5 thành phố ở Mỹ được khách du lịch ưa thích bất kể nhiều vấn đề… 16 ảnh
1. New York – Thành phố của
những giấc mơ
Với những tòa nhà chọc trời,
những khu mua sắm hiện đại
và những công trình kiến trúc
độc đáo,… New York là thành
phố có nhiều cái nhất của Mỹ
và cả thế giới. Khiến bất kỳ ai
đến nơi này cũng đều cảm
nhận được sự phấn khích vốn
tràn đầy trên từng mét vuông
một của thành phố “Quả táo
lớn” New York.
Những điểm đến không thể bỏ
qua ở New York:

Manhattan: Là một trong 5
quận ở New York, Manhattan
là hình ảnh mà người ta
thường nghĩ ngay đến khi nói
về New York. Đó là những
đường chân trời quen thuộc và
các điểm tham quan đã được
quảng cáo hàng nghìn lần trên
các màn hình. Đến đây, bạn
hãy trải nghiệm cảm giác đi
bộ dưới bóng tối của các tòa
nhà chọc trời, vui chơi ở
Times Square, ngắm tượng Nữ
thần Tự do, xem kịch
Broadway, leo lên tòa nhà
Empire State…

Nhà ga Grand Central: Nhà ga
trung tâm này là nơi cất giữ
những quá khứ hào hùng của
New York. Du khách đến đây sẽ
bị mê hoặc khi chiêm ngưỡng
những bức phù điêu cổ kính tại
phòng chờ lớn, thưởng thức
món Kamamotos tại nhà hàng
Oyster Bar huyền thoại hay thì
thầm với Whisper Gallery.

2. Boston – “Cuốn sách giáo
khoa về lịch sử nước Mỹ”
Trong khi New York nổi bật với
những tòa nhà chọc trời thì
Boston lại được biết đến bởi
các khu phố sống động. Dạo
quanh thành phố khiến bạn sẽ
cảm thấy như mình đang được
đọc một cuốn sách giáo khoa về
lịch sử nước Mỹ vậy. Phần
đông khách tham quan đã thừa
nhận rằng họ đã bị cuốn hút bởi
chính những vẻ đẹp cổ kính, thơ
mộng và lãng mạn của miền đất
này.

Những điểm đến không thể bỏ
qua ở Boston:
Nhà thờ Trinity: Nhà thờ được
xây dựng theo phong cách
Romanesque Richardsonian, đặc
trưng bởi một mái nhà bằng đất
sét, đá thô, mái vòm và một tháp
lớn. Từ sau khi nhà thờ Trinity ra
đời, phong cách này được nhanh
chóng áp dụng cho nhiều công
trình công cộng trên khắp nước
Mỹ.

Skylon Tower: Để có thể ngắm
nhìn toàn cảnh thiên nhiên hoang
dã ở Boston, bạn hãy đến với
tháp Skylon cao 236m. Thang
máy có kính giúp bạn có thể quan
sát mọi thứ ở tầng quan sát trong
nhà và ngoài trời. Hơn nữa khi
đêm đến, các ngọn đèn cao quanh
tháp sẽ đồng loạt được bật sáng,
chiếu vào tháp rất với nhiều màu
sắc lung linh và huyền ảo.

3. Chicago – Thành phố của gió
Được mệnh danh là “thành phố
của gió”, Chicago nổi tiếng bởi
rất nhiều công trình kiến trúc đặc
sắc và những điểm tham quan
hấp dẫn.
Những điểm đến không thể bỏ
qua ở Chicago:
Thủy cung Shedd: Thủy cung
này được thành lập năm 1930,
xây dựng theo hình bát giác bằng
đá cẩm thạch là một điểm đến thú
vị khi ghé thăm thành phố
Chicago sôi động. Đây là một
trong những thủy cung lớn trên thế giới với các hồ chứa nước lớn, là nơi sinh sống của 1.500 loài bao gồm cá, động
vật biển có vú, chim, rắn, ếch nhái và côn trùng.
Đài phun nước Buckingham
Fountain: Buckingham Fountain
là một điểm tham quan nổi tiếng
ở Chicago, nằm trong trung tâm
công viên Grant. Đài phun nước
lớn này luôn thu hút du khách
đến với Chicago bởi những màn
biểu diễn ánh sáng nước vào buổi
tối, khi âm nhạc kết hợp với ánh
sáng khiến nó trở thành một nơi
trình diễn đẹp ngoạn mục.

