
Trở lại những ngày vinh quang bằng lái xe và khám phá những Khu vực Hẻo lánh của 
Louisiana.  Đối với ai đi xe máy, xe hơi, xe buýt hoặc xe RV, hãy dùng đường phụ là Đường 
Mòn Đậm chất Mỹ Creole dài 180 dặm để khám phá! Hãy liên hệ với bộ phận bán hàng của 
chúng tôi để có được lộ trình tùy chỉnh, đáp ứng sở thích và thời gian của các bạn.

Khi đi trên đường, hãy sẵn sàng máy ảnh để chụp được những bức ảnh cận cảnh động vật 
hoang dã và những cảnh quan tuyệt đẹp ngay từ trên xe. Bạn muốn mạo hiểm hơn chút 
nữa? Hãy khám phá các lối đi vào khu đầm lầy hoặc thu thập các loại vỏ ốc biển dọc hơn 
26 dặm bãi biển tự nhiên của Vịnh Mexico.

Bạn có thể dễ dàng bắt gặp những con cá sấu Châu Mỹ nằm uể oải trên đất hoặc bơi chậm 
chạp dọc một con kênh. Với quần thể hơn 10.000 con, cá sấu có số lượng đông hơn người 
dân sống dọc theo con Đường Mòn Tự nhiên Creole này!

Dọc Đường bay Trung tâm và Mississippi phân bố hơn 400 loài chim khác nhau hàng năm 
dọc Đường Mòn Tự nhiên Creole gồm các loại chim biết hót cận nhiệt đới, chim biển, chim 
nước và bướm. 

Tại Hồ Charles, bạn sẽ trải nghiệm các 
trò chơi trong sòng bạc phong cách 
Las Vegas trong không khí của khu 
nghỉ dưỡng cận nhiệt đới. Bốn khu 
nghỉ dưỡng casino tầm cỡ thế giới 
cung cấp các máy đánh bạc, trò chơi 
tại bàn và đua ngựa bên cạnh các 
phòng nghỉ sang trọng, những bữa 
tối ngon miệng, mua sắm bán lẻ và 
nhiều hơn nữa!

•  Khách sạn Golden Nugget tại Hồ 
Charles

•  Khu nghỉ dưỡng L’Auberge Casino 
Resort tại Hồ Charles

•  Khách sạn Casino Isle of Capri 
Casino Hotel tại Hồ Charles

•  Casino & Khách sạn Delta Downs 
Racetrack Casino & Hotel

TRÒ CHƠI TRONG SÒNG BẠC ĐƯỜNG MÒN TỰ NHIÊN 
CREOLE ĐIỂM THÁM HIỂM

Là điểm đến với những 
trò chơi casino hàng 
đầu của miền Nam, Hồ 
Charles còn vô cùng đa dạng 
về văn hóa, ẩm thực nổi tiếng thế 
giới, các lễ hội, hoạt động ngoài trời 
và thắng cảnh lịch sử tuyệt vời. Ngoài 
ra, đi đến Hồ Charles rất thuận tiện qua 
tuyến đường I-10 và chỉ mất 2,5 giờ đồng 
hồ về phía đông Houston, TX và 3,5 giờ 
đồng hồ về phía tây New Orleans, LA.  Dù 
bạn đi bằng xe buýt hay máy bay/xe hơi, 
Hồ Charles là điểm phải đến trong lộ trình 
đến với Louisiana của bạn!

HỒ CHARLES, LOUISIANA
Trò chơi Trong Sòng bạc, Hoạt động 

Ngoài trời và Nhiều Hơn thế!

LindseyJanies.com

LindseyJanies.com

Bắt đầu hành trình trên Đường Mòn Tự 
nhiên Creole của bạn tại Điểm Thám hiểm 
Đường Mòn Tự nhiên ở Sulphur—điểm 
tham quan miễn phí, thú vị giúp bạn đắm 
chìm vào thiên nhiên và văn hóa độc đáo 
của vùng Louisiana. Với màn hình tưởng 
tượng, sử dụng tay, bạn có thể tìm hiểu 
những nơi tốt nhất để phát hiện cá sấu 
và chim di cư, ngắm nhìn động vật hoang 
dã trên các con sông và đầm lầy, cảm 
nhận hương vị tan trong miệng với món 
ăn Cajun/Creole, và "hòa cùng" ban nhạc 
Cajun và Zydeco.

Trung tâm Lễ hội của Louisiana, 
Hồ Charles/Tây Nam Louisiana 
tự hào có hơn 75 hội chợ, lễ hội 
và sự kiện mỗi năm. Cùng gia 
đình, bạn bè thưởng thức ẩm 
thực, âm nhạc và lịch sử của 
chúng tôi trong đó có lễ hội hóa 
trang Mardi Gras lớn thứ hai tại 
Louisiana. 

