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Thừa Thiên - Huế là một tỉnh từng là thủ đô thời kỳ cận đại của Việt Nam (từ 1902 - 1945). 

Thừa Thiên - Huế có diện tích 5.048,2 km2, dân số đạt 1.128.620 người (theo thống kê đến tháng 4/2019). 

1. Tổng quan điều kiện tự nhiên 

1.1. Vị trí địa lý 

Thừa Thiên - Huế là một tỉnh thuộc Bắc Trung bộ. 

Phía Bắc giáp: Quảng Trị. 

Phía Nam giáp: Quảng Nam. 

Phía Tây giáp: dãy Trường Sơn và một số tỉnh của Lào. 

Thừa Thiên - Huế có phần diện tích lớn ở phía Tây là rừng núi. Nhiều dãy núi cao hơn 1.000m quy tụ tại 

đây rất nhiều. 

Trái ngược với rừng núi là sông ngòi thường ngắn. Tại đây có hai cửa biển quan trọng là cửa Thuận An và 

cửa Tư Hiền.  

“ Nhất cận thị - nhì cận giang” - Cũng chính yếu tố cửa biển nên nơi đây được chọn làm kinh đô Huế trong 

khoảng thời gian không quá ngắn.  

Tỉnh Thừa Thiên sở hữu cho mình đường bờ biển dài tới 120km. 

Nơi đây có vị trí quan trọng trong tuyến đường nối Bắc – Nam. 
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1.2. Khí hậu khu vực 

Giống với phần lớn các tỉnh miền Trung - Thừa Thiên cũng chịu tác động của khí hậu nhiệt đới gió mùa.  

Những tháng đầu năm có nắng ấm, gánh chịu 2 - 3 cơn bão và 1 - 2 trận lụt hằng năm từ tháng 5 đến 

tháng 11.  

Nhưng do biến đổi khí hậu ảnh hưởng nên giảm thiểu được lượng mưa lớn ở miền Trung. Đã có nhiều 

ngày nắng hơn và nhiệt độ cao hơn 2 - 3 độ so với trước đây.  

Biên độ nhiệt cao đôi khi lại là điểm thu hút khách du lịch từ miền Nam ra nghỉ dưỡng. Bởi vì con người họ 

thiếu gì họ luôn mong muốn có được cái đó - ở đây là nhiệt độ thấp thì khách du lịch từ phía Nam mong 

muốn có một địa điểm thú vị về nhiệt độ để họ tận hưởng. 

 

 

 

1.3. Con người 

Người miền trung có đặc điểm mà đi đâu ai cũng thích là đó là tính chịu thương chịu khó. Thừa Thiên - 

Huế cũng mang đậm đặc điểm này. 

Người Huế mang trong mình nét cổ kính và kín đáo. Họ làm việc từ tốn nhưng hiệu quả cao. 

Không thể lẫn vào đâu bởi giọng nói đặc trưng. Đôi lúc người miền khác khó nghe nhưng đây là nét văn 

hóa mà khiến nhiều du khách nhớ mãi về con người Huế nơi đây. 

 

1.4. Du lịch văn hóa 

Ngoài con người - giọng nói trở thành đặc sản của Cố đô Huế. Thì nơi đây còn có gì mà hàng loạt các báo 

quốc tế về du lịch phải nhắc đến? 

Thừa Thiên Huế có 5 danh hiệu UNESCO ( 1 di sản văn hóa Thế giới, 1 di sản văn hóa phi vật thể, 3 di 

sản tư liệu Thế giới) là: 
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 Quần thể di tích Cố đô Huế 

 Nhã nhạc cung đình Huế 

 Mộc bản triều Nguyễn 

 Châu  bản triều Nguyễn 

 Hệ thống thơ văn trên kiến trúc cung đình Huế 

Hiện nay toàn tỉnh xây dựng hệ thống du lịch văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc. 

Đề cao văn hóa và bảo tồn xưa cũ là nền tảng vững chắc cho một Thừa Thiên - Huế trở thành địa điểm 

nhất định phải đến ở Việt Nam. 

 

2. Hạ tầng kết nối 

Như đã nhận định, Thừa Thiên - Huế sở hữu vị trí trọng điểm cho việc kết nối Bắc - Nam cũng như 2 cửa 

biển là nơi giao thương Quốc tế từ trước đến nay.  

Đó là một phần của lý do hệ thống hạ tầng giao thông được nâng cấp đồng bộ. 

 

2.1. Giao thông đường hàng không 

Sân bay Quốc tế Phú Bài tạo lạc tại phía Nam Thành phố Huế - cách trung tâm thành phố chỉ 15km.  

Để di chuyển vào trung tâm chỉ mất 2o phút. Gần hơn so với khoảng cách của thành phố Nha Trang đến 

sân bay Quốc tế Cam Ranh (hơn 35 phút di chuyển). 

Theo thống kê, đến năm 2018, sân bay đón tiếp 1.830.000 lượt khách đến với Huế. 

Hiện nay có 3 trên tổng số 5 hãng hàng không nội địa Việt Nam khai thác đường bay gồm: Vietnam 

Airlines, Vietjet Air, Jetstar Pacific. Mỗi ngày có 24 chuyến bay trong đó đi và đến thành phố Hồ Chí Minh là 

18 chuyến, còn lại là đi và đến Hà Nội.  

Trong năm 2019 đã phê duyệt và triển khai mở rộng cảng hàng không Quốc tế Phú Bài. 

