Dataran Ba Dinh ini diambil nama sempena pada hari yang bersejarah untuk rakyat Vietnam
pada 2 September1945 tengah malam. Bendera Vietnam telah dinaikkan buat pertama
kalinya. Ianya seluas 9.2 hektar dan terletak di hadapan Bangunan Ba Dinh. Sejak dari itu
semua acara kemerdekaan di sambut di sini. Sebelum ini ianya dikenali dengan nama Lang
Bac dimana Bangunan Kelab itu terletak di gambar nombor 1 berhampiran dengannya juga
terletaknya Ho Tay. Disini juga terletak tiang bendera yang setinggi 100m bagi mengigati
peristiwa bersejarah itu.
Tempat ini terkenal sebagai tempat rekreasi di Hanoi. Selalunya tempat ini dijadikan sebagai
tempat berjoging kerana kawasannya yang luas dan tempat parking yang berdekatan. Di
taman ini terdapat rumah mini Jepun dan Taman Istana Johor ini bertentangan dengan Selat
Tebrau dan pemandangan dari atas bukit membolehkan pengunjung melihat sekitar kawasan
berdekatan dan juga Singapura.
Sudah sekian lama teringin hendak melawati tempat ini walaupun dekat tetapi sibuk dengan
kerja dan masa. Gunung Belumut ni terletak bersebelahan Gunung Sungai Yong. Asal nama
gunung ini (belumut) kerana banyak lumut pada batu-batu yang berada di situ.
Untuk memasuki kawasan ini melalu Van Mieu dan tiada bas yang akan sampai kesini.
Perlulah membawa kenderaan sendiri dan dikenakan caj VND20.000 untuk kereta dan
VND15.000 untuk motor. Jika ingin menaiki ke puncak, ianya lebih kurang 4 jam kerana
ketinggian gunung ini adalah 1,004m atas paras laut. Tempat ini sesuai untuk rekreasi,
trekking, mendaki dan perkhemahan. Maklumat lanjut: dulichso.com
Pantai Mersing; adalah sebuah pantai yang sunyi! Syurga bagi mereka-mereka yang ingin lari
dari rutin yang hiruk-pikuk tapi sebuah pantai yang membosankan bagi mereka-mereka yang
khususnya inginkan sesuatu yang “happening”. Terpulanglah pada mood dan citarasa
masing-masing. Yang nyata Pantai Mersing ada uniknya tersendiri. Seseorang tidaklah perlu
mahir dengan simpang aur jalan-jalan di Bandar Mersing untuk sampai ke pantai ini. Ia
berdekatan dengan Jeti yang menjadi nadi penghubung ke Pulau Tioman selain Jeti Tanjung
Gemok di Rompin,Pahang. Bagi mereka yang menginap di Hotel Seri Malaysia Mersing,
pasti anda tidak akan terlepas. Tetapi yang pasti, kk njungilah pantai ini sebelum ia ditambah,
ditambak atau dia “happening” kan oleh pihak-pihak yang ingin “mengindahkan”nya.
Pantai Penyabung ini terletak lebih kurang beberapa kilometer dari pekan Endau. Jalan
masuk ke pantai ini agak jauh sedikit lebih kurang 15km melalui jalan Semanyir dan Teriang
dan tempat ini agak tenang kerana pemandangan sekelilingnya agak cantik dengan pulaupulau kecil yang berada di situ.
Deruan ombak laut agak sederhana dan boleh membawa anak-anak kecil ke tengah laut
dimana ianya agak landai. 30 tahun dahulu nelayan-nelayan selalu menjemur ikan dan ikan
bilis disini. Hutan lipur ini terletak kira-kira 8 km dari pekan Hanoi dan lebih kurang 60 km
dari bandar Segamat, sempadan daerah Johor dan Melaka. Tempat ni dikenali dengan nama
Air Terjun dan tidak jauh dari situ terdapat jalan masuk ke Taman Negara Endau-Rompin.
Jalan masuk ke sini agak jauh dari jalan utama kerana papan tanda tidak beberapa nampak
namun jika anda bertanya pada orang ramai yang ada di situ anda tidak akan sesat.

