
Du lịch Bến Tre 
Thông tin dưới đây được trích lại từ bài viết của TUN Travel, trên website của 
www.dulichso.com. Các bạn tới Bến Tre nên đi các điểm: Cồn Phụng, Cồn Quy, Sân 
Chim Vàm Hồ, Khu lăng mộ Nguyễn Đình Chiểu, Vườn Trái Cây. 
1. Cồn Phụng, quê hương Đạo Dừa Nguyễn Thành Nam, có nhiều đặc điểm kỳ thú 
về kiến trúc và một số di tích về các hoạt động của ông Đạo Dừa lúc sinh thời. Toàn 
bộ diện tích Cồn Phụng rộng 28ha, nổi giữa sông Tiền, thuộc địa bàn xã Tân Thạch, 
huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre. 
2. Cồn Quy, rộng 65ha, ở huyện Châu Thành. Có nhiều trái cây ngon và tôm cá. Tại 
các điểm tham quan du lịch trên cồn này ngoài việc thưởng thức cây trái ngon, thăm 
thắng cảnh, du khách quốc tế có thị thực visa for Vietnam đến đây còn được thưởng 
thức món “đờn ca tài tử” mang đậm bản sắc vùng sông nước Nam bộ, thật nên thơ 
và hấp dẫn. 
3. Cồn Ốc, một nơi tham quan du lịch sinh thái hấp dẫn ở xã Hưng Phong, huyện 
Giồng Trôm. Nơi đây, du khách có thể tận hưởng phong cảnh mát mẻ của miền 
sông nước, được thưởng thức các món ăn dân dã đặc sắc của Bến Tre và tìm hiểu 
về cuộc sống, nếp sinh hoạt của người dân địa phương. 
4. Sân chim Vàm Hồ, nơi hội tụ sinh sống của nhiều loài chim, cò, vạc ở huyện Ba 
Tri. Đến Vàm Hồ vào đúng thời điểm các loài chim “giao ca” đi kiếm mồi, du khách 
sẽ được sống trong cảnh tượng thiên nhiên kỳ thú, tưởng chừng mình đang đứng ở 
sân chim Bạc Liêu nổi tiếng của rừng U Minh Hạ. 
5. Vườn cây ăn trái Cái Mơn ở huyện Chợ Lách và vùng Tiên Long, Tân Phú của 
huyện Châu Thành. Khách có thể vừa tận hưởng thú vui khám phá trong vườn cây 
trái, vừa thưởng thức các loại trái cây tươi do chính tay mình hái xuống và ăn ngay 
tại chỗ. Chủ vườn “bao bụng” hoặc cân tính tiền theo kg. Đặc biệt, gần đây, khi mô 
hình dã ngoại du lịch vườn sinh thái được nhiều người quan tâm, các nhà vườn 
Chợ Lách, Tân Phú còn phục vụ thêm các món ăn đặc sản miền quê Bến Tre, như 
cháo gà thả vườn (gà ta ngon tuyệt), cháo hến, bánh xèo ốc gạo Cồn Phú Đa (Chợ 
Lách). Đây chính là điều mà khách phương xa không thể nào bỏ qua được. 
6. Khu lăng mộ và nhà lưu niệm Nguyễn Đình Chiểu, nhà thơ yêu nước, tác giả 
truyện thơ Lục Vân Tiên. Khu lăng mộ và nhà lưu niệm nhà thơ Đồ Chiểu ở xã An 
Đức, huyện Ba Tri. Ngày 1-7 hàng năm, lễ hội truyền thống văn hoá của Bến Tre 
đều được tổ chức tại khu lăng mộ và nhà lưu niệm của nhà thơ. 
7. Khu lăng mộ Phan Thanh Giản, tiến sĩ đầu tiên ở Nam Kỳ. Ông đã tự vẫn sau khi 
3 tỉnh miền Tây dưới sự cai quản của ông bị rơi vào tay giặc Pháp. Khu mộ tưởng 
niệm ông hiện đặt tại xã Bảo Thạnh, huyện Ba Tri, quê nhà của ông. 
8. Nhà nho, nhà giáo lớn của thế kỷ 18 Võ Trường Toản. Học trò ông có những 
người về sau trở thành những học giả nổi tiếng thế kỷ 19 như Trịnh Hoài Đức, Lê Bá 
Phẩm… Ông qua đời ngày 27-7-1792 và được chôn cất ở Gia Định. Khi 3 tỉnh miền 
Đông Nam bộ rơi vào tay thực dân Pháp, Phan Thanh Giản, Nguyễn Thông, Phạm 
Hữu Chánh và một số sĩ phu khác đã bốc hài cốt ông di dời về chôn tại làng Bảo 
Thạnh. Ngày nay, khu lăng mộ ông được bảo quản tại xã Bảo Thạnh, huyện Ba Tri, 
Bến Tre. 
9. Trương Vĩnh Ký, nhà ngôn ngữ học nổi tiếng của Việt Nam vào thế kỷ 19, được 
sử gia Jean Bouchot (người Pháp) gọi là “một nhà bác học duy nhất ở Đông 
Dương”. Di tích và nhà lưu niệm của ông hiện nay ở vùng Cái Mơn, xã Vĩnh Thành, 
huyện Chợ Lách. 
10. Khu tưởng niệm và đền thờ nữ tướng Nguyễn Thị Định đặt tại xã Lương Hoà, 
huyện Giồng Trôm, cách trung tâm thị xã Bến Tre khoảng 20 km. Đây là nơi giáo 
dục truyền thống yêu nước cách mạng sâu sắc và hiệu quả nhất của tỉnh Bến Tre. 
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