Tổng hợp kinh nghiệm du lịch Vũng Tàu
Kinh nghiệm du lịch Vũng Tàu tự túc – Nằm cách TP. Hồ Chí Minh 125km về phía
Nam, thành phố Vũng Tàu là một trung tâm du lịch lớn của nam bộ. Vẻ đẹp của
Vũng Tầu đến từ sự kết hợp hài hòa giữa thiên nhiên, núi rằng, biển xanh cùng các
công trình kiến trúc hiện đại cũng như các công trình văn hóa cổ kính. Dưới đây là
những kinh nghiệm du lịch Vũng Tàu mà DULICHSO tổng hợp được.
Thời gian thích hợp đi du lịch Vũng Tàu
Khí hậu Vũng Tàu ôn hòa, không quá nóng hay lạnh, nhiệt độ trung bình quanh năm
chỉ khoảng 27 độ. Vì vậy, du khách có thể lên lịch cho chuyến du lịch Vũng Tàu tự
túc vào mọi tháng trong năm, trừ những đợt mưa bão giữa mùa mưa. Du khách
cũng nên tránh những tháng du lịch cao điểm (tháng 6-7) thời điểm đó giá phòng
khách sạn và giá dịch vụ thường tăng mạnh.
Phương tiện di chuyển đến Vũng Tàu
Máy bay
Từ Hà Nội đến Vũng Tàu khá xa nên máy bay là phương tiện hợp lí nhất cho
chuyến đi. Tuy nhiên hiện không có chuyến bay thẳng từ Hà Nội tới Vũng Tàu nên
du khách sẽ phải bay tới TP. Hồ Chí Minh rồi di chuyển tới Vũng Tàu bằng các
phương tiện khác. Giá vé máy từ Hà Nội tới Sài Gòn dao động từ 1.200.000đ –
1.500.000đ tùy vào các hãng hàng không: Vietnam Airlines, Vietjet Air hay Bamboo.
Xe khách
Sẽ mất khoảng 40 giờ đồng hồ cho một chuyến xe khách tới Vũng Tàu xuất phát từ
bến xe nước ngầm Hà Nội. Giá vé thấp nhất vào khoảng 850.000đ/người/vé. Còn từ
TP. Hồ Chí Minh, du khách sẽ chỉ tốn 3 tiếng xe chạy để tới bến xe Vũng Tàu với
mức giá vé từ 80.000đ -150.000đ/người/vé.
Tàu cánh ngầm
Đây là phương tiện nhanh nhất dành cho những du khách từ TP. Hồ Chí Minh. Với
mỗi lộ trình, tàu chỉ cần chạy khoảng hơn 1 giờ đồng hồ là đến nơi. Giá vé tàu là
200.000đ cho người lớn và 100.000đ đối với trẻ em (6-11 tuổi).
Phương tiện di chuyển ở Vũng Tàu
Taxi
Sử dụng taxi để di chuyển trong nội thành Vũng Tàu là sự lựa chọn của hầu hết các
khách du lịch bởi tính cơ động và tiện lợi. Những hãng taxi phổ biến ở Vũng Tàu
gồm:
Taxi Mai Linh: 0254.356.56.56
Taxi Vinasun: 0254.38.27.27.27
Taxi Petro: 0254.3851.851
Xe máy
Du khách hoàn toàn có thể thuê xe gắn máy cho việc đi lại của mình. Kinh nghiệm
du lịch Vũng Tàu bằng xe máy dành cho bạn là ở những khách sạn hay các cửa
hàng cho thuê xe máy lân cận đều có cung cấp dịch vụ này.

Xe đạp/xe đạp đôi
Chỉ từ 20.000đ/giờ, các cặp đôi có thể thỏa thích đạp xe quanh các con đường dọc
bờ biển. Đạp xe vừa giúp giảm cân, hơn nữa lại được trải nghiệm vô cùng lãng mạn
cho một chuyến đi Vũng Tàu đáng nhớ đó .
Xe điện
Có tổng cộng 4 tuyến đường xe điện sẽ vận chuyển khách du lịch trên địa bàn
TP.Vũng Tàu.
