Tổng hợp kinh nghiệm du lịch Quảng Bình
Quảng Bình nơi ẩn chứa vô vàn cảnh đẹp. Trước đây có lẽ không ai nghĩ rằng vùng
đất quanh năm cát trắng này lại có tiềm năng rất lớn về du lịch. Tuy nhiên đó là
chuyện trước đây còn bây giờ Quảng Bình đã khác nơi đây trở thành một địa điểm
thu hút rất nhiều khách du lịch. Có lẽ vì vẻ đẹp tiềm ẩn hoang sơ của nó đã được
mọi người nhìn ra và mê mẩn.
Được biết đến với mệnh danh vương quốc các hang động, Quảng Bình sở hữu hơn
300 hang động lớn nhỏ khác nhau và một trong số đó có những hang động vô cùng
nổi tiếng như Động Thiên Đường, Hang Sơn Đoòng, Động Tiên Sơn, Hang Én,
động Phong Nha,… Không chỉ dừng lại ở đó nơi đây còn có những bãi tắm thiên
đường, và rất nhiều địa điểm du lịch đặc sắc khác. Có thể nói du lịch Quảng Bình là
một điều khiến bạn không hề hối tiếc.
Thời điểm du lịch
Thời tiết nơi đây khá khắc nghiệt nên được người dân nơi đây phân định thành hai
mùa rõ ràng là mùa nóng và mùa mưa. Thời điểm thích hợp nhất để bạn có thể lựa
chọn đi du lịch Quảng Bình là vào khoảng tháng 3 đến cuối tháng 9, đây là thời điểm
diễn ra mùa khô ở Quảng Bình nên dễ dàng cho việc tham quan du lịch các địa điểm
tuyệt đẹp. Còn nếu bạn đi du lịch Quảng Bình vào thời điểm từ tháng 10 đến đầu
tháng 3 Quảng Bình sẽ đón bạn bằng những cơn mưa rất lớn điều này sẽ ảnh
hưởng đến việc tham quan của bạn.
Phương tiện di chuyển đến Quảng Bình
Máy bay: Hiện nay mới chỉ có hãng hàng không Vietnam Airlines là khai thác đường
bay khứ hồi từ hai thành phố lớn là Hà Nội – Đồng Hới – Hà Nội và tp. Hồ Chí Minh
– Đồng Hới – Tp. Hồ Chí Minh. Và du khách nên lưu ý mật độ chuyến bay là 1
chuyến/ngày du khách nên kiểm tra và đặt vé trước để không làm lỡ lịch trình của
mình.
Tàu hỏa: Để biết được thông tin cũng cung như giờ rời ga của tàu du khách hãy đến
trực tiếp các ga lớn tại hà nội là Ga Hà Nội và Ga Sài Gòn để biết thêm thông tin.
Xe khách: Hiện nay có rất nhiều nhà xe uy tín đưa du khách an toàn đến vùng đất
xinh đẹp Quảng Bình. Các hãng xe có lộ trình đi Quảng Bình 100% đều được thiết
kế giường nằm tạo điều kiện nghỉ ngơi cho du khách trước khi bắt đầu hành trình
khám phá du lịch của mình.
Phương tiện di chuyển ở Quảng Bình
Xe bus: Tại Đây có rất nhiều tuyến xe bus khác nhau đưa bạn đến các địa điểm
tham quan du lịch thuận lợi và an toàn. Trên mỗi chuyến xe du khách đi đều được
ghi rõ lộ trình chuyến đi du khách có thể yên tâm tham gia phương tiện đi lại này.
Thuê xe gắn máy: Đối với những du khách thích tự mình khám phá và trải nghiệm
thì hãy tham gia thuê xe gắn máy để tự mình tìm tòi tham quan các nơi. dịch vụ cho
thuê xe gắn máy tại Quảng Bình cũng rất đa dạng và khác nhau, chính vì vậy du

khách trước khi thuê cần thỏa thuận rõ ràng để tránh những ảnh hưởng không đáng
có.
