Thái Bình là một tỉnh ven biển ở đồng bằng sông Hồng. Đến với Thái Bình là đến với
các công trình văn hóa lịch sử, sinh hoạt văn hóa dân gian, Các khu du lịch biển như
Đồng Châu, cồn Vành, cồn Đen, cồn Thủ… cùng bờ biển rất dài với làn nước trong
xanh.
Làng vườn Bách Thuận
Làng vườn Bách Thuận thuộc huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình. Làng nằm cách thành
phố Thái Bình 20km theo hướng cầu Tân Ðệ đi Nam Ðịnh. Ðây là một làng vườn trù
phú, rìa làng là bãi phù sa nơi trồng dâu nuôi tằm và chuối, mía. Trong làng là
những vườn cây ăn quả, cây cảnh. Vào dịp nước lên, đường làng Bách Thuận ngập
nước, biến thành những dòng sông nhỏ, từ nhà nọ muốn sang nhà kia đều đi bằng
thuyền. Thật tuyệt vời khi du khách được ngồi trên những con thuyền nhỏ thăm
vườn cảnh, với tay hái những chùm quả trĩu ngọt để thưởng thức hương vị hoa quả
làng vườn.
Khu di tích nhà Trần
Khu di tích nhà Trần đã được Nhà nước xếp hạng là di tích lịch sử văn hóa di tích
khảo cổ học cấp quốc gia. Nó chẳng những thu hút các nhà nghiên cứu sử học, các
nhà văn hóa mà còn là một điểm du lịch có giá trị đặc biệt, là nơi liên quan đến cội
nguồn dân tộc luôn luôn hấp dẫn du khách trong nước và quốc tế có thị thực
Vietnam visa về thăm. Vào nơi này bạn sẽ có cơ hội tìm hiểu những di chỉ khảo cổ
mộ của các vua Trần, nơi giữ hài cốt của các tổ tiên đời Trần.
Chùa Keo
Chùa Keo (Thần Quang tự) hiện nằm trên địa bàn xã Duy Nhất, huyện Vũ Thư.
Ngày 28/4/1962, Chùa Keo được công nhận là Di tích lịch sử – văn hoá Quốc gia.
Điểm tâm linh nổi tiếng của du lịch Thái Bình là Chùa Keo có tuổi đời gần 400 năm,
một trong những ngôi chùa cổ ở Việt Nam được bảo tồn hầu như nguyên vẹn cho
đến ngày nay. Với quy mô rộng lớn gồm nhiều công trình bề thế, chùa Keo được
đánh giá là một kiệt tác nghệ thuật bằng gỗ, minh chứng cho sự tài hoa của những
nghệ nhân thời nhà Lê. Đặc biệt, chùa Keo là nơi không chỉ thờ Phật, mà còn thờ
Thánh với cách bố trí tiền Phật – hậu Thánh, trước sau hài hòa…
Cồn Đen
Cồn Đen được hình thành do kiến tạo bồi đắp phù sa và bùn cát của vùng cửa sông
Trà Lý, thuộc Khu dự trữ sinh quyển châu thổ sông Hồng (đã được UNESCO công
nhận vào tháng 12/2004). Nhìn từ trên cao, trông như hòn đảo Cồn Đen với triền cát
dài ôm lấy mặt biển mênh mông. Địa hình Cồn Đen tương đối bằng phẳng, có diện
tích trải rộng hàng trăm hécta, chiều dài khoảng 3km, nơi rộng nhất khoảng 700m,
nơi hẹp nhất chừng 450m. Đặc biệt, ở phía Nam Cồn Đen vẫn tiếp tục được phù sa
bồi tụ và phát triển thành các mũi đất chạy song song với đường bờ. Với vẻ đẹp còn
đậm nét hoang sơ cùng hệ sinh thái rừng ngập mặn ven biển, Cồn Đen sở hữu
những dải cát trải dài, độ dốc vừa phải, quanh năm sóng vỗ êm đềm nên tạo thành
bãi tắm lý tưởng giúp Cồn Đen dần được nhiều du khách biết đến như một địa điểm
tạo cảm giác mới cho chuyến du lịch Thái Bình trong những ngày hè…

Nhà thờ chánh tòa Thái Bình
Tọa lạc trên một khu đất rộng chừng 1.500m2, Nhà thờ Chính Tòa Thái Bình được
thiết kế theo lối kiến trúc Gothique kết hợp với phong cách kiến trúc Phương Đông
pha chút hiện đại, tạo thành một tổng thể hài hòa. Vì thế, ngôi thánh đường mới vẫn
giữ được nét truyền thống của một ngôi nhà thờ Phương Tây, với hai tháp đối xứng,
đồng thời, cũng mang phong cách Phương Đông với mái cong, cột tròn, con sơn
được cách điệu thành dạng khối…
Bãi biển Đồng Châu
Bãi biển Đồng Châu thuộc xã Đông Minh – huyện Tiền Hải, cách Thành phố Thái
Bình 30 km đi theo quốc lộ 39B. Bãi tắm dài 5 km, mang nhiều nét hoang sơ. Điều
thú vị là từ bãi tắm Đồng Châu du khách có thể đi tàu, xuồng gắn máy ra thăm và
tắm biển ở Cồn Thủ, Cồn Vành cách đất liền 7 km. Cồn Thủ và Cồn Vành nổi lên
như 2 ngọn sóng xanh trên cồn cát rộng khoảng 5 ha. Trên cồn có rừng thông, phi
lao xanh ngắt, có những bãi tắm nhỏ yên tĩnh và thơ mộng. Bãi biển Đồng Châu
không đẹp lắm nhưng khí hậu thật trong lành, rất thích hợp cho việc đặt khách sạn
nghỉ ngơi, dưỡng bệnh, đặc biệt hải sản ở đây rất ngon và rẻ.
Cồn Vành
Cồn Vành được hình thành do kiến tạo bồi đắp phù sa và bùn cát của sông Hồng
dưới tác động của dòng chảy giữa sông và chế độ thủy động lực vùng ven biển tạo
thành nên có địa hình tương đối bằng phẳng. So với các bãi biển ở miền Bắc, Cồn
Vành có vẻ đẹp nguyên sơ với bờ cát dài khoảng 6 km. Du khách đến đây ngoài
tắm biển, còn có thể nghỉ ngơi ngay trên bờ cát và đón những cơn gió mát lành từ
biển thổi vào. Đến Cồn Vành để mải mê với bãi sa bồi rộng tít tắp, chạy dọc bờ biển
lộng gió dưới hàng phi lao xanh mát. Cồn Vành cũng gây ấn tượng bình dị bởi
những căn chòi dựng cao trên mặt biển, nơi bạn có thể thỏa thích thưởng thức hải
sản tươi ngon hay thư giãn ngã mình trên ghế, đón gió biển thổi vào và thả hồn
cùng sóng nước mênh mang. Đây là điểm đến nổi bật của du lịch biển Thái Bình.

