Vẫn mang những nét hoang sơ và chưa được khai thác mạnh về mảng du lịch, nhưng đó lại
chính là một lợi thế cực kỳ thú vị của đảo Phú Quý. Hòn đảo xinh đẹp này càng ngày càng
khiến những bạn trẻ yêu du lịch bụi bị hút hồn vì những nét hoang sơ của nó.
Phú Quý là một hòn đảo nhỏ cách Phan Thiết khoảng 120km, ấn tượng đầu tiên của bạn khi
vừa đặt chân đến đây có lẽ là khung cảnh rất hoang sơ và mang đậm dấu ấn của tự nhiên
như ở đây. Tuy chỉ là một hòn đảo nhỏ và chưa có sự đụng chạm từ các dịch vụ du lịch,
cũng như không có những khu resort cao cấp, sang trọng bên bờ biển, nhưng Phú Quý
đang dần trở thành một cái tên hot đối với các bạn trẻ đam mê du lịch. Đã có biết bao bạn
trẻ đặt chân lên đảo khám phá và rồi cũng phải thốt lên: “Phú Quý – đây chính là món quà
tuyệt vời của đại dương thăm thẳm đã dành riêng cho con người Việt Nam.”
Chắc chẳng ai ghé thăm biển đảo mà lại không muốn ngắm cảnh hoàng hôn bên bờ biển.
Mỗi người có thể có dự định riêng cho mình khi ngắm hoàng hôn trên biển, nhưng có lẽ,
đến với Phú Quý, dù bạn có dự định như thế nào đi nữa thì bạn cũng sẽ không thể rời mắt
khỏi cảnh hoàng hôn rực rỡ như ở đây. Trên đảo có những địa điểm ngắm biển tuyệt đẹp
như: dinh Thầy Nại, Bờ kè Ngũ Phụng, vịnh Triểu Dương… tuy nhiên, nơi được nhiều
người chọn nhất có lẽ là đỉnh núi của chùa Linh Sơn, bởi vì, hohàng hôn ở đây đẹp nhất
trong những địa điểm ở Phú Quý. Đứng trên đỉnh núi, bạn có thể phóng tầm nhìn ra khung
cảnh phía xa, ngắm mặt trời buông xuống biển tạo thành những dải màu sắc đậm nhạt trên
nền trời. Sắc cam, sắc xanh hòa quyện vào nhau trông thật là ngoạn mục.
Người dân thân thiện, hiền lành chất phác
Có lẽ rất nhiều bạn trẻ khi đi du lịch đều lo lắng về con người tại địa điểm mình sắp tới
nhưng ở Phú Quý, bạn sẽ không phải lo lắng về điều đó. Ở Phú Quý, người dân sẽ vui vẻ
chào đón những du khách đến thăm hòn đảo xinh đẹp của họ. Họ sẽ mang đến cho bạn
những tiếng cười và sự yên bình nơi đây. Chính vì thế, bạn đừng ngạc nhiên khi được
những người dân tốt bụng này mời vào nhà uống nước và chia sẽ những câu chuyện thú vị
của họ nhé! Người dân hiền lành chất phác
Bãi tắm vắng người và còn rất hoang sơ
Vài năm gần đây, du khách mới biết đến hòn đảo Phú Quý xinh đẹp này, do còn gặp nhiều
người khó khăn về việc đi lại nên số lượng người đến thăm quan đảo không quá nhiều, chủ
yếu vẫn là các bạn trẻ đam mê du lịch bụi. Chính vì thế, tình trạng chen chúc, đông đúc như
ở các bãi biển là điều hoàn toàn không có ở nơi đây. Bạn sẽ được ngâm mình trong làn
nước xanh trong, ngắm nhìn bờ biễn mênh mông và những bãi cát trắng trải dài. Bạn có thể
hò hét thỏa mái hay làm những hành động kỳ quặc mà không sợ bị ai đó nhìn mình bằng
ánh mắt khó hiểu.
Nước biển trong xanh
Tuy còn mang nhiều nét hoang sơ, nhưng Phú Quý có rất nhiều bãi biển đẹp với biển xanh,
cát trắng phản chiếu lại cả đất trời. Những bãi biển này chưa được đưa vào khai thác du
lịch nên còn rất nguyên sơ và thơ mộng. Thiên nhiên trên đảo sẽ mang lại cho những du
khách tới đây một cảm giác yên bình, thư thả và vô cùng thích hợp để nghỉ ngơi, tránh xa
khỏi sự xô bồ, tấp nập của thành thị. Người dân trên đảo còn rất có ý thức bảo vệ môi
trường sống và biển nên vì thế những bãi biển, cầu cảng đều rất sạch sẽ và khó có thể nhìn
thấy rác.
