Ho Chi Minh City - Saigon
شهر هوشی مین (مرکز تجارت جهانی برای کوتاه) ,هنوز هم به عنوان سایگون به هفت میلیون یا ساکنان خود شناخته
شده ,مرکز ویتنام بازرگانی و بزرگترین شهرستان کشور تا کنون است ,هر چند نه سرمایه های اداری خود یک افتخار
است که با هانوی استوار .به عنوان یک نتیجه از تغییرات گسترده اقتصادی شکل دراورده شده توسط وزارت امور
داخله در  ,1986این شهرستان جوشان ,موعظه در بانک غرب رودخانه سایگون ,تصویر خود را از یک شهرستان
,جنگ زده به یکی از کالن پر رونق تغییر کرده است ,به چالش کشیدن سنگاپور ,بانکوک و دیگر سنتی جنوب شرقی
.نیروگاهی
کافه ها و باشگاه ها و مغازه های فروش وارداتی , glitzyتمام ساز موفقیت اقتصادی – رستوران خوب فلش ,هتل
چشم انداز از سنگ از  hotch – potchکاالهای لوکس – در اینجا با اضافه کردن یک روکش براق به شهرستان
امپراتوری ارجمند بتکده و تلخ اتحاد جماهیر شوروی به سبک مسکن بلوک .با ناراحتی ,با این حال ,شهر هوشی مین
هنوز هم پر از مردم برای چه کسی پیشرفت اقتصادی هنوز به مواد غذایی ترجمه نشده ,مسکن و جو .کودکان خیابانی
از طریق قفسه های توریستی هاوکینگ کتاب محدوده ,کارت پستال ,بلیط قرعه کشی و فندک سیگار; مندیکانت های
الیمبلس خود را در مورد چرخ دستی های خام حمل می کنند و وانت های مراقب در خیابان های شلوغ در مواظب
کیف های بدون سرنشین هستند .اگرچه تعداد گدایان به تدریج کاهش می یابد گردشگران باید به سرعت به عنوان یک
بدون هیچ زحمتی که با قلمرو می رود قبول کنند .عالوه بر این ,ورود ,یکهو از غربی ها ثروتمند بسیاری از زنان به
.فحشا اغوا کرده است ,که میله برو برو از معروف در طول جنگ امریکا شد
اگر هانوی شهرستان از عاشقانه و فریبندگی دلپذیر است ,سپس شهر هوشی مین نقطه مقابل خود است ,خشم از مناظر
و صداها ,و بوته که بخت و اقبال تجمع ویتنام در حال جوش .چند گوشه از شهرستان استطاعت مهلت از صدای
با  hotels in Ho Chi Minh Cityناهنجار و خشن از کار ساخت و ساز ریخته گری تا بلوک های دفتر جدید و
,سرعت منطق هجوم .تعداد فزاینده ای از اتومبیل ها و مینی بوس تنه با جرم ارگانیک از رزومه دولت از هنر
افتخارات و سایکلو ,خفگی خیابان درخت اندود شده و بلوارها .در میان این غوغا مردم محلی در مورد زندگی روزانه
خود را :هوشمندانه لباس مدرسه بچه ها سرگردان گذشته سمت خیابان باگت  -فروشندگان زنان خریداران سوار
برای محافظت از پوست خود را از آفتاب و گرد  floesو شانه ظهر  bandanasچادری در گانگستر سبک Hondas
به گوشی های تلفن همراه .بخش عمده ای از سرگرم  chirrupو غبار در حالی که نوجوانان در شلوار جین طراح
کننده بودن در شهر هوشی مین مشتق شده از لذت ساده جذب سراسیمگی خود را از فعالیت – چیزی بهتر از صندلی او
سیکلو یا یک کافه کنار جاده ای انجام می شود .به چشمک زدن است به دست برخی از دید جدید و منحصر به فرد ,این
