-97, Hai Bà Trưng, Pleiku (Gia Lai), Việt Nam.
Được thiết kế cho cả các chuyến du lịch nghỉ ngơi và công tác, Duc Long
Hotel 1 tọa lạc tại vị trí lí tưởng ở Pleiku; một trong những khu vực nổi tiếng
của thành phố. Từ đây, khách có thể dễ dàng tiếp cận được nét đẹp sống
động của thành phố ở mọi góc cạnh.
Khách ở khách sạn có thể dạo bộ xunh quanh để ngắm các địa điểm thu hút
hàng đầu của thành phố như : Sân bay Pleiku, Cuộc tấn công căn cứ không
quân Holloway. Là khách sạn 2 sao, được trang bị đầy đủ các thiết bị, cùng
với đội ngũ nhân viên phục vụ nhiệt tình, chu đáo giúp bạn luôn cảm thấy
thoải mái và hài lòng. Bên cạnh đó, khi đến với khách sạn Duc Long Hotel 1,
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bạn còn được các nhân viên gợi ý các hoạt động vui chơi, giải trí giúp hứng
thú trong suốt kỳ nghỉ. Giá khoảng 12.99USD
Hoang Vu Bien Ho Hotel, địa chỉ: 1035 Phạm Văn Đồng, Yên Thế, Pleiku (Gia
Lai), Việt Nam. Hoang Vu Bien Ho Hotel, tọa lạc tại khu vực Pleiku, Pleiku
(Gia Lai), là lựa chọn nổi tiếng dành cho khách du lịch. Chỉ cách sân bay 1
km, nên từ sân bay rất dễ để đi đến khách sạn 2 sao này. Với vị trí thuận lợi,
khách sạn dễ dàng tiếp cận những điểm tham quan du lịch nổi tiếng của
thành phố.Với việc mang lại dịch vụ cao cấp cho khách và một loạt những
tiện nghi hiện đại, Hoang Vu Bien Ho Hotel đã cam kết sẽ đem đến cho bạn
một kì nghỉ thoải mái dễ chịu nhất có thể.
Sự chọn lọc khắt khe những thiết bị hàng đầu như dịch vụ phòng 24 giờ,
miễn phí wifi tất cả các phòng, an ninh 24 giờ, trạm sạc điện cho xe hơi, dịch
vụ phòng hàng ngày để khách có thể tận hưởng thoải mái khi ở khách sạn.
Tất cả nơi ăn chốn ở của khách đều có trang bị tiện nghi chu đáo để bảo đảm
khách có cảm giác dễ chịu không nơi nào sánh được. Bên cạnh đó, khách
sạn còn gợi ý cho bạn những hoạt động vui chơi giải trí bảo đảm bạn luôn
thấy hứng thú trong suốt kì nghỉ. Cơ sở vật chất tốt và vị trí hoàn hảo làm cho
Hoang Vu Bien Ho Hotel trở thành nơi tuyệt vời để bạn tận hưởng kì nghỉ ở
Pleiku (Gia Lai).
