
Công ty du lịch lữ hành Nha Trang Holiday xin gởi lời chào trân trọng đến tất cả Quý khách hàng.
Được thành lập bởi những người bạn có tuổi đời thâm niên và nhiều kinh nghiệm trong ngành du
lịch, Nha Trang Holiday là một công ty có thế mạnh về khả năng khai thác đặt phòngKhách sạn -
Resort online toàn quố, đặc biệt các khách sạn có tiêu chuẩn 3 sao trở lên. Nhiều kinh nghiệm trong
các hoạt động du lịch và các dịch vụ khác.
Công ty chúng tôi có đội ngũ cán bộ, nhân viên năng động, giàu tính sáng tạo và tận tụy với công
việc. Mỗi cá nhân là một mắt xích không thể tách rời tạo nên một tập thể vững mạnh hướng tới mục
tiêu chung là đem lại sự hài lòng tuyệt đối cho Quý khách hàng.
Với phương châm "chất lượng là mục tiêu hàng đầu", chúng tôi luôn chú trọng nâng cao chất lượng
dịch vụ, đa dạng hóa các sản phẩm tour, thường xuyên cập nhật những tour tuyến mới để tạo nên sự
hấp dẫn - mới lạ - bổ ích trong các chương trình với giá cả thật hợp lý.
Hiện nay, Nha Trang Holiday đang đẩy mạnh dịch vụ đặt phòng toàn quốc với nhiều giá tốt nhất,
cạnh tranh nhất, ngoài ra Công ty Nha Trang Holiday luôn có nhiều giá khuyến mại và Voucher đã
được khách hàng sử dụng với mức chi trả rất rẻ. Về các dịch vụ Du lịch thì Công ty luôn khai thác
các tuyến du lịch hấp dẫn và lý thú trong trong nước đặc biệt như Du lịch sinh thái và biển đảo Nha
Trang hàng ngày.
Nha Trang Holiday còn cung cấp cho Quý khách những dịch vụ tiện ích khác như dịch vụ đặt phòng,
đặt vé máy bay, gia hạn visa, nhà hàng,  tổ chức hội nghị hội thảo, team Building...Công ty Nha
Trang Holiday còn cung cấp dịch vụ như Hướng dẫn viên - xe Du lịch từ 4 đến 45 chổ đời mới – Tàu
thuyền để phục vụ vận chuyển với giá tốt ưu đãi.
Các thông tin tham khảo và chia sẻ thêm trên www.nhatrangholiday.net đầy đủ hơn. Còn website
www.bookinghotelvn.com là hệ thống đặt phòng Online chính thức của Công ty

TƯ VẤN CẤC THÔNG TIN KHÁCH SẠN VÀ ĐẶT PHÒNG

Nhằm hỗ trợ và tư vấn cho khách hàng tốt nhất khi lựa chọn các khách sạn - phòng ngủ. Với những
thông tin trao đổi chia sẻ chính xác sẽ giúp cho khách hàng có chuyến đi thật đúng với mong muốn.
Công ty Nha Trang Holiday quyết định tăng cường hỗ trợ trực tuyến bằng tư vấn và trả lời các câu
hỏi liên quan đến khách sạn mà khách hàng yêu cầu. Với những câu hỏi mà khách cần lưu ý như sau.

1. Khách sạn nơi mà khách hàng yêu cầu có gần biển không?
2. Khách sạn nơi mà khách hàng yêu cầu nằm vị trí nào, trung tâm không?
3. Khách sạn tiêu chuẩn như thế nào, và xếp hạng mấy sao, xây dựng lâu chưa?
4. Khách sạn có wifi không?
5. Phòng tắm có bồn tắm không?
6. Khách sạn có diện tích phòng khách sạn rộng bao nhiêu mét ?
7. Khách sạn phục vụ ăn sáng có tốt không?
8. Khách sạn có thể cho check in sớm hoặc muộn mà không tính tiền?
9. Khách sạn có khuôn viên để đậu xe oto không?
10. Khách sạn có thể giúp gia đình tự chế biến và nấu cháo cho em bé không?

