Kinh nghiệm tour du lịch đi Quy Nhơn Bình Định
Quy Nhơn là một thành phố xinh đẹp thuộc tỉnh Bình Định. Con người ở đây hiền hòa và tốt
bụng. Tôi biết được điều này nhờ vào anh bạn người Bình Định mà tôi quen. Nơi đây nổi
tiếng bởi phong cảnh đẹp như Ghềnh Ráng với Bãi Trứng nơi Nam Phương Hoàng Hậu từng
tắm. Kế tiếp là bãi biển Trung Lương, rồi thì Mộ Hàn Mạc Tử, và còn nhiều địa danh khác
nữa. Đặc biệt Bình Định còn là quê hương của Hoàng Đế Quang Trung, vì vậy bạn đừng bỏ lỡ
cơ hội tìm hiểu về vị hoàng đế này tại Bảo Tàng Quang Trung. Dưới đây là một số Thông tin
về Du lịch Quy Nhơn Bình Định
Đi Quy Nhơn
Từ Sài Gòn và Hà Nội các bạn có thể đi xe bus giường nằm hoặc ghế ngồi. Các xe uy tín vẫn
được Tôi Đi khuyên chọn là Phương Trang và The Sinh Tourist. Cụ thể và giờ chạy bạn tham
khảo trang web của công ty. Ngoài ra một cách nữa để đi các tỉnh Nam Trung Bộ đó là đi
máy bay. Hiện nay có nhiều hãng có Vé máy bay giá rẻ đi các tỉnh Khánh Hòa hay Phú Yên
hay Bình Định như Vietjetair, Vietnamairlines. Các bạn nên đăng ký nhận mail của các hãng
để khi có thông tin về vé máy bay giá rẻ thì có cơ hội mua sớm.
Từ sân bay Phù Cát về thành phố Quy Nhơn hơn 30km, bạn có thể đi taxi (Mai Linh) tầm
400k/xe 7 chỗ, hoặc đi xe của sân bay (Cảng hàng không Phù Cát), xe to, đẹp, 50k/vé, đi 1
mạch, trả khách ở số 1 Nguyễn Tất Thành. Thời gian đi khoảng 50 phút.
Thuê xe máy tại Bình Định
- Công Ty Du Lịch Miền Trung. Số điện thoại 0563.946.888 hoặc 0563.946.666. Hoặc
liên hệ trực tiếp Anh Trung 0914.737.888 (anh này có vẻ nổi tiếng, được nhiều bạn
đặt tour).
- Ngoài ra bạn cũng có thể hỏi các nhà nghỉ và khách sạn ở Quy Nhơn nơi bạn ở về
dịch vụ thuê xe máy.
- Khi thuê xe sẽ phải đặt CMT và 1 khoảng tiền khoảng 500k.
Khách sạn Quy Nhơn
Một số khách sạn được đánh giá tốt, giá hợp lý, có cả khách sạn giá rẻ, và cả luxury, các bạn
có thể đặt phòng trực tuyến tại hotels in Quy Nhon hoặc đặt trực tiếp.
- Khách Sạn Khang Khang 2, địa chỉ: 37-39 Ngô Gia Tự. Cách bờ biển Q.Nhơn chỉ 10
phút đi bộ, khách sạn đẹp. Giá dao động 180-220k / 1 phòng. Có thể xin ở ghép bạn
nhé.
- Khách Sạn Phương Đông, địa chỉ: 03/21 Ngô Mây. Bà chủ thân thiện, khách sạn gia
đình. Phòng ốc thì hơi cũ vì khá lâu nhưng giá mềm và cảm giác thấy an toàn, ấm
cúng.