Tuyến 1: Thùy Vân (Bãi Sau) – Nguyễn An Ninh – Ngã tư Giếng nước – Nguyễn An
Ninh – Trần Phú (Thích ca Phật đài) – Trần Phú (vựa hải sản).
Tuyến 2: Hạ Long – Quang Trung (Bãi Trước) – Trần Phú (Thích ca Phật đài).
Tuyến 3: Thùy Vân – Nam Kỳ Khởi Nghĩa – Lê Hồng Phong – Trần Phú – Lê Lợi –
Lê Hồng Phong – Nam Kỳ Khởi Nghĩa – Hoàng Hoa Thám.
Tuyến 4: Thùy Vân (Bãi Sau) – Lê Hồng Phong – Trương Công Định – Thống Nhất
– Quang Trung – Trương Công Định – Nam Kỳ Khởi
Nhà nghỉ, resort và khách sạn tại Vũng Tàu
Để đơn giản nhất, du khách nên đặt phòng trực tuyến và nhận những khuyến mại
cực tốt từ các trang của DULICHSO. Kinh nghiệm cho thấy bạn nên đặt phòng từ
sớm để nhận được nhiều khuyến mại hơn. Nếu bạn chưa bao giờ đặt phòng trực
tuyến thì có thể xem Hướng dẫn đặt phòng khách sạn tại Hotels in Vung Tau, rất
tiện lợi và thuận tiện.
Địa điểm tham quan khi đi du lịch Vũng Tàu
Vũng Tàu có không quá nhiều địa điểm du lịch, theo kinh nghiệm du lịch Vũng Tàu 1
ngày là bạn đã đi hết tất cả các địa điểm du lịch nơi đây. Dưới đây là một số địa
điểm du lịch Vũng Tàu tiêu biểu để bạn khám phá.
Bãi trước, bãi sau
Bãi Sau, hay còn gọi là bãi biển Thùy Vân là một một trong những bãi biển đẹp của
Vũng Tàu. Bãi biển tọa lạc tại bờ biển phía đông, kéo dài từ chân Núi Nhỏ đến Chí
Linh với bãi cát dài sạch, trải dọc bờ biển. Bãi Sau quanh năm nhiệt độ ổn định, biên
độ nhiệt thấp, sóng nhẹ, nước biển trong xanh. Còn bãi trước nằm cách đó không
xa (khoảng 5km) tuy có cảnh quan đẹp hơn nhưng du khách ít tắm ở đây do tàu
đánh cá neo đậu khiến ô nhiễm bải biển.
Côn đảo
Côn Đảo từng được biết đến như một di tích lịch sử gắn liền với một thời kì đen tối
của dân tộc, thực sự là một trong những nơi nên đi ở Vũng Tàu. Nơi đây là địa điểm
thực dân Pháp, đế quốc Mỹ xây dựng khu nhà tù Côn Đảo nổi tiếng để giam giữ,
hành hạ những chiến sĩ cộng sản Việt Nam. Tuy nhiên, trong những năm gần đây,
vẻ đẹp thiên nhiên Côn Đảo đã được chú ý đến và khai thác, dần dần biến nơi đây
trở thành một điểm đến du lịch của du khách trong và ngoài nước.
Long Hải
Thuộc huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, cách thành phố Vũng Tàu khoảng
12km, Long Hải là một địa điểm vui chơi ở Vũng Tàu khá hút khách. Bãi biển tại
Long Hải tương đối đẹp, bãi cát mịn, sạch và rất yên tĩnh. Những resort ở Long Hải
hầu hết tập xung quanh bãi biển nên cảnh quan cũng như tầm nhìn đều rất tuyệt

vời. Ở Long Hải cũng có nhiều địa điểm cho du khách tham quan như núi Minh
Đạm, bãi biển Dinh Cô, thiền viện Trúc Lâm Chân Nguyên, Hồ Tràm đều rất đẹp.
