Không chỉ có chợ Cái Răng, Phong Điền cũng là khu chợ nổi hấp dẫn không kém tại
Cần Thơ. Có một lời khuyên cho những ai muốn ghi lại những tấm hình khu chợ
miền sông nước với con người chân chất và khung cảnh yên bình thì xế chiều hay
bình minh là thời điểm lý tưởng nhất đấy. Ngoài ra, những ngôi làng ven sông Hậu
như khu Cồn Sơn sẽ cho du khách quốc tế nhập cảnh bằng thị thực Vietnam visa sẽ
hòa mình vào cuộc sống sinh hoạt dung dị của của người dân miền Tây ở Cần Thơ.
Những ngôi làng nhỏ nơi vùng sông nước hiền hòa được thiên nhiên ưu ái, còn có
con người lao động chân chất, giản dị. Không chỉ có vậy, du khách sẽ có cơ hội
được làm và thưởng thức bánh xèo, bánh kẹp, bánh phục linh và những thức quà
miền Tây khác nữa. Một địa điểm cổ kính độc đáo nhất của mảnh đất Tây đô nữa là
nhà cổ Bình Thủy. Nơi đây sẽ đưa mọi người về Cần Thơ những năm 70 thế kỷ 19
bởi lối kiến trúc Pháp pha trộn nét đặc trưng của những ngôi nhà miền Nam với năm
gian hai chái, sườn nhà bằng gỗ được chạm khắc tinh tế. Tuy đã trải qua bao nhiêu
thăng trầm nhưng nội thất ngôi nhà đều là những cổ vật giá trị, tất cả được bảo tồn
nguyên vẹn. Vì vậy, ngôi nhà cổ này cũng được chọn làm địa điểm quay nhiều bộ
phim nổi tiếng như Những nẻo đường phù sa, Người đẹp Tây Đô, Nợ đời, Người
tình... Với tất cả những điều đó, có lẽ ai cũng mường tượng ra được một Cần Thơ
yên ả, thanh bình, nhưng đừng vì thế mà nghĩ nơi này lạc hậu nhé. Bởi những nét
hiện đại, năng động được toát lên qua hình ảnh bến Ninh Kiều nổi tiếng. Chẳng thế
mà Cần Thơ được mệnh danh là Tây đô của miền Tây Nam Bộ, đồng thời là trung
tâm kinh tế của vùng đồng bằng sông Cửu Long. Đây sẽ là một địa điểm tuyệt đẹp
thưởng ngoạn vẻ đẹp của thành phố miền sông nước, ngắm cầu Cần Thơ lung linh
về đêm.

