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Sài Gòn về đêm nhìn từ trên cao 
 
Là thành phố sôi động nhất cả nước, Sài Gòn về đêm như không ngủ với những ánh đèn thắp sáng trên 
khắp các tuyến đường và tòa nhà tạo nên cảnh tượng lung linh. 
 

 
Với hơn 300 năm hình thành và phát triển, Sài Gòn ngày nay có nhiều thay đổi để trở thành một trong những trung tâm kinh 
tế và chính trị của cả nước. Điều dễ nhận ra là những tòa nhà cao tầng ở đây mọc lên ngày càng nhiều. Bức ảnh ghi lại toàn 
cảnh thành phố hoa lệ nhìn từ tòa nhà cao tầng trên đường Đồng Khởi. 
 

 
Khu vực bùng binh trước chợ Bến Thành là hình ảnh tiêu biểu cho những thước phim giới thiệu về thành phố năng động Sài 
Gòn. Ngày cũng như đêm, nơi đây lúc nào cũng nườm nượp dòng xe cộ nối đuôi nhau. 
 

 
Cầu Thủ Thiêm bắc qua sông Sài Gòn cũng là một trong những biểu tượng về sức sống mới của thành phố. Cây cầu hiện đại 
bậc nhất Sài Gòn này nối quận Bình Thạnh với khu đô thị mới Thủ Thiêm, quận 2. 
 



 
Theo mô tả của nhiều người, sông Sài Gòn chia thành phố thành hai nửa đối lập. Một bên là khu đất giải tỏa hoang vắng, còn 
bên kia là cao ốc nhộn nhịp. 
 

 
Một góc nhìn mới về nhà thờ Đức Bà khi đứng từ trên cao. Đây là điểm đến không thể bỏ qua của bất kỳ du khách nào khi tới 
Sài Gòn. Ngoài nổi tiếng với cà phê bệt, đây còn là nơi diễn ra nhiều hoạt động vui chơi, giải trí của thành phố. 
 

 
Nhà thờ được xây dựng theo kiến trúc Roman vào năm 1877 do kiến trúc sư J.Bourard thiết kế. Không như những nhà thờ 
khác tại Sài Gòn, công trình này chẳng có vòng rào hoặc bờ tường bao quanh. 
 



 
Đứng trên nóc Đại học Luật TP HCM, du khách cũng có thể ngắm toàn cảnh Sài Gòn và hướng ánh nhìn về phía bến cảng 
Nhà Rồng. Ngay gần đó là cầu Khánh Hội, nối li ền quận 1 và quận 4.  
 

 
Cảng Sài Gòn hoạt động không kể ngày đêm, là một hệ thống cảng biển đóng vai trò cửa ngõ của miền Nam trong các hoạt 
động xuất nhập khẩu. 
 

 
Mua sắm là một trong những hoạt động yêu thích của du khách đến Sài Gòn. Ngoài các khu chợ, đây cũng là nơi có nhiều 
trung tâm thương mại sầm uất, mở cửa từ sáng tới tối muộn, đáp ứng không chỉ nhu cầu mua sắm mà còn cả ăn uống, giải trí. 
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