Linh Sơn Cổ Tự
Linh Sơn Cổ Tự tọa lạc trên đường Hoàng Hoa Thám là một địa điểm tham quan
tâm linh nổi tiếng ở Vũng Tàu. Chùa tuy không có quy mô rộng lớn nhưng được xem
như ngôi chùa có tuổi đời lâu nhất ở Vũng Tàu. Ngôi chùa Linh Sơn ngày nay thực
chất là sự thay thế cho ngôi chùa cũ bị thực dân Pháp chiếm dụng vào mục đích
riêng. Bên trong Linh Sơn Cổ Tự thờ một pho tượng Phật cao 1.2m bằng đá thếp
vàng được điêu khắc rất tinh xảo.
Tượng chúa Giê-su dang tay
Tượng chúa Giê-su dang tay hay còn có tên Tượng Chúa Kitô tọa lạc trên đỉnh Núi
Nhỏ, thành phố Vũng Tàu là bức tượng Tượng Chúa Giê-su lớn nhất Châu Á (năm
2012). Tượng cao 32m, hai cánh tay dài 18.4m với cầu thang xoắn ốc 133 bậc cùng
1000 bậc thang. Công trình được khởi công vào năm 1972 nhưng gặp nhiều biến cố
nên bị trì trệ cho tới năm 1994 mới chính thức khánh thành.
Món ăn ngon nên thử tại Vũng Tàu
Khi đi du lịch bất kỳ nơi đâu thì bạn cũng sẽ gặp những món ăn đặc trưng vùng miền
đó. Vũng Tàu có một số món ăn được du khách đánh giá rất cao, dù bạn du lịch
Vũng Tàu tự túc hay đi theo đoàn thì cũng nên thử một số món ăn dưới đây.
Mì thảy Nghiệp Ký
Mỳ thảy – một món ăn sáng ngon ở Vũng Tàu thực sự là một món ăn độc đáo. Sở dĩ
gọi là mì thảy vì cách làm mì của bác chủ quán không giống bất kì quán mì nào. Để
mì ngon, bác chủ quán không không ém mì như bình thường mà “thảy mì” lên cao
rồi đón bằng vợt mấy lần trước khi cho vắt mì vào bát. Không chỉ có vậy, mì của
quán được bác chủ tự tay làm từ trứng gà nguyên chất nên khi ăn sợi mì dai, béo
thơm và ngon miệng. Nước dùng của bát mì cũng rất trong, ngọt đậm vị xương
hầm, khó có thể chê được.
Bánh khọt Vũng Tàu
Một trong những món ăn đặc sản Vũng Tàu hấp dẫn khách du lịch nhất là món bánh
khọt. Bánh khọt vô cùng dân dã nên nguyên loại thực sự rất dễ kiếm: bột gạo, hành,
tôm và rau sống. Bột gạo khi pha chế cũng phải có bí quyết riêng, đặc quá bánh sẽ
bị bở, lỏng quả thì mỏng bánh, không dẻo, ngon được. Nhân bánh có một con tôm
lõi, chút hành và bột tôm đỏ rắc xung quanh quả thật vô cùng bắt mắt. Bánh khi ăn
giòn vỏ, mềm ruột, lại có vị bùi bùi của tôm, mỡ hành thơm thơm khiến bao du
khách muốn tới Vũng Tàu chỉ để nếm thử thứ đặc sản này.
Lẩu cá đuối Vũng Tàu
Khác với những loại cá khác, cá đuối gần như không có xương (chỉ có một ít ở sống
lưng và đầu) mà chỉ có sụn nên được người dân Vũng Tàu ưa chuộng, đặc biệt
trong món lẩu. Thịt cá thơm, ngọt, lại thêm sụn cá mềm, sần sật chấm nước mắm
Vũng Tàu cắt vài lát ớt quả thật rất ngon miệng. Lẩu cá đuối thường được nấu với
măng rừng có vị thanh chua, hơi cay và mùi thơm nồn đặc trưng. Bạn có thể ghé
qua quán Gành Hào Vũng Tàu để thưởng thức món lẩu vô cùng thơm ngon này.
