Hải Phòng có lẽ là tỉnh đầu tiên được nhiều người lựa chọn du lịch vào dịp hè, bởi
đơn giản có như vậy bạn mới cảm nhận trọn vẹn hết được vẻ đẹp của “Thành phố
hoa phượng đỏ”. Không những thế Hải Phỏng còn nổi tiếng với 2 địa điểm du lịch:
đảo Cát Bà và bãi biển Đồ Sơn. Hai trong nhiều địa điểm bạn cần cân nhắc nếu như
muốn du lịch Hải Phòng giá rẻ.
+ Phương tiện du lịch Hải Phòng.
Hải Phòng là thành phố lớn dĩ nhiên có sân bay và cả ga tàu hỏa cho bạn lựa chọn.
Nhưng nếu muốn tiết kiệm chi phí và trải nghiệm sự tuyệt vời trên từng cung đường
phượt bạn nên lựa chọn xe máy hoặc xe đò, vừa tiết kiệm chi phí lại có phương tiện
để bạn thỏa sức du lịch các địa điểm nổi tiếng tại Hải Phòng. Đó là phương tiện
thuận lợi và được du khách lựa chọn nhiều nhất.
+ Khách sạn tại Hải Phòng
Hải Phòng là thành phố có bề dày phát triển lâu đời nên không khó hiểu các dịch vụ
Hải Phòng phát triển không ngừng. Vì vậy, tùy vào mục đích và nhu cầu của mình
các bạn có thể dễ dàng tìm thấy khách sạn hoặc nhà nghỉ theo sở thích của mình.
Nhiều khách sạn xa xỉ từ 3 đến 4 sao như: khách sạn Habour View, khách sạn Hữu
Nghị, khách sạn Lạc Long… Một số nhà nghỉ, khách sạn có mức giá tương đối với
dân du lịch bụi mà bạn có thể tham khảo là khách sạn Phong Lan, Vista, Yến Linh,
nhà nghỉ Hải Dương, Hải Linh, Hải Hà… Du khách nước ngoài có thể đặt phòng tại
hệ thống hotels in Hai Phong với mức giá ưu đãi.
+ Địa điểm tham quan tại Hải Phòng.
Từ thị trấn, bạn đi xe ôm hoặc xe điện sẽ mất khoảng 10k/1 người tiền phí. Ở Cát
Bà nổi tiếng bởi nước biển xanh sạch và cũng có nhiều bãi tắm để bạn lựa chọn:
Cát Cò 1, Cát Cò, Cát cò 3. Ngoài ra còn có bãi tắm ở đảo Khỉ để bạn thêm nhiều
lựa chọn. Sau khi chìm đắm trong làn nước xanh của biển, sẽ là tuyệt vời nếu bạn
tiếp tục khám phá vùng đất này. Bạn có thể tìm mua bản đồ và tự mình đi dạo quanh
đảo để khám phá về hòn đảo huyền bí này
Hồ Tam Bạc:
Hồ Tam Bạc là địa điểm lý tưởng để bạn khám phá về “ thành phố hoa phượng đỏ”.
Bởi nơi đây, những cây hoa phượng đã có từ rất lâu đời và lại vào mùa nên hoa nở
rất đẹp
Phố Tây:
Phố Tây được biết đến bởi con phố cổ và náo nhiệt nhất nhì ở Hải Phòng. Nếu đến
Phố Tây bạn nên thuê cho mình chiếc xe đạp để thỏa sức dạo quanh phố cổ, bạn sé
có cảm giác hệt như phố cổ Hội An vậy. Bạn sẽ tận mắt chiêm ngưỡng những ngôi
nhà bắt mắt tràn ngập kiến trúc cổ của thời Pháp
Nhà hát lớn Hải Phòng:
Được xây dựng theo kiến trúc Pháp và có từ lâu đời, nhà hát lớn Hải Phòng là địa
điểm dành cho những người đam mê nghệ thuật bởi kiến trúc cổ lạ gắn liền với
kháng chiếng thời xưa.
Làng hoa truyền thống:

Làng hoa truyền thống là nơi được người dân nơi đây trồng rất nhiều loại đẹp và lạ
mắt. Đến đây, bạn sẽ có cảm giác mình lạc vào Đà Lạt vậy bởi sự đa dạng và vẻ
đẹp độc đáo của chúng.
Phiên chợ Hàng:
Phiên chợ Hàng còn được người dân gọi cái tên khác là “ngôi chợ quê” bởi sự mộc
mạc và dân dã của nó từ hàng hóa cho đến cách trao đổi mua bán. Hơn nữa. phiên
chợ Hàng còn là nơi sinh hoạt văn hóa truyền thống của người dân nơi đây.
+ Những món ăn đặc sản giá rẽ tại Hải Phòng
Cơm cháy hải sản: Cơm cháy dường như nơi nào cũng có, nhưng cơm cháy hải
sản với hương vị đặc trưng đất Cảng thì khó nơi nào sánh bằng. Bởi nơi đây, cơm
cháy được chế biển một cách đặc biệt với gia vị thơm ngon khó nơi nào có được.
Cua rang “muối”: Khách với cua rang muối ở nhiều địa phương khác, ở Hải Phòng
muối là bột gạo đã làm mặn nhẹ và phủ lên bề mặt bởi lớp bột mịn tơi và rời nên
thường được gọi là rang muối. Nghe cái tên người ta hay nhầm tưởng rằng rang với
muối bột nhưng thực chất không phải mà sự sáng tạo của người Hải Phòng.
Bánh bèo: Nhắc đến bánh bèo, mọi người hay nghĩ đến ẩm thực miền trung với
phiên bản bánh bèo. Thế nhưng, ở Hải Phòng bánh bèo được gợi lên với hình dáng
hoàng toàn khác với hương vị và cách thưởng thức cũng mang đạm vị đất Cảng.
Bởi bánh bèo nơi đây là sự kết hợp giản dị đến hoàn hảo từ các chất liệu như: bột
gạo, hành khô, mộc nhĩ, thịt lợn và dĩ nhiên không thể thiếu nước chấm đặc biệt
được chế biến từ nước xương cũng rất đặc biệt.
Ngoài ra, Hải Phòng cũng được biết đến với nhiều món ăn theo xu hướng du lịch
Hải Phòng giá rẻ như: chả chìa Hạ Lũng, bánh đa Cua, bún tôm, lẩu cua đồng, nem
cua bế, bánh mỳ cay…