LỄ HỘI

ĐƯỜNG MÒN TỰ NHIÊN ĐẬM CHẤT MỸ CREOLE

LindseyJanies.com



Hồ Charles/Tây Nam Louisiana 
Phòng Hội nghị & Du khách

1205 North Lakeshore Dr., Lake Charles, LA 70601, 
USA

VisitLakeCharles.org
Liên hệ: Anne Klenke, aklenke@visitlakecharles.org
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Thiên nhiên Creole 
Tuyến Đường Mòn

Alexandria, LA ......102 dặm » 1,75 giờ
Austin, TX ....................304 dặm » 4,5 giờ
Baton Rouge, LA ........ 122 dặm » 2 giờ
Biloxi, MS  ......................  272 dặm » 4 giờ 
Dallas, TX ......................... 339 dặm » 5 giờ
Houston, TX  ................. 140 dặm » 2 giờ
Jackson, MS ...............300 dặm » 4,5 giờ

Lafayette, LA  ..................75 dặm » 1 giờ
Little Rock, AR ............. 400 dặm » 6 giờ
Natchez, MS .................. 172 dặm » 3 giờ
New Orleans, LA  ......  218 dặm » 3 giờ
San Antonio, TX ......... 339 dặm » 5 giờ
Shreveport, LA  ......185 dặm » 3,5 giờ

Thành phố & Khu vực Lân cận

Ăn uống chắc chắn là thú tiêu khiển yêu thích tại Tây Nam Louisiana. Tất nhiên, chúng tôi có một số 
món ăn đầy hương vị và nguyên liệu tươi ngon nhất ngay ở sân sau. Các nhà hàng địa phương phục 
vụ rất nhiều các món ăn bao gồm, tất nhiên, món Cajun và hải sản (thường là tươi sống từ vùng Vịnh 
của chúng tôi.)  Những món khác phải thử là: Đường mòn Boudin Tây Nam Louisiana-Một món ăn hình 
ngón tay gốc Louisiana, Boudin là sự kết hợp tuyệt vời giữa thịt lợn, gạo và các gia vị khác nhau được 
nhồi trong lớp vỏ bọc. Mỗi chuyên gia về món Boudin (có hơn 20 người!) có công thức bí mật và truyền 
thống của riêng mình, do đó bạn nên nếm thử hết. Louisiana Spirits-Nhà sản xuất rượu tư nhân lớn nhất 
tại Mỹ cung cấp các tour du lịch, quầy bar thử rượu rum và cửa hàng quà tặng.

ẨM THỰC

ParkerBrandCreative.com

Không phải một phần Vùng đất Mua Louisiana gốc, Miền Tây Nam Louisiana là một "vùng đất không 
người" tạo nên một quá khứ độc đáo cho đến nay vẫn còn nhiều bằng chứng tại các bảo tàng và 
khu vực lịch sử. Điều này mang đến nền văn hóa nơi tình yêu tập hợp và tán dương. Hồ Charles mời 
gọi tất cả mọi người ở mọi lứa tuổi tham gia cuộc diễu hành và vui chơi trong khung cảnh lộng lẫy, 
từ lễ hội Twelfth Night (Đêm Thứ Mười Hai) đến ngày diễn ra lễ hội hóa trang Mardi Gras, tại lễ hội 
hóa trang Mardi Gras lớn thứ hai tại Louisiana hoặc tại Bảo tàng Mardi Gras quanh năm.

• Khu Công trình Mộc Lịch sử: 40 khối thuộc Khu Sổ bộ Lịch sử Quốc gia về kiến trúc tinh tế thời Nữ hoàng 
Victoria

• Bảo tàng Imperial Calcasieu về lễ hội hóa trang Mardi Gras: Bộ sưu tập các trang phục hóa trang 
Mardi Gras lớn nhất thế giới

• Bảo tàng Hải quân USS Orleck: Bảo tàng lịch sử hải quân về tàu khu trục DD 886 từ Thế chiến Thứ II

Dù bạn thích một khu nghỉ dưỡng casino sang trọng, 
những cuộc thám hiểm ngoài trời tuyệt vời trong 
khu cắm trại hoặc công viên RV hay những tiện nghi 
phòng ở tại các điểm lưu trú Miền Tây Nam Louisiana 
truyền thống, bạn chắc chắn sẽ tìm thấy những gì bạn 
cần với hơn 6.400 phòng khách sạn và một loạt các 
khu cắm trại. 

NGHỈ NGƠI PHONG CÁCH

LỊCH SỬ & VĂN HÓA
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