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Excerpt from greeting of the Director of Goethe-Institut Vietnam, Dr. Almuth Meyer Zollitsch: 
Approaching Da Nang by plane, one immediately feels drawn to the long curving coastline: a white sandy beach like an end-
less ribbon bordering the deep blue of the sea with its colorful scattering of fishing boats. A wide curve, and on the approach 
to the new international airport a view of the skyline of a modern metropolis, with its striking high-rise city hall, generous 
sports facilities, wide streets and numerous bridges that soar over the river. From fishing village to eco-city is Da Nang’s 
success story in a nutshell. 
Experience Da Nang, Hoi An and Hue from perspectives never before seen and feel the fascination of a rich urban culture 
which is proud of its history and ideally equipped for the future. 

Trích dẫn lời chào, TS. Almuth Meyer-Zollitsch, Viện Trưởng Viện Goethe Việt Nam: 
Tới Đà Nẵng bằng máy bay, từ trên cao, bạn sẽ cảm thấy bị hấp dẫn ngay bởi ấn tượng về một bờ biển dài hình vòng cung, một 
bãi cát trắng tạo thành vành đai vô tận viền quanh đại dương xanh thẫm, nhộn nhịp những con thuyền đánh cá sặc sỡ. Lượn 
một vòng lớn trước khi hạ cánh xuống cảng hàng không quốc tế mới được xây dựng, hiện ra phía đường chân trời là hình ảnh 
của một thành phố hiện đại, nổi bật với tòa nhà trung tâm hành chính thành phố, những sân chơi thể thao tiện nghi, đường 
phố rộng rãi và rất nhiều cây cầu uốn mình vắt qua sông.
Các bạn hãy trải nghiệm Đà Nẵng, Hội An và Huế từ những góc nhìn chưa từng được công bố, hãy để nền văn hóa đô thị giàu 
có, đầy tự hào về lịch sử và được xây dựng tốt nhất cho tương lai lôi cuốn. 
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