Các quần đảo đẹp nổi tiếng miền nam
Hôm nay TUN Travel đưa du khách quốc tế có thị thực Vietnam visa đi xem các
quần đảo đẹp ở miền nam, tận hưởng hoang sơ trong lành tại các quần đảo đẹp ở
miền nam thuộc miền tây Việt Nam. Có dịp cùng chúng tôi khám phá vẻ đẹp thuần
khiết màu thiên nhiên của đảo đẹp ở miền nam, sắc biển trong lành dịu nhẹ, hàng
dừa xanh đung đưa trên những bãi biển, bãi cát trắng mịn quyến rũ người du khách
phương xa là hình ảnh người ta thường nhắc đến khi nói về thiên đường du lịch
biển đảo Kiên Giang. Đi trải nghiệm khám phá đảo đẹp ở phía nam để đi thuận tiện
cũng không đơn giản, chúng ta phải lên kế hoạch cho chuyến đi được an toàn vui vẻ
cả nhà. 4 Quần đảo TUN Travel giới thiệu đến du khách chúng ta phải khám phá và
thực hiện theo chuyến tour thôi:
Quần đảo nam du
Quần đảo Nam Du, thuộc xã An Sơn, xã Nam Du, huyện Kiên Hải của Kiên Giang,
đây là quần đảo đẹp ở miền nam nằm xa nhất trong hệ thống đảo của Kiên Hải,
Kiên Giang, nhưng không vì thế mà du khách lại không phải mê mẩn nơi đây.
Quần đảo Nam Du nổi bật khi vẫn còn giữ được cho mình nét thiên nhiên hoang sơ
mà tạo hóa ban tặng từ sơ khai. Được tạo thành từ khoảng 21 hòn đảo lớn nhỏ,
nhưng mỗi đảo lại mang trong mình nét hoang sơ riêng biệt mà người du khách
phương xa phải yêu đến khôn cùng. Hòn Lớn - một trong những hòn tuyệt đẹp tọa
lạc ở khu vịnh Thái Lan với nước biển trong lành, hòn Mấu có những bãi đá và bãi
cát thích hợp cho những chuyến nghỉ dưỡng, bãi Ngự với những tán cây xanh mát
và giếng nước Vua hay hòn Dầu với rừng dừa vi vu theo gió là những điểm mà bạn
nên ghé khi đến tham quan các đảo đẹp ở miền nam và Kiên Giang.
Thời gian thích hợp đi quần đảo Nam Du từ tháng 12 đến tháng 5, khi mà tiết trời
khá thuận lợi cho du lịch biển và biển không gây “khó khăn” cho du khách say sóng.
Đắm chìm cùng bình yên và hoang sơ của Nam Du, phương tiện hiện nay đến quần
đảo Nam Du chỉ bằng tàu cao tốc sang biển.
Quần đảo Bà Lụa
Bà lụa là đảo đẹp ở phía nam. Nếu du khách hỏi rằng lý do tại sao quần đảo Bà Lụa
lại trở thành một trong những điểm phải check-in khi đến Kiên Giang, Miền Bắc có
vịnh Hạ Long thì miền nam có quần đảo Bà Lụa - được mệnh danh là không gian
“chuẩn” vịnh Hạ Long của miền Nam. Quần đảo Bà Lụa có nhiều đảo lớn nhỏ nhưng
trong đó Ba Hòn Đằm là lớn nhất và khá đông dân cư, thuận tiện cho chuyến du lịch
của du khách và du khách có thể dễ dàng tìm hiểu được cuộc sống của cư dân nơi
đây. Cái tên Ba Hòn Đằm xuất phát từ địa hình nơi đây là ba hòn, nằm gần nhau và
tạo nên một cái đằm lớn giữa thiên nhiên. Thật thích thú nếu du khách đến đây vào
mùa nước cạn, sẽ có thể dễ dàng lội nước từ hòn này qua hòn kia đấy!
Thưởng thức hải sản quần đảo Bà Lụa là một trải nghiệm không thể bỏ qua. Cháo
hải sản và mực nang nướng sa tế là hai “đặc sản” mà bạn không thể không thưởng
thức ở quần đảo Bà Lụa. Đến Bà Lụa hiện nay vẫn bằng tàu gỗ và tàu sắt.
Quần đảo Hải Tặc
Đây à một trong đảo đẹp ở miền nam thuộc xã Tiên Hải, huyện Hà Tiên, tỉnh Kiên
Giang, quần đảo Hải Tặc lại là một điểm đến nữa mà khi ghé đến Kiên Giang.
quần đảo Hải Tặc mang đậm nét bí ẩn cũng là đảo đẹp ở miền nam. Người ta tìm
đến đảo Hải Tặc là để tìm về sự hoang dại, yên bình nhưng cũng có chút gì đó sâu
sắc, lắng đọng. Xuất phát từ bến Hà Tiên, khoảng 1 tiếng rưỡi là du khách đã có thể
đặt chân đến hòn đảo là thiên đường hoang dại này rồi! Chính nét hoang dại đó nên

những hoạt động gắn liền với tự nhiên như tắm biển, lặn bắt hải sản hay ngắm nhìn
màu mặt trời là điều không thể bỏ qua!
Quần đảo thứ 4 lớn và nổi tiếng mà chúng ta không thể bỏ qua đó là Đảo Phú Quốc
Phú Quốc là thiên đường biển cả nằm trong đảo đẹp ở miền nam. Hiện nay đến Phú
Quốc có các phương tiện đường thủy và đường hàng không khá phổ biến giá cũng
tốt nhất. Vẻ đẹp của Phú Quốc là sự pha trộn giữa nét hoang vu, nguyên sơ của tự
nhiên và nét hiện đại, sang trọng của bàn tay con người. Phú Quốc có các điểm giải
trí được xem là bậc nhất như Vinpearl land, cáp treo Sun Group, casino ..v.v.
Vẻ đẹp đầu tiên khi bạn vừa đặt chân đến đảo ngọc Phú Quốc là đảo đẹp ở miền
nam chính là vẻ hoang sơ vốn có của nơi đây. Hình ảnh về làn nước trong xanh, bát
cát trắng mịn, bãi đá to nhỏ nhiều hình thù nằm vỏn vẹn trên cát hay hàng dừa đón
từng đợt gió biển về đất liền, đã khiến người du khách cảm thấy thư thái, bỏ qua
những mệt nhọc ngày thường gia đình chọn cho mình tour 2 ngày hoặc 3 ngày và
đặt khách sạn ở Phú Quốc theo sở thích cũng như các chương trình thú vị riêng.