Green Bamboo – Tre Xanh Plaza Hotel, địa chỉ: Số 18, Lê Lai, Pleiku (Gia
Lai), Việt Nam. Nếu bạn đang muốn tìm một khách sạn có vị trí thuận lợi tại
Pleiku (Gia Lai), không lựa chọn nào tốt hơn Green Bamboo – Tre Xanh
Plaza Hotel. Từ đây, khách có thể dễ dàng tiếp cận được nét đẹp sống động
của thành phố ở mọi góc cạnh. Như một thiên đường nghỉ dưỡng và thư
giãn, khách sạn mang lại sự đổi mới hoàn toàn, chỉ cách nhiều điểm tham
quan trong thành phố vài bước, như Sân bay Pleiku, Cuộc tấn công căn cứ
không quân Holloway. Green Bamboo – Tre Xanh Plaza Hotel cung cấp nhiều
tiện nghi chất lượng làm phong phú thêm cho kỳ nghỉ của bạn tại Pleiku (Gia
Lai). Khách sạn cung cấp nhiều loại dịch vụ khác nhau, bao gồm dịch vụ
phòng 24 giờ, miễn phí wifi tất cả các phòng, an ninh 24 giờ, dịch vụ phòng
hàng ngày, cửa hàng quà tặng. Tất cả phòng của khách hàng đều có trang bị
tiện nghi chu đáo để bảo đảm khách hàng có cảm giác thoải mái mà không
nơi nào sánh được. Khách sạn còn gợi ý cho bạn những hoạt động vui chơi
giải trí bảo đảm bạn luôn thấy hứng thú trong suốt kỳ nghỉ. Với vị trí lý tưởng
và tiện nghi thoải mái, Green Bamboo – Tre Xanh Plaza Hotel đạt được tiêu
chuẩn ở mọi khía cạnh. Du khách có thể đặt phòng trực tuyến tại Hotels in
Pleiku.
Se San Hotel, địa chỉ: Số 89, đường Hùng Vương, Pleiku (Gia Lai), Việt Nam.
Nằm ở vị trí thuận lợi trong Pleiku, Se San Hotel là một điểm lý tưởng để khởi
hành chuyến du ngoạn của bạn ở Pleiku (Gia Lai). Với vị trí cách trung tâm
thành phố 1km và cách sân bay , khách sạn 2.5 sao này thu hút được rất
nhiều du khách mỗi năm. Khách sạn hiện đại này nằm trong khu lân cận với
các địa điểm tham quan nổi tiếng của thành phố như Sân bay Pleiku, Cuộc
tấn công căn cứ không quân Holloway. Se San Hotel mang lại dịch vụ hoàn
hảo, làm hài lòng cả những vị khách khó tính nhất với những tiện nghi sang
trọng tuyệt vời. Khách sạn cung cấp dịch vụ phòng 24 giờ, quầy lễ tân 24 giờ,
tiện nghi cho người khuyết tật, giữ hành lý, wifi công cộng để đảm bảo khách
của họ được thoải mái nhất.
Khách có thể chọn 50 phòng có không khí yên bình và tuyệt vời. Bên cạnh
đó, khách sạn còn gợi ý cho bạn những hoạt động vui chơi giải trí bảo đảm
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bạn luôn thấy hứng thú trong suốt kì nghỉ. Se San Hotel là một sự lựa chọn
thông minh cho du khách khi đến Pleiku (Gia Lai), nơi mang lại cho họ một kì
nghỉ thư giãn và thoải mái.
Queen Hotel, địa chỉ: 63 Nguyễn Tất Thành, Pleiku (Gia Lai), Việt Nam. Được
xây dựng vào năm 2012, Queen Hotel là điểm du lịch bổ sung cho Pleiku (Gia
Lai) và là sự lựa chọn tuyệt vời dành cho khách du lịch. Chỉ cách trung tâm
thành phố 0.0 Km, vị trí đẹp của khách sạn bảo đảm khách hàng có thể đến
tham quan những địa điểm du lịch nhanh chóng và dễ dàng. Một điểm không
kém phần đặc biệt là vị trí khách sạn dễ dàng tiệp cận vô số địa điểm thú vị
như Sân bay Pleiku, Cuộc tấn công căn cứ không quân Holloway. Queen
Hotel cũng đề xuất thêm rất nhiều thiết bị làm kì nghỉ của bạn ở Pleiku (Gia
Lai) thêm tiện lợi. Khách sạn trang bị một loạt thiết bị trực tuyến để nhằm thỏa
mãn cả vị khách khó tính nhất. Thêm vào đó, tất cả những phòng khách đều
mang một nét thoải mái đặc trưng khác nhau. Nhiều phòng còn được đặc biệt
trang bị những tiện nghi như trà miễn phí, khăn tắm, tivi màn hình phẳng,
gương, các loại khăn để làm hài lòng những vị khách khó tính nhất. Khách
sạn mang lại phương tiện giải trí đa dạng, bao gồm massage, phòng tắm hơi.