- Khách sạn Hoàng Sơn, địa chỉ số 3 Ngô Mây, ngay cạnh Đại Học Quy Nhơn, biển và
công viên nằm ngay trước mặt. Gần đó là phố Trần Độc, Xuân Diệu, Ngô Văn Sở… là
những phố ăn uống, buổi tối rất nhiều hàng quán. Phòng đôi là 200k/đêm, phòng
triple 300k/đêm. Có điều hòa, nóng lạnh, truyền hình cáp, wifi free… từ vị trí này rất
tiện đi lại.
- Khách sạn Thắng Lợi trên đường Trần Phú, giá phòng khoảng 150k/ngày.
- Khách sạn Hoàng Anh Gia Lai, giá khoảng 80$ trở lên, cái này dành cho các bạn thích
ở sang trọng và deluxe.
- Khách sạn 4 sao Hải Âu, Hoàng Yên.
- Seagull hotel giá dao động từ 800k -1 triệu.

Nhà hàng ở Bình Định
Đến QN bạn không thê không thưởng thức Bún Chả Cá. Buổi sáng thì có thể ăn Bún Chả Cá
Thu trên đường Nguyễn Huệ. Buổi tối nếu đói và thèm thì có thể ăn Bún Chả Cá Ngọc Liên
hoặc Phượng Tèo, Phượng Tèo mới mở, nằm trên đường Nguyễn Huệ.
Cơm Trưa thì có Bảy Quán (Trần Phú) Quán lớn kinh khủng, cơm phần rất ngon, có món cơm
gà nên thử.
Cơm Trưa cũng có thể ăn “7 quán” gần BV Đa Khoa Tỉnh trên đường Nguyễn Huệ, cực kì
ngon, ở đây cũng tên 7 quán vì là anh em với nhau đó.
Chắc bạn cũng có nghe đến Nem Chợ Huyên hay Nem nướng Bình Định. Địa danh chợ
Huyện nằm ở Tuy Phước, nhưng ở TP.QN bạn cũng có thể thử ở 113, Tăng Bạt Hổ, Nem Lợi.
Bánh Xèo Tôm Nhảy ( Mỹ Cang ) Cách đó 25 km đi về hướng Bắc , về Tuy Phước . Cái này
search google là biết lí do tại sao liền. Đáng để ăn đó. Đứng xếp hàng vui lắm , toàn là đại gia
và nước ngoài ăn không à. Một cái ngoài chợ bán có 3 ngàn mà qua tay nghệ nhân đó thì cái
bánh lên 20 ngàn. Sợ khi các bạn ăn nó hơn nữa đó. Rất ngon và đáng thử. 6h30 là bán rồi
phải đi sớm và dành chỗ, không là chờ hơn 1 tiếng mới có ăn đó.
Ăn hải sản thì cứ ra đường Xuân Diệu, bọn mình ăn ở quán Bảy Sen, 5 người ăn mực chiên,
hấp, tôm nướng, cá nướng, lẩu, bia Ken … hết gần 1tr, no phè phỡn. Ăn vặt thì bún bò giò
heo 30-35k/bát, các loại bánh cũng rất rẻ… Hoa quả dầm, hoa quả tươi rất rẻ, rẻ chỉ bằng
1/3, 1/2 ở HN mà lại tươi. Các quán ăn đều có free nước trà đá, lá thơm rất dễ chịu.
Du Lịch Bình Định
- Khu du lịch Ghềnh Ráng, xem bãi Trứng (Bãi Tắm Hoàng Hậu).
- Thăm Mộ Hàn Mạc Tử.
- Tắm biển thì bạn có thể tắm biển Quy Nhơn. Hay đi về Phù Cát, vùng Cát Lý có biển
Trung Lương, cực đẹp, cực sạch, hoang sơ nước xanh rì, hải sản rẻ quá trời, 1 con
mực 5 người ăn mà có 120k. Hấp rồi sắc khoanh sắc khoanh chấm nước mắm gừng
ngon lắm.
