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Melbourne – Nơi tổ chức ĐHTNTG-2010 
 
4. South Bank 
 
Sông Yarra chia thành phố Melbourne ra hai phu vực: Hữu ngạn là thành phố Melbourne 
có từ ngày người da trắng đến định cư. Bên tả ngạn có tên là South Bank, khu này được 
phát triển sau và rất mạnh mẽ khoảng 30 năm trở lại đây. 
 
Đối với dân Melbourne, South Bank là nơi vui chơi, giải trí. Từ Arts Centre, Crown Casino, 
nhà hàng ăn … đến các bến “đò” cho khách du lịch. South Bank cũng là nơi có Eureka 
Tower, đã một thời là toà chung cư cao nhất thế giới. 
 
Arts Centre: Khởi công xây dựng từ năm 1973, sau 9 năm, Melbourne Arts Centre (MAC) 
trở thành một landmark của Úc với ngọn tháp đặc biệt cao 162m (531 ft). Bao gồm một 
số toà nhà được thiết kế đặc biệt, MAC là một “nhà” của các môn nghệ thật trình diễn như 
vũ ballet, kịch nghệ, hoà tấu, nhạc giao hưởng … và từng là nơi trình diễn của các đoàn 
trình diễn quốc tế khi ghé Melbourne. Các khu vực chính yếu của MAC là: 
 

• Hamer Hall: lớn nhất trong toàn khu vực MAC, Hamer Hall được thiết kế đặc biệt 
cho âm nhạc với trên 2,500 chỗ ngồi. Đây là nơi trình tấu chính của dàn nhạc giao 
hưởng Melbourne (Melbourne Symphony Orchestra), Australian Chamber Orchestra 
… và các buổi trình tấu khác. 

• State Theater: nằm trong toà nhà dưới chân tháp. Với trên 2,000 ghế, đây là nơi 
được dùng cho các buổi diễn tuồng (hát, opera) trên một sân khấu thuộc loại lớn 
nhất thế giới. 

• Playhouse: được thiết kế đặc biệt cho kịch nghệ và múa.  
• Sidney Myer Music Bowl: Hí viện ngoài trời này cách khu Arts Centre complex bởi 

một  con đường huyết mạch của Melbourne. Hí viện có sức chứa trên 11,000 người 
nhưng chỉ có khoảng 2,000 ghế ngồi. Hí viện được dùng rất nhiều trong mùa Hè với 
những buổi chiếu phim ngoài trời và đặc biệt chương trình văn nghệ hàng năm vào 
dịp Christmas có tên “Carols by Candlelight”. 

 

 
Melbourne Arts Centres (MAC) 
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Ngoài các thính phòng và rạp hát chính, MAC còn có những phòng riêng cho việc trưng 
bày nghệ thuật và các sinh hoạt nghệ thuật khác. 
 
Crown Casino: Dù sinh sau đẻ muộn nhưng Melbourne Crown Casino là sòng bạc lớn 
nhất Úc. Trước đây không lâu, dân Victoria muốn đi đánh bạc hay kéo máy đều phải đi các 
tiểu bang khác. Bây giờ, Crown không nghững có đủ sức cạnh tranh cới các sòng bài trong 
nước mà còn đang tích cực cạnh tranh với các sòng bạc trong khu vực Á Châu – Thái Bình 
Dương. Nghe nói dân Việt tại Melbourne bỏ khá nhiều vốn để xây sòng bạc này. 
 
Ngoài chuyện đách bạc, Crown Casino còn là nơi hội họp, hẹn hò, ăn uống của “trai thanh, 
gái lịch” Melbourne. Khách phương xa đến chơi Melbourne, hầu hết đều được bạn bè hoặc 
thân nhân dẫn đến Crown để “xem” chủ sòng bài “thịt” khách hàng ra sao. Đó là chưa kể 
nơi thịt các con mòng mà khách thường không được bén mảng tới. Trong tuần này (12 
tháng 4 đến 18 tháng 4 năm 2010), Crown sẽ mở cửa khách sạn mới nhất và lớn nhất Úc. 
Link sau cho biết thêm về Crown Casino: 
 
http://en.wikipedia.org/wiki/Crown_Casino_and_Entertainment_Complex 
 

 
Crown Casino (phía bên phải hình) 

 
Eureka Tower: Trước khi khánh thành các toà nhà Ocean Heights và HHHR Tower ở 
Dubai, Eureka Tower được coi là toà chung cư (residential tower) cao nhất thế giới. Hiện 
nay tuy không còn danh hiệu này nhưng Eureka Tower vẫn còn danh hiệu là toà nhà có 
nhiều tầng dùng cư ngụ nhất thế giới. Toà nhà này có một số đặc điểm: 
 

• cửa sổ của 10 tầng cao nhất được mạ vàng ròng (100%),  
• có 6 nhà không chung vách với hàng xóm, mỗi nhà riêng 1 tầng với giá khoảng 

A$7 triệu mỗi căn chưa, kể trang trí bên trong, 
• Eureka Skydeck 88: đây là nơi ngắm cảnh cao nhất Nam bán cầu (ngắm từ 1 toà 

nhà). Hiện nay, toà nhà còn một dự án xây cất thêm trên nóc một “skywalk”. 
Skydeck 88 cũng có một khung kính mang tên “The Edge”, khách có thể vào để 
được đưa ra lơ lửng bên ngoài nắm cảnh ở độ cao 350 mét. 

 
Công ty đứng ra xây Eureka Tower có tham vọng xây tòa nhà cao nhất thế giới nhưng 
không được chính phủ tiểu bang chấp thuận. Lý do chính là bóng của tòa nhà sẽ che khuất 
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hẳn một khu nội ô từ sáng đến gần trưa, khu này thành khu không thấy mặt trời buổi 
sáng. 
 

 
Eureka Tower (hình lấy từ Internet) 

 
Trung tâm triển lãm (Melbourne Convention & Exhibition Centre): Đây là nơi dùng để 
triển lãm và giới thiệu sản phẩm mới. Một triển lãm thu hút nhiều khách nhất là triển lãm 
xe hơi vào dịp Grand Prix F1. Theo lịch triển lãm, trung tâm sẽ triển lãm xe gắn máy 
(Motorcycle Expo) vào dịp ĐHTNTG-2010. 
 
Các bến thuyền: Hầu hết các bến thuyền cho du khách chạy dọc sông Yarra đều nằm ở 
South Bank. Các thuyền này đưa du khách xuôi giòng/dòng ra cửa biển hoặc ngược 
giòng/dòng đến vài vùng ngoại ô. Từ ngày ở Melbourne đến nay, người viết chỉ đi có 1 lần 
vào dịp Christmas party, do sở tổ chức đi ra phía cửa biển. Đi hướng này sẽ đi dưới gầm 
cầu hai cây cầu lớn nhất Melbourne và đi qua hải cảng Melbourne. Như đã viết trước đây: 
sông Yarra rất nhỏ, cảnh trên bến dưới thuyền du nhất là hải cảng Melbourne, còn lại chỉ 
có một số thuyền khách du lịch hoặc tthuyền của các nhóm luyện tập thể thao. 
 
Là nơi tập trung chính của Melbourne, South Bank có khá nhiều nhà hàng đủ mọi khẩu vị 
và giá tiền. 
 
Source: Internet 
     Bài này cũng được post trong link sau đây: 
          http://thunhanucchau.21.forumer.com/viewtopic.php?p=131#131 
 
 