Hãy khám phá sự hòa hợp giữa cung cách phục vụ chuyên nghiệp và vô số
tiện nghi tối tân ở Queen Hotel. Du khách có thể đặt phòng trực tuyến tại
Hotels in Pleiku.

Địa điểm tham quan khi du lịch Pleiku
Biển Hồ (hồ T’Nưng)
Du khách có thể bắt gặp địa danh này trong câu hát ” Em đẹp thế Pleiku ơi, Trái tim
tôi muốn vỡ tan rồi. Không dám nhìn vào đôi mắt ấy, đôi mắt Pleiku – Biển Hồ đầy“.
Với mệnh danh là “đôi mắt của Pleiku”, biển Hồ Đầy đã tạc lên thành phố xinh đẹp
này thơ mộng nhất khu vực Tây Nguyên. Vào những ngày đẹp trời, nhìn từ xa Biển
Hồ thu hút ánh mắt của khách du lịch bởi màu xanh của nước biển, tiếng gió thoảng
qua nhẹ nhàng như điệu nhạc du dương trầm bổng khó có thể cưỡng lại được. Tạm
biệt Biển Hồ, tạm biệt Pleiku mà câu hát của Nguyễn Cường vẫn còn văng vẳng bên
tai: “Em đẹp thế Pleiku ơi…” để nhắn gửi du khách hãy đến đây để coi cảnh đẹp nơi
này.
Chùa Minh Thành
Ngôi chùa Minh Thành, một dấu ấn góp phần làm đẹp phố núi mùa đông với án
sương chiêu đãng của thành phố Pleiku sương mù. Với kiến trúc hoài cổ, độc đáo,
không gian thanh tịnh đã trở thành điểm dừng chân tham quan du lịch của rất nhiều
du khách khi đến với Gia Lai. Từ xa bạn đã có thể chiêm ngưỡng bảo tháp xá lợi
cao 9 tầng, phía bên trong khuôn viên là tượng Phật Di Đà nguy nghiêm. Chánh
điện chùa cao tới 16m, được làm bằng gỗ pơ mu rất bền và chắc. Khi tới đây, du
khách sẽ được hòa mình vào một không gian thiêng liêng, thanh bình, tĩnh lặng, tạo
cảm giác vô cùng thư giãn, thoải mái đấy.
Quảng trường Đại Đoàn Kết
Quảng trường Đại Đoàn Kết được mệnh danh là ”trái tim” của Pleiku nói riêng và
GIa Lai nói chung, nơi đây luôn đón một lượng du khách lớn tới thăm phải thổn thức
hạnh phúc và tự hào về vẻ đẹp của quê hương đất nước mình. Nơi đây có tượng
đài Bác Hồ được đúc bằng đồng nguyên chất, khung xương được làm bằng thép
không gỉ lớn nhất Việt Nam, và đó cũng là bức tượng về Bác lớn nhất thế giới. Hình
ảnh “vị cha già kính yêu của dân tộc” đứng vững chãi trên bệ, giơ tay vẫy chào đồng

bào khắp mọi miền đất nước đã về đây. Phía sau tượng Bác là dãy phù điêu mô
phỏng hình hoa sen được cách điệu bằng đá uốn cong, như rừng núi Tây Nguyên
bất tận. Một vẻ đẹp mà khiến cho mỗi một du khách khi đến đây phải trầm trò khen
ngợi, lưu luyến nơi đây.