* Đấy là những câu hỏi gợi ý cho những khách hàng chưa kinh nghiệm hoặc chưa nắm rõ thông tin
về khách sạn đang quan tâm. Hân hạnh được phục vụ tốt nhất. Việc đặt phòng thì lưu ý cụ thể như
sau
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1. Gửi thông tin ngày Check in - Check Out
2. Tiêu chuẩn loại phòng, Khách sạn
3. Danh sách người đi, trẻ em cần có độ tuổi chính xác.
4. Thông tin giờ bay, tàu lửa, xe mà Quý khách hàng sẽ đến Nha Trang , tiện cho việc thông báo
check in sớm.
5. Thông tin số điện thoại để tiện cho Công ty liên lạc với khách hàng.

TƯ VẤN THÔNG TIN DU LỊCH TẠI NHA TRANG

Để có thông tin tư vấn cụ thể cho chuyến đi của Gia đình vui nhất và tiết kiệm nhất thì Anh/chị vui
lòng cung cấp thông tin chi tiết đầy đủ những gợi ý như sau.

1. Thông tin giờ bay - tàu lửa - xe đến Nha Trang và về lại Hà Nội - Sài Gòn vv
2. Thông tin yêu cầu tiêu chuẩn khách sạn như thế nào?
3. Thời gian lưu trú có nhu cầu nghĩ dưỡng hay tham quan ?
4. Vấn đề ăn uống như thế nào.
5. Phương tiện đi lại tại Nha trang
6. Thông tin sức khỏe của đoàn (ví dụ như có trẻ em và các cụ già thì sức khỏe đảm bảo cho các
chuyến đi chơi vv)

Vì các thông tin này sẽ giúp Phi Tâm thực hiện các tư vấn rõ hơn, chính xác hơn để hạn chế những
phát sinh hoặc lãng phí về thời gian không đáng có. Ngoài ra hạn chế được những chi tiêu không cần
thiết cũng như tiết kiệm được các khoản mà có thể xãy ra. Bên cạnh đấy để tiện cho việc sắp xếp tour
tuyến hàng ngày còn phụ thuộc vào sức khỏe để có một lịch trình hợp lí nhất.
Vấn đề khi đã nắm rõ cơ bản cho chuyến đi thì tự tin hơn và yên tâm với các chi phí rẻ hơn nhiều so
với đi tour, hiện nay xu hướng tư vấn Online đáp ứng được lượng khách đi du lịch theo kiểu gia đình
như Anh/chị vì họ luôn làm chủ được tình huống - thời gian và kinh phí, chứ đi theo tour là phụ thuộc
và mọi thứ không có thể thay đổi theo sở thích.

NHỮNG THÔNG TIN VỀ THÀNH PHỐ BIỂN NHA TRANG  .
Để tiện lợi cho khách du lịch ở xa đến với thành phố biển xinh đẹp Nha Trang. Công ty Du lịch Nha
Trang Holiday gửi đến Qúy khách hàng sơ khảo về 1 Cẩm Nang Du lịch Nha Trang về các thông tin
cần thiết. Các thông tin cần hỗ trợ xin vui lòng liên lạc theo địa chỉ.

NHATRANGHOLIDAY TOURISM CO ., LTD
18/2/8 Trần Quang Khải -Nha Trang

0583.521.000 - 0918308044 - fax 0583.524124
nguyenphitam@yahoo.com nhatrangholiday@vnn.vn

Yh: nguyenphitam & nhatrangholidaytour
Skype: nguyenphitam & nhatrangholiday

BỐ CỤC CẨM NANG DU LỊCH

• Tóm tắt về Nha Trang
• Tóm tắt về các tuyến điểm – Daily tour NHA TRANG
• Thông tin Ẩm thực ăn uống – nhà hàng - mua sắm
• Thông tin bệnh viện – bác sĩ
• Thông tin thuê xe máy – Giặt ũi
• Thông tin cữa hàng bán cháo cho em bé, shop trẻ em
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• Thông tin tiệm rữa hình – shop hoa tươi
• Thông tin các tụ điểm vui chơi: Café – Karaoke – Bar – Vũ Trường
• Thông tin các điểm đặt máy ATM – Giao dịch Nghân hàng
• Thông tin các lệ phí Tham quan
• Thông tin phương tiện Giao thông đi lại, rửa xe