Thuê xe ô tô xe du lịch: Đối với những đoàn du khách với số lượng đông có lẽ đây là
phương tiện di chuyển thích hợp và an toàn nhất. Vừa giúp du khách có thể giảm
bớt được chi phí đi lại vừa giúp bạn thoải mái mỗi khi di chuyển đến các địa điểm
khác nhau.
Nhà nghỉ và khách sạn tại Quảng Bình
- Khách sạn Mường Thanh Luxury Nhật Lệ Quảng Bình (Muong Thanh Luxury
Nhat Le Hotel), địa chỉ 121 Đường Trương Pháp, Phường Hải Thành, Đồng
Hới (Quảng Bình), Việt Nam. Được xây dựng vào năm 2015, Khách sạn
Mường Thanh Luxury Nhật Lệ Quảng Bình là điểm du lịch bổ sung cho Đồng
Hới (Quảng Bình) và là sự lựa chọn tuyệt vời dành cho khách du lịch. Từ đây,
khách có thể dễ dàng tiếp cận được nét đẹp sống động của thành phố ở mọi
góc cạnh. Với vị trí thuận lợi, khách sạn dễ dàng tiếp cận những điểm tham
quan du lịch nổi tiếng của thành phố. Du khách có thể đặt phòng trực tuyến
tại Hotels in Quang Binh.
- Phong Nha Lake House Resort, địa chỉ Khương Hạ hamlet, Hưng Trạch, Bố
Trạch, Phong Nhã, Đồng Hới (Quảng Bình), Việt Nam. Nằm ở vị trí thuận lợi
trong Phong Nha, Phong Nha Lake House Resort là một điểm lý tưởng để
khởi hành chuyến du lịch của bạn ở Đồng Hới (Quảng Bình). Khách sạn chỉ
cách trung tâm thành phố , và thông thường chỉ mất khoảng 30 phút để đến
sân bay. Với vị trí thuận lợi, khách sạn dễ dàng tiếp cận những điểm tham
quan du lịch nổi tiếng của thành phố.
- Khách sạn Mường Thanh Quảng Bình (Muong Thanh Holiday Quang Binh
Hotel), địa chỉ 119 Trương Pháp, Hải Thành, Đồng Hới (Quảng Bình), Việt
Nam. Được xây dựng vào năm 2013, Khách sạn Mường Thanh Quảng Bình
là điểm du lịch bổ sung cho Đồng Hới (Quảng Bình) và là sự lựa chọn tuyệt
vời dành cho khách du lịch. Với vị trí cách trung tâm thành phố và cách sân
bay, khách sạn 4 sao này thu hút được rất nhiều du khách mỗi năm. Một
điểm không kém phần đặc biệt là vị trí khách sạn dễ dàng tiệp cận vô số địa
điểm thú vị như Hồ Bàu Tró, Son Doong Cave, Quang Binh Caves Adventure.
Du khách có thể đặt phòng trực tuyến tại Hotels in Quang Binh.
- Nam Long Hotel. địa chỉ 22 Hồ Xuân Hương, Đồng Mỹ, Đồng Hới (Quảng
Bình), Việt Nam. Được thiết kế cho cả các chuyến du lịch nghỉ ngơi và công
tác, Nam Long Hotel tọa lạc tại vị trí lí tưởng ở Đồng Hới; một trong những
khu vực nổi tiếng của thành phố. Chỉ cách trung tâm thành phố khoảng 0.7
Km và bạn có thể đến sân bay trong vòng 10 phút. Một điểm không kém phần
đặc biệt là vị trí khách sạn dễ dàng tiệp cận vô số địa điểm thú vị như Le
Khang Travel, Son Doong Cave, Hồ Bàu Tró.