Cháo hàu Vũng Tàu

Là một món đặc sản mà bất kì du khách nào ghé thăm Vũng Tàu đều phải thử qua,
cháo hàu Vũng Tàu có độ hấp dẫn vượt xa vẻ ngoài đơn giản của bát cháo. Gạo để
nấu cháo là gạo ngon bung hạt, dẻo nhưng không nát được ninh chín trước khi cho
hàu vào. Hàu cũng phải là loại tươi ngon, nêm gia vị, bỏ vào cùng cháo khi thực
khách chuẩn bị dùng. Cháo ăn cùng chút ngò, tỏi phi, hành lá, rau thơm và đương
nhiên không thể thiếu chén nước mắm nhĩ đậm đà hương vị Vũng Tàu được. Vậy
mới nói, ăn hải sản ở Vũng Tàu phải thưởng thức qua cháu hàu mới trọn vẹn.
Mua sắm và quà khi đi du lịch Vũng Tàu
Mứt hạt bàng
Tuy gọi là mứt nhưng thực chất món mứt hạt bàng này chỉ là hạt bàng rang với muối
hoặc đường. Mứt hạt bàng được coi là món đặc sản Vũng Tàu được mua về làm
quà tặng người thân rất nhiều. Dù là mứt rang muối hay đường, vị bùi bùi của hạt
bàng vẫn rất rõ rệt, rất đáng để bạn thử một lần.
Cá thu một nắng
Cá thu sau khi đánh bắt sẽ được ngư dân rửa qua nước muối rồi phơi chỉ trong một
ngày nắng. Cá không ướp thêm bất kì phụ gia nào nên mùi vị cá được đảm bảo và
mùi tanh cũng hoàn toàn biến mất. Cá thu một nắng hội tủ cả hương vị tươi ngon,
ngọt bèo của cá tươi lẫn vị đậm đà, mằn mặn của cá phơi khô. Cá có thể được chế
biến thành nhiêu món ăn ngon trong mỗi bữa cơm gia đình.
Đồ thủ công mỹ nghệ Vũng Tàu
Đi dọc khu phố Lê Lợi, Trưng Trắc, Trưng Nhị, du khách dễ dàng bắt gặp những
quầy bán hàng thủ công mỹ nghệ. Những mặt hàng rất đa dạng về kiểu dáng, chủng
loại như đồ làm từ vỏ sò, ốc, đá non nước với mức giá vô cùng phải chăng.
Tơ lụa, thổ cẩm
Ngoài ra, du khách có thể lựa chọn đồ thổ cẩm hay tơ lụa làm quà mùa về tặng
người thân bạn bè. Các mẫu áo tơ lụa, thổ cẩm, bóp đựng viết, vải tơ lụa đều được
thiết kế rất tinh xảo và cầu kì chắc chắn sẽ làm cho bạn hài lòng.
Bánh bông lan trứng muối
Bánh bông lan trứng muối được coi là món ăn vặt “ruột” của người Vũng Tàu. Bánh
có vị thơm ngon, béo ngậy của bột bánh, hòa quyện vào vị mặn, ngậy của trứng
muối khiến du khách thập phương phải gật gù khen ngon. Thương hiệu bánh nổi
tiếng phải kể đến Bánh bông lan trứng muối góc cây cột điện.
Một số giấy tờ cần thiết bạn cần phải mang đi trong chuyến du lịch như sau:
- Vé máy bay du lịch (nếu bạn là Việt Kiều cần mang vé máy bay khứ hồi về
nước)
- Giấy/số xác nhận nếu mua vé máy bay qua mạng
- Hộ chiếu có Vietnam visa (nếu cần)/Thẻ chứng minh nhân dân
- Bản sao giấy đăng ký kết hôn (để check-in khách sạn khi đi cùng gia đình)
- Bản sao giấy khai sinh của con cái (để check-in máy bay trong nước khi chưa
có hộ chiếu, CMND)
- Thẻ khách hàng thường xuyên/ưu đãi của hãng hàng không (Frequent
flyer/frequent guest cards)
- 2 ảnh cá nhân (khổ làm hộ chiếu), bản sao thông tin cá nhân trong hộ chiếu
(sử dụng khi mất hộ chiếu)

-

Voucher/coupon/các loại vé (khi book các dịch vụ)
Giấy phép lái xe, bảo hiểm (nếu bạn tự lái xe đi du lịch)
Về tiền bạn có thể cầm tiền mặt cũng như chuẩn bị thêm thẻ ATM tiện cho
việc rút tiền khi cần thiết.