Note: Đây là thông tin luôn được cập nhật liên tục với những thông tin nào mới nếu có, các thông
tin này luôn được trãi nghiệm và ghi chép cụ thể chính xác nhất gửi đến Qúy khách hàng khi đi du
lịch Nha Trang. Các thông tin cần trao đổi hoặc tư vấn thì gọi: 0903.580.831 (Mr Phi Tâm)

I. SƠ LƯỢC VỀ NHA TRANG

Nha Trang Cách thủ đô Hà Nội 1.278 km, Sài Gòn 450 km, Mũi Né 250 km, Đà Lạt 120 km, Buôn
Mê Thuôt 195 km. Đà Nẵng 550 km, Hội An 520 km...
Nha Trang nằm vị trí chiến lược về mọi lãnh vực : Chính trị, địa lý, kinh tế, du lịch. Nha trang có

biển đảo, có núi rừng, có đồng bằng, có sông ngòi, có đường sắt, đường biển, có đường bộ và đường
hàng không, đồng thời được thiên nhiên ưu dãi nhiều mặt từ đó Nha Trang là một địa điểm du lịch
không thể thiếu được của du khách gần xa.
Nha Trang, thành phố cực Đông của Tổ quốc nằm giữa núi và biển, thành phố ôm lấy bờ biển hình

cong lưỡi liềm tuyệt đẹp.Chạy dọc theo bờ biển là con đường Trần Phú dài 15 km, hiện nay con
đường này đã nối liền với Quốc lộ 1A về hướng Bắc và trong tương lai gần sẽ nối cả hướng Nam.
Nha trang chiếm diện tích tự nhiên 250 km2, dân số khoảng 400.000 người. Nói đến Nha Trang là

phải nhắc đến biển đảo. Ngay trong vịnh Nha Trang có nhiều đảo lớn nhỏ bao phủ cả hướng Đông và
Nam của thành phố, che chở, điều tiết, làm giảm cường độ của những cơn gió mạnh thổi thẳng vào
Nha Trang.

Phía Tây tựa lưng vào dãy Trường sơn đông tạo cho Nha Trang có một chế độ khí hậu tuyệt vời,
không nóng quá và cũng không lạnh quá, không có những cơn gió nóng lục địa thổi rát mặt và không
có những cơn bão mạnh thổi thẳng vào thành phố.
Nhiệt độ trung bình 26,5C, có hai mùa rõ rệt, mùa nắng và mùa mưa. Lượng mưa không nhiều. Hằng

năm có đến 300 ngày nắng cho nên du lịch ở Nha Trang hầu như được khai thác quanh năm.
Nha Trang thành phố bốn bề được bao bọc bởi nước (Tây, Nam, Bắc bao phủ bởi sông Cái và hướng

Đông là biển ) và là nơi hội tụ của của bốn ngọn núi mang hình bốn con thú ( Rồng, Rùa, Dơi, Voi ).
Với những yếu tố tự nhiên như vậy cho nên những nhà phong thuỷ thời xưa đã gọi Nha Trang là một

địa danh “Thiên thời, địa lơi, nhân hoà “, “Tứ thuỷ triều quy, Tứ thú tụ“
Mời bạn hãy đến Nha Trang để khám phá và tận hưởng những gi thiên nhiên đã ban tặng cho thành
phố biển xinh đẹp.

1. THÁP BÀ PONAGA

Đến thành phố biển Nha Trang, bạn không thể đến thăm khu Tháp Bà Ponagar - một trong những di
tích lịch sử và văn hoá (đã được nhà nước xếp hạng) nổi tiếng của thành phố nàỵ
Tháp bà Ponagar là một quần thể tháp với lối kiến trúc độc đáo của dân tộc Chăm, được xây dựng và
tu bổ qua nhiều thời kỳ Cù Lao, nằm sát tả ngạn sông Cái Nha Trang. Từ dưới chân núi ngay sát quốc
lộ, theo những bậc đá đi lên bạn sẽ gặp một khu đất bằng phẳng khoảng hơn 200m2, có 10 trụ gạch
lớn cao trên 5m xếp thành bốn hàng trên nền gạch rộng. Theo các bậc đá lên cao mãi tới đỉnh núi là
một nền đất rộng khoảng 500m2. Nơi này hiện có bốn ngôi tháp, hai miếu thờ và một nhà nghỉ. Hai
ngôi tháp lớn, một cao 18m, một cao 22,48m, được xây bằng gạch nung. Tháp lớn xây thành 4 tầng,
mỗi tầng đều có cửa giả, tượng thần và hình thú bằng đá. ở 4 góc có 4 tháp nhỏ, tạo những đường nét
hết sức độc đáọ Tháp lớn nhất thờ nữ thần Ponagar (tiếng Chăm có nghĩa là Mẹ Xứ Sở). Tượng nữ
thần bằng đá hoa cương, đặt trên bệ đá hình đài sen, lưng tựa vào phiến đá lớn tạo hình lá đề. Tượng
cao 260cm. Những đường nét trên thân hình tượng chắc, khoẻ, sống động, hai bầu vú căng tròn đầy