Xe máy là công cụ lý tưởng để khám phá
Với diện tích chỉ khoảng 16,4km2, thật là tuyệt vời khi được vi vu trên một chiếc xe máy và
khám phá hòn đảo thơ mộng này. Rất dễ dàng để có thể thuê được một chiếc xe máy cho
việc khám phá hòn đảo, hầu hết các nhà nghỉ ở Phú Quý đều kèm dịch vụ này. Tùy vào
chất lượng xe, bạn sẽ mất khoảng từ 100-200k/ngày cho một chiếc xe máy. Tuy chỉ là một
đảo nhỏ, hoang sơ và không có bóng dáng của những chú cảnh sát giao thông, nhưng
người dân trên đảo lại rất chấp hành luật lệ giao thông. Trên đường, bạn sẽ không bao giờ
bắt gặp cảnh chở 3, chở 4 hay không đội mũ bảo hiểm như ở nơi khác. Ngay cả những em

bé trên đảo cũng được bố mẹ trang bị những chiếc mũ bảo hiểm xinh xinh để đội.
Cơ hội thưởng thức những chú cua Hoàng Đế với giá cực rẻ
Nhắc đến biển thì hải sản tất nhiên là món mà các du khách không thể nào bỏ qua, tuy
nhiên, không món hải sản nào có thể qua mặt được của Hoàng Đế trên hòn đảo này. Không
như những loài của khác, của Hoàng Đế to lớn, nhiều thịt và có trọng lượng xấp xỉ 500g1kg/con. Nhìn qua, cua Hoàng Đế trông như một chú nhện khổng lồ, đẫy đà và săn chắc.
Đây là một loại hải sản quý hiếm và sang trọng bởi sự bổ dưỡng của nó. Chính vì thế, từ
xưa, đây đã là một món ăn chuyên để tiến cống cho các Vua Chúa. Tuy nhiên, khi tới với
hòn đảo xinh đẹp Phú Quý, bạn hoàn toàn có thể thưởng thức món cua đặc sản thơm ngon
này với mức giá chỉ từ 350k-400k/kg. Điều này thật là tuyệt vời phải không các bạn.
Du ngoạn những hòn đảo nhỏ quanh Phú Quý
Ở Phú Quý, bạn nên thuê một chiếc thuyền nhỏ để có thể dạo quanh các hòn đảo xung
quanh đây. Quanh đảo Phú Quý có những hòn đảo nhỏ như: hòn Tranh, hòn Trứng, hòn
Đen…Ngồi trên thuyền và đi du ngoạn quanh các hòn đảo nhỏ, bạn sẽ càng thấy rõ hơn sự
trong xanh của nước biển nơi đây, nước trong vắt tới mức bạn có thể nhìn thấy cả những
chú cá đang bơi hay cả những dải san hô hùng vĩ. Với mức giá từ 300k-400k tùy vào số
lượng người, bạn sẽ sẽ dễ dàng thuê được một chiếc thuyền nhỏ cho chuyến du ngoạn
này.
Chiêm ngưỡng bộ xương cá voi lớn nhất ở Việt Nam
Trong gần 30 di tích văn hóa, tín ngưỡng khác nhau ở Phú Quý, nổi bật nhất có lẽ là Vạn
An Thạnh (thôn Triều Dương, xã Tam Thanh). Vạn An Thanh được xây dựng vào giữa
những năm 1780-1782 và là “bảo tàng” cá voi duy nhất trên hòn đảo này. Theo như những
gì người dân địa phương kể lại, cá voi (còn gọi là cá Ông) đã từng nhiều lần giúp ngư dân
và tàu thuyền gặp nạn trên biển. Nhiều ngư dân còn sống trên đảo cũng đã từng được cá
Ông cứu sống trong những cơn bão lớn. Hầu hết người dân trên đảo Phú Quý đều kính
trọng cá Ông. Khi cá Ông bị chết và dạt vào Phú Quý, người dân nơi này đã tổ chức an táng
long trọng, và hàng đều tổ chức lễ hội Nghinh Ông. Ghé thăm Vạn An Thanh, bạn sẽ có cơ
hội ngắm nhìn bộ xương cá voi dài gần 20m, đây là bộ xương cá voi lớn nhất ở Việt Nam.
