
Chợ đêm Hạ Long

    

Nằm trong Tổ hợp thương mại và giải trí Hạ Long Marine Plaza (thuộc Khu đô thị Halong
Marina, ở đường Hoàng Quốc Việt, phường Hùng Thắng, TP Hạ Long), tuy chỉ mới đi vào
hoạt động chưa đầy một năm nhưng chợ đêm Hạ Long đã được nhiều du khách trong và
ngoài nước biết đến khi tới Quảng Ninh...

  

Chợ đêm Hạ Long mới này bắt đầu khai trương từ đầu năm 2015, thay cho khu chợ đêm cũ ở
Khu du lịch Bãi Cháy. Với diện tích 5.000m2, bao gồm 335 gian hàng bán các mặt hàng đồ lưu
niệm, thời trang và ẩm thực địa phương khá phong phú. Chợ đêm Hạ Long được bố trí ở khu
vực có cơ sở hạ tầng khang trang, kiên cố với sàn bê tông, hệ thống đèn chiếu sáng, hệ thống
quạt điện, bãi đỗ xe thuận tiện, an ninh 24/24 và vệ sinh sạch, đẹp…

         

  
     Khách du lịch tham quan, mua sắm ở Chợ đêm Hạ Long.  
      

Với mô hình kinh doanh đặc thù, chợ đêm Hạ Long hầu như chỉ phục vụ khách du lịch, cả
trong và ngoài nước, đến tham quan mua sắm là chính nên các mặt hàng được bày bán ở đây
chủ yếu là đồ lưu niệm, thủ công mỹ nghệ, nữ trang, các loại túi xách, quần áo thời trang, ba lô,
áo tắm, mũ, nón du lịch v.v.. Ngoài ra còn có các mặt hàng truyền thống được chế tác tinh xảo
bởi đôi tay của những nghệ nhân lành nghề như: Tranh thêu, tranh sơn mài, tranh điện, vòng
ngọc trai, các sản phẩm điêu khắc và thủ công mỹ nghệ v.v..

  

Đến với chợ đêm Hạ Long, thường du khách hay chọn nhất là những đồ vật lưu niệm cho
chuyến đi mang dấu ấn vùng biển như: Những móc chìa khóa xinh xắn, những chuỗi dây
chuyền, nhẫn đeo tay tuyệt đẹp được làm từ vỏ ốc biển, ngọc trai Hạ Long... hay những chiếc áo
phông được in hình Vịnh Hạ Long, Tuần Châu v.v.. Đặc biệt tại khu chợ này, du khách có thể
mua những đồ lưu niệm làm bằng than đá, một sản phẩm thủ công mỹ nghệ đặc trưng của
Quảng Ninh.
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Điều thú vị hơn nữa, khi đến với chợ đêm Hạ Long, du khách không chỉ được tham quan, mua
sắm mà còn có cơ hội  tham gia nhiều hoạt động vui chơi giải trí. Bởi chợ đêm Hạ Long nằm
trong Tổ hợp thương mại và giải trí Hạ Long Marine Plaza. Tại đây, sau khi tham quan, mua
sắm, du khách có thể xem phim ở rạp chiếu phim tiêu chuẩn quốc tế CGV do một Tập đoàn
kinh tế lớn của Hàn Quốc đầu tư hay tham gia các trò chơi giải trí tại CLB T-club... Không chỉ
vậy, không gian ẩm thực ở đây cũng khá phong phú, từ cửa hàng thức ăn nhanh Lotteria cho
đến những nhà hàng ẩm thực truyền thống có không gian rộng rãi, thoáng mát, với sức chứa
cho cả hàng trăm người. Tại đây du khách có thể lựa chọn những món ăn truyền thống mang
hương vị đặc trưng của địa phương, vùng miền trong cả nước…

  

Cẩm Thu               Tin liên quan      
            
    -  Chợ đêm Hạ Long chuẩn bị cho mùa du lịch
    -  Khai trương Chợ đêm Hạ Long tại Khu Tổ hợp Thương mại và Giải trí Halong Marine
Plaza
    -  Chuyển Chợ đêm Hạ Long đến điểm kinh doanh mới: Khẩn trương và đồng thuận
    -  Giải toả chợ đêm Hạ Long xong trước 30-6
    -  Chợ đêm Hạ Long dần đi vào ổn định
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