sức sống và những nếp nhăn ở bụng tưởng như đang phập phồng theo hơi thở. Theo truyền thuyết,
ngày xưa tại núi Đại An (Đại Điển)

có hai vợ chồng tiều phu đến cất nhà và làm rẫy trồng dưa nơi triền núị Suốt một thời gian dài, hễ trái
dưa nào chín tới đều bị mất. Ông lão rình và một hôm bắt gặp một cô bé khoảng 9-10 tuổi hái dưa rồi
chơi dỡn dưới trăng. Thấy cô bé dễ thương, ông bèn đem về nuôi và thương yêu như con ruột. Hôm
đó, trời mưa to gió lớn, cảnh vật tiêu điều buồn bã, cô bé lấy đá chất thành ba hòn dã sơn và hái hoa
lá cắm vào rồi đứng ngắm làm vuị

Cho rằng hành vi của con không hợp với khuê tắc, ông tiều lớn tiếng rầy lạ Không ngờ co bé là tiên
giáng trần buồn nhớ cảnh bồng laị Đang buồn lại chợt nhìn thấy một khúc kỳ nam theo nước trôi đến,
thiều nữ bèn hiến thân vào khúc kỳ nam cho sóng đưa đẩỵ Khúc kỳ nam trôi ra biển rồi tấp vào đất
Trung Hoa, hương toả ngào ngạt. Nhân dân địa phương lấy làm lạ kéo đến xem. Thấy gỗ tốt, họ bèn
xúm vào khiêng, nhưng người đông bao nhiêu cũng không khiêng nổị

Thái tử Bắc Hải nghe tin đồn bèn tìm đến xem hư thực và giơ tay nhấc thử. Thật kỳ lạ khi khúc gỗ
bỗng nghẹ như tờ giấy, chàng liền đem về cung và nâng niu như báu vật. Một đêm, dưới ánh trăng
mờ, thái tử thấy có bóng người thấp thoáng nơi để khúc kỳ nam, nhưng lại gần xem thì tứ bề vắng vẻ,
chỉ phảng phất mùi hương từ khúc kỳ nam bay rạ Những đêm sau đó, thái tử vẫn tiếp tục theo dõị..
Rồi một đêm, chàng thấy từ trong khúc kỳ nam bước ra một giai nhan tuyệt sắc. Chàng vụt chạy đến,
ôm choàng lấy giai nhân. Không biến kịp vào khúc kỳ nam, giai nhân đành theo thái tử về cung và
cho biết lai lịch cũng như danh tính là Thiên Y Anạ Thái tử thấy nàng Ana xinh đẹp khác thường bèn
tâu phụ hoàng xin cưới làm vợ. Vợ chồng ăn ở với nhau rất tương đắc, sinh được hai con - một trai
một gái, dung mạo khôi ngô tuấn tú. Một hôm, nỗi nhớ quê hương thúc giục, Thiên Y bồng hai con
nhập vào kỳ nam trở về làng cũ.

Núi Đại An còn đó, nhưng vợ chồng ông tiều phu đã về cõi âm. Thiên Y xây đắp mồ mả cho cha mẹ
nuôi và sửa sang nhà của để phụng tự. Thấy nhân dân địa phương còn lạc hậu, bà dạy cày cấy, kéo
vải, dệt sợi và đặt ra các lễ nghị.. Từ đó, ruộng nương luôn tươi tốt, đời sống nhân dân mỗi ngày một
thêm phong lưụ Đến một ngày, có con chim hạc từ trên mây bay xuống, Thiên Y cùng hai con cưỡi
hạc bay về trờị..

