Từ thế kỷ thứ 15, vào tháng giêng năm 1475, trong một lần vi hành vào Phương Nam, Vua Lê Thánh Tông đã dừng chân trên đỉnh Hải
Vân, trước cảnh đẹp mê hồn và hữu tình của vịnh Đà Nẵng - Với cảnh tàu bè buôn bán nhộn nhịp lúc bấy giờ nhà Vua – nhà Thi sĩ đã
để lại hai câu thơ trong bài “Đối cảnh sinh tình”:

“Tam canh dạ tỉnh đồng long nguyệt;
Ngũ cố phong sanh lộ hạc thuyền”
Tu trai - Nguyễn Tạo dịch:
”Đêm khuya trăng rọi đồng lòng;
Thuyền buôn lộ hạc, gió ròng canh thâu”
Qua câu thơ xuất thần của nhà vua “Thuyền buôn lộ hạc” đã hé lộ cho thấy một bức tranh Vịnh Đà Nẵng
lúc bấy giờ đã có tàu bè giao thương, buôn bán phồn thịnh.
Về khía cạnh kinh tế, dưới cái nhìn cách đây hơn một thế kỷ của người Pháp thuộc Phòng Thương Mại Công kỹ nghệ Đà Nẵng (Toàn quyền Đông Dương thành lập ngày 4/5/1897, giải thể năm 1935) dưới thời
Pháp thuộc đã để lại tài liệu về Phiên họp ngày 24/4/1904 có văn bản gửi Toàn quyền Đông Dương lúc bấy
giờ có ghi lại (… Như chúng tôi đã nói, Đà Nẵng là một hải cảng đẹp nhất Đông Dương; Và đã ví Đà
Nẵng đối với Hà Nội lúc bấy giờ như thành phố Marseille đối với Paris…); Một tài liệu khác trong sách
Taboulet, Georges tập 1 Lagefte Francaisse en Indochine (trang 364) của Pháp có ghi “… Các Văn sỹ người
Anh đã không ngần ngại gọi Đà Nẵng là GIBRALTAR của Châu Á” ( Gibraltar là thành phố có thương
cảng nổi tiếng Châu Âu, thuộc vùng lãnh thổ Hải ngoại của liên hiệp Anh – Bắc Irland, giáp với Tây Ban
Nha).
Trãi qua bao nhiêu năm tháng thăng trầm của lịch sử để đến hôm nay Đà Nẵng đã lột xác từ một cô gái lọ
lem để trở thành một nàng tiên kiều diễm với một diện mạo mới như bài hát Đà Nẵng tình người “… Núi
trong lòng thành phố, phố trong lòng biển khơi…”
Nhiều khách quốc tế đã đi nhiều nơi trên thế giới, khi đến Đà Nẵng cũng đã nhận xét: Thật rất ít thành phố
nào trên thế giới lại có phong cảnh đẹp hữu tình và đa dạng như Đà Nẵng. Tuy quy mô diện tích và dân số
khá khiêm tốn (1283,42km2 , dân số khoảng 1 triệu người) nhưng thành phố Đà Nẵng lại có đủ các điều
kiện: có đồng bằng, có biển, có sông, có núi- Thiên nhiên lại ban tặng cho Đà Nẵng hai dòng sông, phía Tây
là dòng sông Cu đê như một đường viền chân núi Hải Vân hùng vỹ, đặc biệt phía đông có dòng sông Hàn
như dãi lụa vắt ngang giữa thành phố, tạo nên nét đẹp quyến rũ đến nao lòng, níu chân du khách. Khí hậu Đà
Nẵng hình như chiều lòng người - Nếu đến Đà Nẵng trong một ngày hè nắng nóng, bạn có thể leo núi Hải
Vân, núi Sơn Trà, núi Ngũ Hành Sơn hoặc trãi mình trên bờ biển Mỹ Khê - là một trong sáu bãi biển được
bình chọn và xếp loại đẹp nhất hành tinh và đã đến Đà Nẵng thì không thể bỏ qua thưởng ngoạn đường lên
tiên cảnh để đến đỉnh Bà Nà với tuyến cáp treo dài nhất Việt Nam để hưởng khí hậu ôn đới mát lạnh.