 

2.2. Giao thông đường bộ 
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Giao thông đường bộ kết nối với Huế mất nhiều thời gian hơn, cụ thể: 

 Từ Hà Nội: mất 12 - 16 tiếng 

 Từ Thành phố Hồ Chí Minh: mất 20 - 24 tiếng 

 Từ Đà Nẵng: mất 2 - 3 tiếng 

Trong thời gian tới, tỉnh Thừa Thiên - Huế sẽ tiếp tục đầu tư xây dựng đường cao tốc qua địa phận Thừa 

Thiên Huế đoạn Cam Lộ - La Sơn. Từ đó bộ mặt giao thông của địa phương sẽ khang trang, chỉnh chu 

hơn. 

 

3. Tổng quan du lịch 

3.1. Du lịch di tích 

Huế được biết đến là mang nét kiến trúc của cung đình còn sót lại và cần được giữ gìn.  

Mọi du khách đến Huế vì họ muốn tìm kiếm, khám phá những thứ gọi là “cổ xưa” nơi hoàng cung. 

Chính vì thế quần thể di tích là nét riêng biệt cho du lịch Huế. Một số địa điểm du lịch di tích - văn hóa như: 

 Khu vực thành nội (Kinh thành Huế) 

 Ngọ Môn - Kỳ đài 

 Điện Thái Hòa 

 Quốc Tử Giám - Bảo tàng lịch sử Thừa Thiên Huế 

 Điện Long An - Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế 

 Chùa Thiên Mụ 

 Cầu Tràng Tiền 

 Các khu lăng tẩm 

 Cầu ngói Thanh Toàn 

 

 Điện Hòn Chén 

 Đồi Thiên An - Hồ Thủy Tiên 



https://ankhangreal.com/ 
Tổng quan và thị trường bất động sản Huế 

5 

 

 

 

3.2. Du lịch biển 

Sở hữu 120 km đường bờ biển nên khi đến Huế, bạn cũng không thể bỏ qua cơ hội được đắm mình dưới 

những cảnh biển nên thơ. Chắc chắn rằng màu tím của những buổi chiều tà được ngâm mình dưới biển ở 

đây sẽ làm cho thời gian như chậm lại. Cảm xúc mà không nhiều nơi có được.  

Một số bãi biển du khách có thể tận hưởng giây phút đó như: 

 Biển Thuận An 

 Biển Cảnh Dương 

 

 Vịnh Lăng Cô 

 Hồ Truồi 

 

3.3. Du lịch ẩm thực 

Ẩm thực Việt Nam vô cùng phong phú bởi nó được cấu tạo nên bởi đặc sản của 63 tỉnh thành. Riêng Huế 

đã góp vào đó không ít món ngon mà không nơi nào có được. 

Một số món bạn phải thưởng thức khi đến Huế: 

 Bún bò Huế 

 Cơm Hến 

 Các loại bánh làm bằng bột gạo 



https://ankhangreal.com/ 
Tổng quan và thị trường bất động sản Huế 

6 

 

 

 

 Chè Huế 

 Mắm tôm chua 

 Bánh Canh Nam Phổ 

 

4. Tổng quan cơ sở lưu trú 

Lượt khách du lịch của Huế cũng như nhiều tỉnh thành khác. Tuy nhiên tại Huế tính đến hiện nay chỉ có 27 

cơ sở lưu trú xếp hạng 3 - 5 sao. Đây là một con số vô cùng khiêm tốn.  

Khi số lượt du khách đến với Thừa Thiên -  Huế trong năm 2018 đạt hơn 4,3 triệu lượt. 

Câu hỏi tiếp theo đặt ra là: số lượng khách du lịch ngày một tăng cao theo mỗi năm - kế đến là tầng lớp 

trung lưu, thượng lưu của Việt Nam cũng tăng theo mỗi năm vậy họ sẽ lưu trú ở đâu? 

Trả lời chính xác cho câu hỏi đó là sự xuất hiện của các dự án du lịch nghỉ dưỡng.  

Để khách du lịch lưu trú lâu dài hơn thì cần phải có cơ sở lưu trú tốt hơn - đẳng cấp và tiện nghi hơn.  

Vì họ muốn tận hưởng nhiều hơn, họ đi du lịch nghỉ dưỡng chứ không phải du lịch hành xác.  

Từ đó mở ra một hướng đầu tư “béo bở” mà nhiều chủ đầu tư nhìn ra. 



https://ankhangreal.com/ 
Tổng quan và thị trường bất động sản Huế 

7 

 

 

 

5. Tổng quan thị trường bất động sản nghỉ dưỡng 

Phần trên chúng tôi đã có câu trả lời cho cơ sở lưu trú tại Huế. 

Vậy hiện nay, Nha Trang thì thì dọc đường Trần Phú không còn quỹ đất cho nhà ở. Còn Bãi Dài Cam Ranh 

thì có đến 45 dự án nghỉ dưỡng chạy dọc bờ biển. Phú Quốc được phân chia Bắc - Nam cho 2 chủ đầu tư 

Vingroup và Sungroup.  

Vậy thị trường bất động sản nghỉ dưỡng Huế hiện đang ở đâu trên “bàn tiệc” cao cấp. 

Nơi đây cũng hình thành một số dự án có thể kể tên như:  

 Dự án Nam resort 

 Khu nghỉ dưỡng Quốc tế Minh Viễn Lăng Cô 

 Banyantree Langco 

 Movenpick Lăng Cô 

 6 Miles Coast Resort LangCo 

Nơi chính những tuyệt hảo mà thiên nhiên ban tặng cho Huế cũng như lịch sử đã góp phần cho thị trường 

bất động sản nghỉ dưỡng nơi đây sẽ có sức bật mạnh mẽ trong những giai đoạn tiếp theo. 

 