یک موتور انباشته باال با شمش محدود برای بازار ,و یا یک پسر در یک دوچرخه رپ از یک خال کوبی قطع بر روی
.تکه های بامبو برای تبلیغ رشته فرنگی برای فروش
این یکی از حلقههای های بسیاری هو چی مین سیتی است که هنگامی که شما خسته ام ,و یا توسط خسته ,همه را به
پیشنهاد ,مزارع برنج ,سواحل و حومه باز هستند دور نیست .محبوب ترین سفر به خارج از شهر به تونل کو چی که
روستاییان خود را از رنجر بمباران امریکا حفر شده است .تونل ها اغلب با یک تور در اطراف معبد بزرگ خیالی از
دین کای دای بومی در تای نین پیچ خورده .چشنده مختصری از دلتای مکونگ در امکانات من و یا یک شیب در دریای
.چین جنوبی در هو کوک نیز برجسته در گردش یک روز طوالنی امکان پذیر است
.بهترین زمان برای بازدید از گرمسیری شهر هوشی مین در فصل خشک است ,اجرا می شود که از دسامبر تا مارس
در طول فصل مرطوب ,ممکن است تا نوامبر ,طوفان گرمسیری مکرر وجود دارد ,هر چند این سفر خود را مختل نمی
کند بیش از حد .میانگین درجه حرارت ,در طول سال ,شناور بین  26و  290درجه سانتیگراد; مارس ,مارس و مه
داغترین ماه
?چه کاری انجام دهید
,شهر هوچیمینه دارای جاذبه های بسیاری از قبیل خانه اپرا ,بازار بن تان ,کلیسای جامع نوتردام ,کاخ اتحاد ,شهر چین
تونل کو چی ,موزه ها ,سالن های فرهنگی ,خانه ها و مراکز خرید ,و غیره ...به تازگی ,مناطق توریستی از جمله تان
دا ,روستای بین قویوی ,سد سن پارک ,سایگون پارک ,سووی تین ,کی هوا نیز به نفع بازدید کنندگان رسم .عالوه بر
جزیره  Phuquocشهر یک نقطه شروع خوب برای گشت و گذار در مکونگ دلتا یا سواحل مانند  Hochiminhاین
.ساحل ,وونگ تائو و چینگ های Muine
?هنگامی که به
به طور کلی اقلیم در شهر هوچیمینه با دمای متوسط ساالنه  27درجه سانتیگراد گرم و مرطوب است .دو فصل متمایز
وجود دارد :فصل بارانی (ماه مه تا نوامبر) و خشک (دسامبر-مارس) .داغترین ماه مارس است و جالبترین دسامبر
است .این یک ایده هوشمند برای بازدید از ویتنام و شهر هوچیمینه در زمستان برای بهترین هوا است و از مونسون
(مه تا اکتبر) اجتناب می کند .اما برای شرایط مرطوب در طول سال به خصوص در جنوب تهیه می شود .بهترین ماه

ژانویه است .و اگر شما هم اجازه بازدید از شهر هوچیمینه یک هفته قبل از تت یا سال نو قمری ,بزرگترین جشنواره
.برای مردم ویتنامی .بهترین کار این است که ببینید که چگونه مردم ویتنام سال نو را جشن می گیرند و جشن می گیرند
نکات سفر
ویتنام سهم عادالنه خود را از جیب برتس ,به خصوص در شهرستانها بزرگ مانند هوچیمینه شهر و هانوی .بدین
ترتیب ,همیشه چشم در با ارزش خود را نگه دارید و یا بهتر است به ترک در هتل قبل از بیرون رفتن .گاهی اوقات در
حالی که سفر ,یک گدا از جان گذشته و یا فروشنده خیابانی به طور ناگهانی کاغذ برداشته بازوی خود را ,سپس به دنبال
 Đặtشما برای پول بپرسید و یا فروش مواد خود را .شما می توانید با یک سازمان مسافرت های محلی مانند تماس
.برای اطالعات بیشتر مفید khách sạn