- Xem trống trận và múa võ Bình Định ở Bảo tàng Quang Trung – huyện Tây Sơn, cách
tp.QN khoản 50km đi theo quốc lộ 19 (đường đi Pleiku). Bạn mua vé vào cổng, nếu
gặp dịp có đoàn du lịch thì bạn có thể coi ké, nếu không bạn mua vé diễn trống trận
là 300 ngàn đồng/xuất diễn (giá hôm 30/4/2012).
Đỉnh Hàm Rồng
Đến địa phận thôn Long Thành thuộc xã Phước Mỹ, Tp. QN, theo con đường thôn ngoằn
ngoèo, uốn khúc quanh những khu rừng bạch đàn và keo lá tràm khoảng chừng 1,6 km, bạn
sẽ đến được bờ tràn của hồ Long Mỹ.
Tháp đôi Quy Nhơn
Đất Bình Định có nhiều tháp, cụm tháp Chàm nằm rải rác ở 8 địa điểm thuộc các huyện phía
nam tỉnh, như cụm tháp Dương Long (3 tháp) ở huyện Tây Sơn; tháp Bánh Ít (4 tháp) ở
Phước Lộc, Tuy Phước; tháp Cánh Tiên ở Nhơn Hậu, An Nhơn và một số tháp ở Phù Cát.
Riêng Q.Nhơn có tháp Đôi (2 tháp) ở gần đường Trần Hưng Đạo, cửa ngõ vào thành phố.
Thập Tháp Di Đà Tự
Trên đất nước Việt Nam bốn nghìn năm văn vật đã có rất nhiều ngôi chùa cổ nổi tiếng. Có
ngôi chùa ra đời một cách hồn nhiên từ nơi gò đống, trẻ chăn trâu phát hiện một mô đá
tượng hình đấng từ bi, bỗng thấy không thể giỡn đùa được mà mỗi lúc đi ngang dứt khoát
không thể không cúi đầu.

Cổ Kính Sơn Long
Chùa Sơn Long, dân địa phương quen gọi là chùa Hang, đã được thành lập hơn 300 năm và
là một ngôi chùa cổ thứ nhì của tỉnh Bình Định, chỉ đứng sau chùa Thập Tháp (An Nhơn).
Chùa Sơn Long nguyên là Giang Long Thiền Thất, tọa lạc trên sườn núi Trường Úc. Sau đó,
chùa được tái thiết trên một khu đất hình thang sát chân núi (Trường Úc), cách cầu Trường
Úc khoảng 700m về hướng Đông, nay thuộc phường Nhơn Bình, TP QNhon.
Đập Đá
Đập Đá là một thị trấn sầm uất nằm cạnh quốc lộ 1A, con đường giao thông huyết mạch
xuyên suốt Bắc – Nam nên càng thuận tiện cho việc phát triển kinh tế, thương mại. Thành
Hoàng Đế đang được khai quật khảo cổ, phát hiện ra nhiều hiện vật quí giá từ thời Chiêm
Thành đến thời Tây Sơn. Chắc chắn đây sẽ là địa chỉ du lịch khá thú vị cho những ai quan
tâm đến văn hóa và lịch sử, không chỉ vùng thành Hoàng Đế mà cả Đập Đá nữa.
Khu du lịch Hầm Hô thuộc thôn Phú Lâm, xã Tây Phú, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định cách
Thành phố Qui Nhơn 50km về phía Tây Bắc. Nằm trong lòng sông Kút đổ ra sông Kôn có
dòng nước quanh năm xanh biếc, vẻ đẹp Hầm Hô thật kỳ vĩ. Trước mắt du khách là cảnh núi
rừng trùng điệp. Hai bên bờ sông rừng cây nguyên sinh rợp bóng mát là vách núi dựng
đứng.
Eo Gió thuộc thôn Hưng Lương, xã Nhơn Lý, nằm cách Q.Nhơn hơn 20 km về hướng đông
bắc. Đây là thắng cảnh đẹp, mang dáng vẻ hùng vĩ bậc nhất ở du lịch Bình Định giá rẻ.