- Sun Spa Resort – Building, địa chỉ Khu Mỹ cảnh, xã Bảo Ninh, Đồng Hới
(Quảng Bình), Việt Nam. Khi đến thăm Đồng Hới (Quảng Bình), bạn sẽ cảm
thấy như đang ở nhà tại Sun Spa Resort – Building, nơi có chất lượng tuyệt
vời và dịch vụ chu đáo. Khách sạn nằm cách trung tâm thành phố 2. Km và
dễ dàng tiếp cận các địa điểm khác trong thành phố . Những lựa chọn về
điểm thú vị và điểm tham quan trong khu vực không cần quá xa vì khách sạn
khá gần Quang Binh Caves Adventure, Son Doong Cave, Hồ Bàu Tró.
Địa điểm tham quan khi du lịch Quảng Bình
Biển Nhật Lệ

Biển Nhật Lệ nằm ở cửa sông Nhật Lệ, nơi đây được mẹ thiên nhiên ưu đãi ban
tặng cho những bãi cát trắng trải dài, cùng với làn nước trong xanh tạo nên một bức
tranh vô cùng đẹp đẽ và yên bình. cảnh vật nơi đây vẫn còn rất hoang sơ nổi bật
trên bãi cát trắng dài là hàng cây dương lâu năm xanh rì tỏa bóng mát. Du khách có
thể cảm nhận được hương vị biển mặn mà qua những làn gió nhẹ nhàng vi vu.
Nếu có dịp đến với Quảng Bình du khách đừng ngần ngại mà không ghé qua nơi
đây một lần. Để cùng tận hưởng những khoảnh khắc đẹp đẽ khó bắt gặp ở những
nơi khác. Sẽ thấy thật vui vẻ nếu được ngắm bình minh nơi đây khi ông mặt trời từ
dưới mặt biển ngoi lên rực rỡ. Hay đơn giản là cảm giác bình yên khi những con
sóng nhấp nhô đưa ánh hoàng hôn chìm xuống.
Hồ nước ngọt Bàu Tró
Hồ nước ngọt Bàu Tró một trong những nơi còn ẩn chứa nhiều di tích văn hóa lịch
sử của dân tộc ta. Nơi đây đã được rất nhiều các nhà khoa học khảo cổ chứng minh
và lưu giữ những cổ vật được tìm thấy tại rất nhiều bảo tàng lớn của Việt Nam.
Ngoài là nơi chứng kiến lịch sử thì nơi đây còn được biết đến là một thắng cảnh trời
ban.
Tại đây du khách có thể nghỉ ngơi tận hưởng những giây phút thoải mái thư giãn
bên những khung cảnh thiên nhiên sinh thái tuyệt đẹp. Hồ Nước ngọt Bàu Tró vô
cùng rộng lớn, người dân nơi đây từ lâu đã nói rằng không gì có thể đo được độ sâu
và độ rộng của hồ nước này. Từ bờ hồ phóng tầm mắt ra xa để ngắm nhìn toàn
cảnh, nơi đây hiện ra như một bức tranh tuyệt vời dịu êm nhưng để lại ấn tượng sâu
trong lòng du khách.
Bãi đá nhảy
Nghe qua cái tên bãi đá chắc hẳn du khách đã phần nào hình du được nơi đây, có
thể chỉ nghĩ nơi đây cũng giống với nhiều bãi đá tại các nơi khác. Tuy nhiên nếu
không tận mắt chứng kiến mà chỉ xem qua hình ảnh có thể ít người tin hình ảnh
trong bức tranh chưa được chỉnh sửa gì. Nói như vậy để du khách có thể hình dung
ra được vẻ đẹp của nơi đây hoàn toàn khác biệt với những bãi đá thông thường.
Đến với bãi đá nhảy du khách có thể tận mắt chứng kiến những thành quả hoàn
toàn do thiên nhiên tạo ra. Vô vàn những tảng đá lớn nhỏ khác nhau được sóng
biển mài dũa thành rất nhiều hình dạng phong phú. Ngoài ra những tảng đá ở đây
còn rất nhiều màu sắc lạ mắt khác nhau bạn có thể thỏa thích ngắm nhìn mà không
biết chán.
Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng
Nghe cái tên này thì có vẻ khá quen thuộc với người dân Việt Nam ta. Chắc hẳn rất
nhiều người đã được nghe qua những lời kể của những du khách đã từng tham
quan tại nơi đây. Vườn quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng ẩn chứa vô vàn bí mật của
thiên nhiên, sở hữu hệ sinh học đa dạng cùng với hàng trăm hang động lớn nhỏ
khác nhau… Nơi đây được ví như một tuyệt tác đầy mê hoặc. Với diện tích vô cùng
rộng lớn lên đến 220.000 ha vườn quốc gia Phong Nha kẻ Bàng được ví như một
bảo tàng địa chất khổng lồ có lịch sử lên đến hàng triệu năm. Du khách còn ngần
ngại gì không đưa địa điểm hấp dẫn này vào cuốn cẩm nang du lịch Quảng Bình.
Suối nước Mọoc
Tuy chưa được nổi tiếng như khu Phong Nha Kẻ Bàng nhưng suối nước Moọc cũng
được xem là một danh lam thắng cảnh tuyệt đẹp của thiên nhiên Quảng Bình.
Phong cảnh nơi đây được ví như chốn thần tiên, trải nghiệm những giây phút ở đây

bạn sẽ có cảm giác lạc vào một xứ sở thần bí xinh đẹp nào đó. Nước suối thì lúc
nào cũng mát lạnh nơi đây được bao quanh là rừng cây nên nhiệt độ lúc nào cũng
chỉ khoảng 20°C. Suối Nước Moọc vô cùng phù hợp với những du khách thích
những cảm giác mới mẻ và ưa khám phá, ngoài ra đây cũng là địa điểm dừng chân
vô cùng hợp lí trong những ngày hè nóng bức.
Cha lo – Cổng trời
Được biết đến là vùng đất khá hiểm trở với những con đường gập ghềnh khó đi,
nhưng không vì thế mà có thể trở thành trở ngại khiến cho du khách ngừng tới đây.
Có thể nơi đây có một sức hút vô cùng to lớn dù có phải vượt qua nhiều thử thách
thì vẫn muốn đến đây một lần. Du lịch Quảng Bình mà không ghé qua Cha lo –
Cổng trời thì thật là một điều đáng tiếc. Bên cạnh những vách đá cheo leo hiểm trở
thì lại xuất hiện vẻ đẹp của những đóa hoa rừng quyến rũ mọc xen kẽ tạo nên một
bức họa hùng vĩ diễm lệ khó nơi nào sánh bằng.
Món ăn ngon nên thử tại Quảng Bình
Cháo hàu
Con Hàu là một loại sản khá phổ biến, từ hàu người dân nơi đây có thể chế biến
thành rất nhiều món ăn đặc sắc khác nhau như xào nấu canh chua, làm nhân bánh,
nướng, nấu với canh rau… Đặc biệt đó là món cháo hàu, đây được xem là một món
ngon nhất từ hàu thu hút rất nhiều khách du lịch muốn thưởng thức. Cháo hàu ăn rất
ngọt và mát là một món bình dân nhưng lại vô cùng hấp dẫn nếu bỏ qua chắc hẳn
du khách sẽ khá tiếc nuối đã không dành thời gian để thưởng thức món ăn này.
Bánh mỳ kẹp bột lọc
Có thể nói ẩm thực Quảng Bình vô cùng giản dị và bình dân, nhưng nó không đồng
nghĩa với việc không có món ăn ngon và hấp dẫn. Bánh mỳ kẹp bột lọc là một ví dụ,
một món ăn cực lạ cực chất mà chỉ có ở vùng đất Quảng Bình. Ngay tại chợ Đồng
Hới du khách sẽ thấy những quầy bánh trông rất đơn giản nhưng lại tấp nập khách
ra vào. Tại đây bán những chiếc bánh bên ngoài thì vàng óng bên trong chứa bột
lọc nhân tôm đỏ kẹp chung với thịt, chả vô cùng hấp dẫn. Giá thành thì siêu hấp
dẫn, với một ổ bánh mỳ thơm ngon như vậy du khách chỉ phải chi trả từ 10 – 15.000
đồng phù hợp làm món ăn sáng nhẹ để du khách bắt đầu hành trình tham quan của
mình.