Tham quan những chiếc quạt gió khổng lồ
Trên đảo Phú Quý không có nguồn điện nên những chiếc quạt gió khổng lồ này chính là để
tạo ra nguồn điện phục vụ cho sinh hoạt của người dân trên đảo. Trên đảo có tất cả 3 chiếc
quạt gió, mỗi chiếc có chiều cao 60m và chiều dài cánh quạt gàn 37m. Từ ngọn hải đăng và
trên đỉnh núi của chùa Linh Sơn, bạn sẽ dễ dàng nhìn thấy những chiếc quạt gió khổng lồ
này. Đặc biệt hơn nữa là những hàng cây dương được trồng trên con đường đi ra những
chiếc quạt gió này. Một bên là bờ biển sóng đánh rì rào, một bên là những hàng cây xanh
ngát, thật là một con đường nên thơ dành cho những cặp đôi đang yêu nhau.
Ngắm phong cảnh từ một trong những ngọn hải đăng lớn nhất ở Việt Nam
Tọa lạc trên đỉnh núi Cấm, một trong những điểm cao nhất của hòn đảo, là ngọn hải đăng
Phú Quý. Để chinh phục ngọn hải đăng này, du khách sẽ phải đi bộ và leo hơn 120 bậc đá
men theo sườn núi. Quảng đường trải dài gần 200m và rất dễ trơn trượt. Tuy nhiên, khi đến
nơi, bạn sẽ thấy xứng đáng với sự chinh phục này. Đứng trên đây, phóng tầm mắt nhìn toàn
bộ hòn đảo, bạn sẽ cảm thấy hòa mình vào với thiên nhiên, với bờ biển xanh thăm thẳm
hòa quyện với sắc trời. Trên đường lên ngọn hải đăng, bạn có thể bắt gặp chùa Linh Bửu,
khuôn viên chùa rộng rãi, thoáng mát và có mắc những chiếc võng dành cho khách nghỉ
chân.
Du lịch đảo Phú Quý – Đến đảo Phú Quý bằng cách nào ?
Có duy nhất một cách để lên đảo là tới bến cảng Phan Thiết và đón tàu tới đảo Phú Quý.
Có rất nhiều tàu để tới đảo như tàu Bình Thuận 16 hoặc Bình Thuận 18, thời gian lên tới
đảo sẽ mất tầm 6 tiếng. Hiện này, đã có tàu cao tốc SAVANNA Phú Quý – Khải Thịnh KG

và tàu trung tốc Hưng Phát 16, có thể giúp bạn rút ngắn thời gian xuống còn khoảng 2,5 –
3,5 tiếng. Bạn nên lưu ý xem thời tiết trước khi đi, hoặc liên hệ với bến cảng trước. Vì không
phải ngày nào cũng có tàu ra đảo, những chuyến tàu này sẽ dựa vào thời tiết. Du khách
nước ngoài muốn ra đảo buộc phải có thị thực nhập cảnh visa for Vietnam.
Địa điểm nghỉ ngơi trên đảo Phú Quý và Khách sạn ở Phan Thiết
Trên đảo hiện chưa có các khách sạn lớn, chỉ có một số nhà nghỉ nhỏ, nhà trọ…hoặc bạn
có thể liên hệ với người dân để ở nhờ nhà họ. Bạn có thể tham khảo địa chỉ một số nhà
nghỉ như:
– Nhà nghỉ Trường Huy: Địa chỉ: số 354 đường Võ Văn Kiệt, Mỹ Khê, Tam Thanh.
– Nhà nghỉ Long Vĩ: Địa chỉ: Mũi Dòi Thầy, thuộc thôn Đông Hải, xã Long Hải. Đây là
một vị trí đẹp dành cho các du khách ưa thích cắm trại, đốt lửa trại, đi dạo bên bờ
biển, câu mực và cá tôm buổi đêm. Giá chỉ 150.000/phòng/đêm.
– Nhà nghỉ Hoàng Phú: Địa chỉ: Cách cảng khoảng 500m và cách biển khoảng 2p đi
bộ, nhà nghỉ nằm yên tĩnh trong một con ngõ nhỏ. Nhà nghỉ có một khoảng sân rộng
với 2 bộ bàn ghế đá, nên các phòng có thể ra ngoài tụ tập, nói chuyện và làm quên
với nhau.