Nhân dân địa phương nhớ ơn đức của Bà Thiên Y nên năm 817 đã xây tháp và tạc tượng thờ phụng.
Hàng năm, vào ngày bà thăng thiên (23/3 âm lịch) đều có tổ chức lễ múa bóng dâng hoa rất long
trọng

2. CHÙA LONG SƠN

Chùa Long Sơn trước có tên là Đăng Long Tự, tọa lạc ở số 22 đường 23 tháng 10, phường Phương
Sơn, dưới chân núi Trại Thủy, thành phố Nha Trang. Ở khu vực này có hai ngôi chùa nổi tiếng là
chùa Long Sơn ở phía dưới và chùa Hải Đức ở phía trên.
Trước đây, chùa Long Sơn được dựng trên núi vào năm 1886 do Hòa thượng Thích Ngộ Chí (1856 -
1935) trụ trì. Hoà thượng là người huyện Vĩnh Xương, tỉnh Khánh Hòa, lúc nhỏ tham gia phong trào
chống Pháp, sau xuất thế đi tu. Năm Canh Tý (1900), sau một trận bão lớn, chùa phải dời từ trên núi
xuống vị trí hiện nay. Năm 1936, chùa được Hội Phật học chọn làm trụ sở Phật giáo tỉnh Khánh Hòa.
Năm 1940, chùa được trùng tu do công lao chính của Hội trưởng Tôn Thất Quyền và Phật tử Võ Đình
Thụy. Năm 1968, do chiến tranh tàn phá, chùa bị sạt mái ngói. Năm 1971, Thượng tọa Thích Thiện
Bình đứng ra lo trùng tu chùa và cho đến năm 1975, việc trùng tu mới thực hiện được 60% theo họa
đồ của kiến trúc sư Võ Đình Diệp.
Từ khi được thành lập đến nay, chùa do các nhà sư sau đây trụ trì : Hòa thượng Thích Ngộ Chí (từ
1886 đến 1935), Thượng tọa Thích Chánh Hóa (từ 1936 đến 1957), Thượng tọa Thích Chí Tín (từ
1957 về sau).



Từ chùa Long Sơn có đường lớn dẫn lên chùa Hải Đức ở lưng đồi và lên pho tượng Kim thân Phật Tổ
nơi đỉnh đồi. Tượng được xây dựng bằng bê-tông ngay trên nền cũ của chùa Long Sơn. Việc đúc
tượng được khởi công năm 1964, hoàn thành năm 1965, do Thượng tọa Thích Đức Minh, lúc đó là
Hội trưởng Tỉnh hội Phật giáo Khánh Hòa và điêu khắc gia Kim Điền thực hiện. Tượng có chiều cao
từ mặt bằng lên 24m, từ đế lên 21m , phần tượng cao 14m, đài sen 7m, đường kính đài sen 10m.
Xung quanh đài là hình bảy vị Thánh tử vì đạo. Trước Phật đài có cặp rồng, chiều dài 7,20m. Du
khách từ Bắc vào hay từ Nam ra, đi trên đường ô tô hay đường xe lửa, đều có thể nhìn thấy tượng
Kim thân Phật Tổ uy nghi với nụ cười vô vi trên khuôn mặt đầy vẻ bao dung.
Nhìn toàn cảnh, chùa Long Sơn có địa thế rất đẹp, lại thuận tiện cho khách tham quan. Chùa được
dựng trên một khu đất cao, thoáng mát, cây cối xanh tươi, nằm bên cạnh đường giao thông và phố xá
đông đúc mà giữ được vẻ thâm u, tĩnh mịch. Những dãy nhà làm học viện, văn phòng, tịnh thất hợp
với ngôi chùa đồ sộ, tạo thành một cấu trúc hoàn chỉnh ẩn bóng dưới những hàng cây bồ đề cao lớn,
cành lá sum suê cùng những cây ăn quả bao quanh. (Theo Danh Lam Nưóc Việt -Võ Văn Tường)