Nhà tù Pleiku
Dẫu cho thời gian có trôi qua nhưng trên suốt dọc chiều dài của đất nước vẫn còn
các nhà lao giam giữ, nó như nhắc lại cho những ai đã trải qua chiến tranh, những
ai nắm vận mệnh dân tộc một sức mạnh nội lực của quân và dân Việt Nam. Là nhà
tù của người Pháp xây dựng với mục đích giam giữ những nhà yêu nước với bao
hình thức tra tấn man dợ, dã man, rùng rợn tại nhà tù này. Nơi đây có ý nghĩa sâu
sắc, như một minh chứng trực quan sinh động, một bằng chứng sống vì sự tàn ác
mà thực dân Pháp đã gây ra với dân tộc ta, càng làm ta thêm yêu và biết ơn những
người đã ngã xuống. Chắc chắn trong lòng càng dâng lên niềm tự hào và thêm yêu
mến những con người chân chất, văn hóa phong phú cũng như tình yêu đất nước
giản dị của vùng đất này.
Núi Hàm Rồng
Núi Hàm Rồng – Nóc nhà của Pleiku, đây là một núi lửa không hoạt động từ lâu, và
là mảnh đất tươi tốt cho các hoa màu và những rừng thông xanh bát ngát. Vào sáng
tinh mơ, nếu có dịp đứng trên đỉnh núi bạn sẽ được chiêm ngưỡng vẻ đẹp hiếm có
với mây ngang đầu, sương mù lẩn khuất ở phía dưới tạo lên một bức tranh sơn thủy
hữu tình khó nơi đâu có được. Nếu nhìn từ dưới lên, ngọn núi như một chiếc bát úp
ngược, nhưng càng lên cao thì miệng núi như một lòng chảo ôm gọn người vào đó
với những thửa ruộng ngô, khoai,.. màu mỡ tươi tốt. Hành trình tham quan đến nơi
đây sẽ mang lại cơ hội tuyệt vời để du khách không chỉ ngắm được núi Hàm Rồng
kỳ vỹ, mà còn được ngắm cả khu vực thung lũng ở dưới chân núi, nơi sinh sống của
người dân chất phác, hiền hậu. Hoa dã quỳ, hoa cà phê sẽ tô thắm cho bức tranh
nơi đây trở nên rực rỡ, làm say đắm lòng bất cứ ai có dịp ghé đến thăm.
Món ăn ngon nên thử tại Pleiku
Pleiku không chỉ níu chân du khách bởi cảnh đẹp mà còn vì món ăn ngon đên khó
có thể cầm lòng. Ẩm thực nơi đây rất đa dạng và phong phú, kể cả về hình thức lẫn
hương vị nên các món ăn ở đây luôn hấp dẫn và níu chân thực khách. Hãy thử
những đặc sản của nơi đây: Phở khô (Phở hai tô), bún, mắm cua, bò một nắng
chấm muối kiến vàng, canh lá bép, cá chua…
Phở Khô
Phở khô với vị khác lạ miệng, với nét đặc trưng 1 tô phở đi kèm với 1 tô nước dùng
đã tạo nên nét đặc sắc khó có thể không thử. Chỉ có Phở Khô Gà người ta mới bày
thịt hoặc lòng gà xé hay xắt nhỏ lên bánh phở, còn nếu dọn với thịt bò tái, xương
heo, bò viên thì các thành phần này nằm trong tô thứ hai. Dưới lên trên cùng là
nước béo lẫn với thịt heo bằm nhỏ hoặc tóp mỡ, thế là xong tô thứ nhất.Tô thứ hai
để đựng nước lèo được ninh từ xương gà, xương bò, lửa riu riu, hớt bọt kỹ bảo đảm
để nước trong, chỉ nêm nếm với muối và bột ngọt, không có một loại gia vị nào nữa.