Lịch trình sơ bộ
+ Ngày 1: mình đến QN 11h sáng: Sau khi tìm hostel và Phương tiện di chuyển mình bắt đầu
khám phá trong TP trước tiên: Các điểm theo thứ tự gần rồi đến xa : Chùa Minh Tịnh, Tháp
Đôi, Chiều về tắm Biển, tối đi ăn Đặc sản sau đó ra Siêu thị mua sắm đồ cần thiết chuẩn bị
cho chuyến đi ngày mai
+ Ngày 2 : Mình lên đường đến những địa điểm xa TP : TP QN mình chạy ra Tháp Bánh Ít –
Đền Thờ Xuân DIệu – Hầm Hô – Bảo Tàng Quang Trung – Tháp Dương Long – Chùa Thập
Tháp – Tháp Cánh Tiên – Thành Hoàng Đế – về ngắm Hoàng hôn trên Biển QN (Khi nào có
thời gian mình vẽ lại cái sơ đồ để các bạn dể đi hơn) – Bạn nhớ phân bổ thời gian vì nhiều
điểm đến trong một ngày – mình đi như tên lửa mà còn bị trể lịch
+ Ngày 3: Sáng sơm thức sớm đi: Đầm Thị Nại – Eo gió – Đồi Cát Nhơn Lý – chạy về Ghềnh
Ráng – đi mua đồ đặc sản rồi lên đón chuyến xe 6h từ QN chạy về lại SG.
Một lịch trình khác, nguồn sưu tầm
Ngày 1: bạn đến QN tầm 17h – buổi tối sẽ đi ăn một số món ăn Đặc sản tại Quy Nhơn như:
Bún chả cá – nem chả – hay đi ăn đồ biển.
Ngày 2: bạn chọn một trong hai lịch trình sau:
Lịch trình 1:
1.Bạn chuẩn bị Sáng sớm chay qua Đồi Cát Nhơn Lý 8h 21km
– mình khuyên bạn nên đi Đồi Cát buổi sáng đi trể cát nóng chân – lội nóng lắm
– Bên này rất nhiều đồi muốn ghé đồi nào chơi cũng được – nhưng mấy bãi cát hoang sơ
xinh đẹp thì không có bãi giử xe. Đi theo tour bên Du Lịch Miền Trung chắc phải mất nữa
ngày + tiền cả đống “mình đoán vậy thôi – chưa đi chưa biết”
2. Eo gió (10h)( trong Nhơn Lý luôn) không phải chạy đâu xa
– Nhớ mang đồ theo tắm – nước ở đây trong mát – sóng mạnh
3. đi Khu du lịch Ghềnh Ráng(12h) -Từ Nhơn Lý chạy ngược về TP.QN gần 21km -Viếng Hàn
Mạc Tử

4. Bãi Tắm Tuy Hòa
- Thuộc Khu Du Lịch Ghềnh Ráng.
- Bạn nên mang theo đồ về Bãi Tắm Tuy Hòa Picnic buổi trưa – ở đây có cây cối mát mẻ –
cho mướn võng – bạc
5. Tháp Đôi – Chùa Minh Tịnh ( nếu có thời gian) – Nằm trong nội ô TP. QN. Không phải di
chuyển nhiều
6. Chạy ra TP QN mua đồ đặc sản (16h) – Nằm trong nội ô TP.QN. Không phải di chuyển
nhiều
Lịch trình 2:
1. Cụm Tháp Bánh ít 8h Cách trung tâm TP khoãng 10km
2. Hầm Hô Cách trung tâm TP khoãng 47km
3. Bảo Tàng Quang Trung Cách Hầm Hô khoãng 3km
4. Cụm Di tích (Tháp cánh tiên – Thành Hoàng đế – Chùa Thập Tháp)
Cách Hầm Hô khoaảng trên 25km. Cách trung tâm Tp khoảng 25km