Cháo canh
Nghe qua cái tên có thể khiến nhiều du khách nhầm tưởng đây sẽ là một món ăn kết
hợp giữa hai hương vị cháo và canh. Tuy nhiên khi thưởng thức món đặc sản này
mới thấy hấp dẫn độc nhất vô nhị này. Phở ở Hà Nội là một món ăn không thể thiếu
trong bữa sáng của người dân Hà nội, cháo canh cũng vậy tuy nhiên chỉ khác một
điều là món ăn không thể thiếu vào buổi tối của người dân Quảng Bình. Trong tô
cháo canh có sự kết hợp các loại nguyên liệu khác nhau nhưng lại vô cùng hòa hợp
mang đến cho bạn một hương vị khó quên. Vào cái thời tiết se se lạnh mà được
thưởng thức một bát cháo canh thì không gì tuyệt vời hơn.
Bún chả cá
Đây là một sự lựa chọn khá đúng đắn của du khách khi đến với Quảng Bình. Mang
hương vị đậm đà hấp dẫn, được chế biến từ những nguyên liệu tươi ngon . Có thể
nói món bún chả cá đã trở thành một trong những món ăn hấp dẫn được du khách
tìm kiếm để nếm thử. Chả cá ở đây được làm từ những loại cá ở thác qua khâu chế

biến kỹ càng, cùng với bàn tay khéo léo của người đầu bếp đã mang lại hương vị
nồng nàn khó thể bỏ qua.
Gỏi cá
Chắc hẳn đây là một món ăn mà không phải ai cũng nếm thử, nhưng nếu đã thử
qua một lần gỏi cá Quảng Bình rồi có lẽ bạn sẽ trở thành fan ruột của món ăn hấp
dẫn này. Cá được chế biến sạch sẽ thái lát thật mỏng và bày vào đĩa, khi ăn thì lấy
bánh tráng cuộn lại cùng với một số loại rau sống rồi chấm với nước cốt chanh. Bạn
sẽ cảm nhận hương vị của tất cả các loại nguyên liệu cùng với cá vô cùng hòa hợp
tất cả như đang quyện lại trong miệng. Gỏi cá Quảng Bình một món ăn không nên
bỏ lỡ, nếu bạn dám thử.
Mua sắm và quà khi đi du lịch Quảng Bình
Đặc sản khoai deo Quảng Bình
Một món ăn vô cùng mộc mạc dân dã nhưng lại rất thu hút khách tham quan du lịch.
Có thể nói đây là một món quà quê vô cùng thân thương tuy nó rất bình dân nhưng
hương vị của món khoai deo này lại rất hấp dẫn. Vị dẻo dẻo thơm thơm ngọt ngọt
của nó mang đậm hương vị đất Quảng Bình rất thích hợp làm món quà nho nhỏ
tặng người thân bạn bè.
Khô mực Quảng Bình
Được biết đến Quảng Bình rất nhiều biển chính vì thế hải sản nơi đây cũng vô cùng
phong phú và hấp dẫn đa dạng. Một trong số đó khô mực là một lựa chọn hấp dẫn
nếu bạn có ý định mang quà về tặng người thân.
Bánh tráng Tân An Quảng Bình
Bánh tráng ở đây có rất nhiều loại khác nhau vô cùng đa dạng và hấp dẫn. Có bánh
tráng dừa, bánh tráng ngọt, bánh tráng vừng,… bạn có thể thỏa thích lựa chọn loại
bánh tráng mình thích nhất để mang về làm quà. Sở dĩ nên mua bánh tráng làm quà
mang về vì bánh tráng được coi là đặc sản của người dân Quảng Bình nêu nếu du
khách tham quan du lịch ở Quảng Bình thì món quà này khá ý nghĩa.