Đại lộ mua sắm Magnificent
Mile: Magnificent Mile là một
phần quan trọng của Đại lộ
Chicago Michigan chạy từ Oak
Street đến sông Chicago.
Magnificent Mile được coi là một
trong những khu mua sắm tốt
nhất trên thế giới và cũng là khu
vực tọa lạc rất nhiều những điểm
du lịch nổi tiếng ở Chicago, trong
đó có Bảo tàng Nghệ thuật
Đương đại, Tòa nhà Wrigley và
Tháp Nước Chicago.

4. Los Angeles – Thành phố của
những thiên thần - Những điểm
đến không thể bỏ qua ở Los
Angeles:
Phim trường Universal Studio
Hollywood: Hãy dành một ngày
ở Universal Studio Hollywood,
khu phức hợp giữa phim trường
và công viên giải trí danh tiếng
khi khám phá Los Angeles. Bạn
có thể tham quan nơi sản xuất
những bộ phim như Transformer,
King Kong, các phòng chiếu 3D
hay tham gia các trò chơi dưới
nước hấp dẫn.

Cảng biển Santa
Monica: Santa Monica là thành
phố biển ở phía Tây Los
Angeles, khí hậu nắng ấm
quanh năm. Chính vì vậy, du
khách có thể tìm thấy rất nhiều
cửa hàng lưu niệm, trò chơi
ngoài trời, nhà hàng… Tới đây,
bạn đừng bỏ lỡ những buổi hòa
nhạc ngoài trời, thử chơi ngựa
gỗ hay ngắm thành phố trên
những vòng đu quay.

Disneyland: Công viên giải trí
Disneyland nằm ở phía Nam
Los Angeles thu hút hàng trăm
nghìn người mỗi năm. Với trẻ
nhỏ, công viên này thực sự như
thiên đường đầy sắc màu. Tới
đây, du khách có thể thăm thế
giới của chuột Mickey, vương
quốc các loài gấu hay có cơ hội
được dùng bữa với những nhân
vật Disney nổi tiếng.

Cầu Cổng Vàng: Đây là cây
cầu nối liền thành phố San
Francisco trên mũi phía Bắc
của bán đảo San Francisco với
hạt Marin và là một kiệt tác của
kiến trúc sư Joseph B.Strauss.
Cây cầu này là một trong
những điểm du lịch hấp dẫn du
khách ở San Francisco và
California. Màu sắc vàng cam
đặc biệt của cây cầu khiến nó
nổi bật ngay cả khi sương mù
giăng kín.

ChinaTown: Đến với khu phố
này du khách có thể mua sắm
những món đồ thời trang do
người Hoa bày bán ở đây.
Ngoài ra du khách còn có thể
tham quan phong cảnh ở tòa
nhà Sing Chong và Bank of
Canton hay thưởng thức các
món ăn truyền thống của người
Hoa.

Đường hoa Lombard: Nằm
giữa Hyde và Leavenworth,
đường hoa Lombard nổi tiếng
là “con phố dốc đặc biệt trên
thế giới” được rất đông du
khách tìm tới tham quan.

Emirates được bình chọn là
hãng hàng không tốt nhất thế
giới năm 2013
Hãng hiện đang vận hành dàn
máy bay thân rộng lớn nhất thế
giới hiện nay với 145 chiếc
Boeing 777 và 61 chiếc A380.
Đội ngũ tiếp viên hàng không
của hãng cũng có hơn 20.000
người, đến từ hơn 130 nước
khác nhau. Emirates Airline
hiện đang bay đến 146 điểm
đến ở 81 quốc gia trên khắp các
châu lục