Nghe không cũng đã đủ nhuốt nước miếng, khi có dịp tới đây hãy thử luôn một bát
để thỏa nỗi mong đợi để cảm nhận sự tinh hoa của ẩm thực phố núi Pleiku. Địa chỉ:
24 Nguyễn Văn Trỗi, 15 Nguyễn Thái Học, 05 Nguyễn Du hoặc 36 Trần Phú.
Bún Mắm Cua

Với vị nồng của nước mắm, vị ngọt từ thịt cua và ba chỉ hơi khó ăn nhưng luôn
được gợi ý nên nếm thử khi tới đây. Một bát bún ngon được chế biến hết sức kì
công, với rất nhiều nguyên liệu và bàn tay tài hoa của người đầu bếp nơi đây.
Hương vị đầu tiên khi thưởng thức là cảm giác nồng đậm của nước mắm nguyên
chất và nước cua lên men tỏa ra ngay khi tô bún được bưng tới. Gắp một chút bún,
nhấm nháp vị mặn của mắm kết hợp sự ngọt ngào từ cua cùng mùi thơm các loại
rau sống hòa quyện, tất cả tạo nên món ăn dân dã rất đặc trưng phố núi. Địa chỉ: 87
Phan Đình Phùng, khu chợ nhỏ và hẻm Lê Lợi
Cơm lam và Gà nướng
Địa chỉ: số 27 Phạm Ngọc Thạch
Một món cơm mà nhất định bạn không được bỏ qua khi tới đây đó là ” cơm lam và
gà nướng”. Những ống cơm được nấu bằng loại gạo nếp nương hạt nhỏ, thuôn dài,
khi nấu với ống tre, nứa nên mang hương vị của núi rừng. Mùi thơm của gạo quyện
với mùi ngai ngái của tre nứa rất khó tả nhưng rất đặc trưng. Những con gà được
thả, thịt dai, chắc được ướp cùng với chút muối cho đậm đà, ớt, sả và một chút mật
ong rồi kẹp vào thanh tre nướng trên bếp lửa hồng đến khi thành một màu vàng
ruộm, mỡ màng.Vị cơm lam ngai ngái kết hợp với gà nướng thơm lừng càng làm
cho món ăn thêm phần quấn hút, thèm thuồng của du khách.
Lụi nướng
Một số địa chỉ bạn có thể ghé đến để thưởng thức lụi nướng ở Phố núi Pleiku như:
Quán lụi bà Sáu (122 Cao Bá Quát); Lụi nướng Duy Tân (dọc đường vào cổng chợ
lớn Duy Tân); chợ đêm đường Nguyễn Thiện Thuật. Lụi nướng Gia Lai là món ăn
chơi đơn giản của người dân Gia Lai, đặc biệt là người dân Phố núi Pleiku. Từ lâu
nay, món lụi nướng đã ghi điểm trong lòng mỗi người khách đến ăn tại đây. Lụi
nướng là thịt nướng trên bếp than hồng vào những ngày đông se lạnh, vỏ bánh
tráng của lụi càng trở nên giòn tan. Thịt xay, nấm mèo được cuốn trong vỏ bánh
cũng tự nhiên dậy mùi bởi lửa nóng khiến bụng người ta không khỏi cồn cào. Khi ăn
lụi chấm với nước tương me hoặc tương đậu càng ăn càng ngon khiến bạn không
thể kiềm lòng mà dừng món ngon đang ăn. Lụi nướng thường bán từ chiều đến tối,
giá chỉ 1 ngàn đồng đến 3 ngàn đồng/ cây.
Mua sắm và quà khi đi du lịch Pleiku
Khi đi du lịch hẳn ai cũng sẽ mua quà về làm kỉ niệm cho người thân, gia đình,bạn
bè,… nhưng đồ lưu niệm ở Pleiku khá đắt và không được đa dạng. Ở đây quà chủ
yếu là những món đồ lưu niệm, những mặt hàng làm từ thổ cẩm cẩm, hay các đặc
sản mua về nhà… Thật sự muốn mua thì bạn hãy đừng ngại khi nhờ một người bản
xứ ở đây mua giúp vì người địa phương rất thân thiện và dễ gần, họ sẽ cho bạn rất
nhiều thông tin thú vị và bổ ích.
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.