3. VIỆN HẢI DƯƠNG HỌC

Viện hải Dương học nằm ngay bên Cảng Nha Trang cách Thành phố khoảng 5 km về phía Nam.
Viện do phủ toàn quyền Đông Dương thành lập năm 1923 và do người Pháp trực tiếp điều hành, cho
đến năm 1952 mới giao lại cho người Việt nam. Diện tích 20 mẫu bao gồm toàn bộ cái đầu con
“Thanh Long hý thuỷ”, cả khu du lịch Bảo Đại bây giờ. Đây là một vị trí tối ưu để xây dựng nên một
viện nghiên cứu biển Đông dương, vì bờ biển Khánh hoà thuộc loại sâu nhất Việt nam, cách hải phận
Quốc Tế không xa và cũng là nơi gặp gỡ của hai dòng hải lưu nóng và lạnh, một từ phương Bắc đổ
xuống và một từ xích đạo chảy ngược lên.

Viện bảo tàng Hải dương học nơi lưu trữ trên 20.000 mẫu vật của hơn 4.000 loài sinh vật biển và
động thực vật trong các ao hồ, sông suối nước ngọt, suốt từ biển Đông xuống vịnh Thái Lan và Biển
Hồ Cam pu chia.

Tại một phòng trưng bày riêng của Bảo tàng ta còn bắt gặp đại diện của các loài Cá heo và Cá mập
trắng nhồi bông. Đặc biệt là bộ xương của Cá Voi lưng gù dài 18 mét, cao 3 mét, nặng 10 tấn…Bộ
xương con Bò Biển “Mỹ nhân ngư” nặng 300 kg, đây là loài động vật có vú, sinh con và nuôi con
bằng sữa, mang thai 18 tháng và chỉ sinh một con,có rất nhiều huyền thoại về loài cá này mà chúng ta
đã xem qua sách báo hoặc phim ảnh…

Ngoài ra viện cũng là nơi trưng bày rất nhiều sinh vật biển quý hiếm, là nơi đáng để quý khách đến
tham quan và tìm hiểu thêm về Thế giới Đại dương.

Sau khi tham quan Hải Dương Học, quý khách có thể ghé đến những cửa hàng bán quà lưu niệm
phía trước Viện và cũng có thể mua rượu được ngâm với nhiều hải sản : Cá ngựa, Long biển…hoặc
Cá Ngựa sống, đông lạnh, hoặc khô và rất nhiều hải sản khác và quà lưu niệm.

4. NHÀ THỜ NÚI

Còn gọi là Nhà Thờ Đá, được liệt kê vào di tích và thắng cảnh của tỉnh Khánh Hòa. Nhà thờ Chính
Tòa do cha Louis Vallet khởi công xây dựng ngày 3-9-1928 và hoàn thành tháng 5-1933 với diện tích
720 m2 (36mx20m).
Nằm ở khu vực trung tâm Thành phố Nha Trang, trên một đồi cao. Xưa kia là một vùng đồi núi
hoang sơ, để xây dựng công trình này, người ta đã cho nổ 500 quả mìn, san bằng ngọn đồi, để có diện
tích 4.500 m2 và mở đường vận chuyển vật liệu lên khu vực xây dựng.
Nhà thờ được xây dựng kiên cố, kết cấu bằng bê tông cốt thép, toàn bộ các bức tường không sử dụng
gạch nung, mà dùng những khối xi măng đúc sẳn có kích cở 15 cm x 41 cm, x 22 cm do đó Nhà Thờ
rất vững chải, kiên cố như được xây bằng đá và từ đó còn có tên là Nhà Thờ Đá.

Nhìn tổng thể, công trình có bố cục chắc, khỏe với những khối lập thể nhỏ dần từ thấp vươn lên, cao
vọt lên trời xanh. Ðiểm cao nhất là nơi đặt Thánh Giá trên đỉnh tháp chuông, cao 38m tính từ mặt
đường. Một nét đọc đáo ở Nhà Thờ Núi Nha Trang là ba quả chuông. Đây là những quả chuông do
hảng chuông nổi tiếng Bourdon Carillond cuả Pháp chế tạo.



- Quả chuông đầu tiên có âm mi giáng.
- Quả thứ hai có âm đô
- Quả thứ ba có âm la. Trên tháp chuông có gắn 4 chiếc đồng hồ lớn quay về 4 hướng, khánh thành
vào tháng 2 năm 1935. Hiện nay vẫn hoạt động tốt và đúng giờ.

Dọc theo lối đi lên, phía bên phải là những hộc nhỏ đựng di cốt những người quá cố được ghép vào
tường đá. Tuy đã xây dựng trên 75 năm qua nhưng quy mô bề thế và cách cấu trúc độc đáo vẫn còn
nguyên giá trị và kiểu dáng ban đầu.

5. HÒN CHỒNG

Hòn Chồng là một trong những danh lam thắng cảnh nổi tiếng ở Nha Trang, được biết và nói đến
từ rất xa xưa.

Từ Nha Trang bạn đi Hòn Chồng rất đơn giản, bạn cứ đi thẳng đường Trần Phú về hướng Bắc, qua
cầu mới Trần Phú khoảng 2 km, qua cầu chui bắc ngang đường và nhìn bên phải là Hòn Chồng. Đó
là một quần thể các khối đá lớn nhỏ, đa hình, nhiều dạng, lắm kích cở, nằm chênh vênh, nằm chen
chúc, chồng lên nhau, chen lấn, hòn lớn đè lên hòn nhỏ, hòn chìm, hòn như đang bơi lội, lúc nổi, lúc
khuất bởi những đợt sóng vỗ tung bờ trắng xoá chung quanh.

Còn một cụm đá nữa, nằm sát vách đồi phía Tây-Nam khối đá Hòn Chồng chừng 15-20 mét.
Những tẩng đá ở đây nằm quấn quýt với nhau, nhiều tảng đá còn giữ nguyên hình lăng trụ, như vừa
mới được tách rời nhau. Đó là Hòn Vợ.

Đến Hòn Chồng, bạn sẽ thấy thật thích thú vì như đang đứng trước trò chơi thiên nhiên nhiều kỳ lạ
Cổng chào Hòn Chồng : Quý khách chứng kiến một khối đá lớn vuông vức, cứ như bị ném từ trên

trời xuống, xếp giữa hai khối đá nhỏ hơn, chênh vênh và mạo hiểm đứng song song bên dưới, vô tình
tạo nên một chiếc cổng đá, lối đi rộng rãi, nhưng đi vào thì cảm thấy sờ sợ, không biết nó sập xuống
lúc nào.

Lạ nhất có lẽ là ba khối đá lớn đứng trên bề mặt cao nhất của Hòn Chồng, hai hòn nhỏ, hòn nọ
đứng sát hòn kia và đứng sau hòn lớn cứ như đang hè nhau nhau đẩy hòn lớn lăn ra biển, còn như
hòn lớn vẫn mỉn cười và cố níu lại, thi gan cùng hai hòn nhỏ, thế giằng co này đã diễn ra hằng ngàn
năm rồi, chẳng anh nào chịu thua anh nào và vẫn còn diễn ra mãi mãi

Đặc biệt trên hòn lớn phía hướng Đông-Nam nhìn ra biển, có dấu ấn một bàn tay khổng lồ, ăn lõm
sâu vào đá với đầy đủ cả lòng bàn tay và năm ngón rất tự nhiên.

6. BẢO TÀNG KHÁNH HÒA

Giờ mở cửa: Bảo tàng tỉnh Phú Khánh (nay là Bảo tàng tỉnh Khánh Hòa) được thành lập theo Quyết
định số 1329/UB-TC, ngày 13/6/1979 của Chủ tịch UBND tỉnh Phú Khánh (cũ). Đến nay, Bảo tàng
tỉnh Khánh Hòa hiện đang bảo quản gần 10.000 hiện vật gốc, hơn 5.000 tư liệu hình ảnh thuộc về các
thời kỳ lịch sử khác nhau, trong đó có nhiều hiện vật thuộc loại quý hiếm. Đã xây dựng được số sưu
tập hiện vật tiêu biểu như sưu tập rìu đá, đồ trang sức bằng đá thuộc văn hóa Xóm Cồn (cách ngày
nay khoảng 3.500 năm); Trống đồng Nha Trang (niên đại cách đây 2.000 năm); điêu khắc đá Champa
(thế kỷ 9 đến thế kỷ 14); tiền cổ (từ thế kỷ 9 đến thế 18); đồ gốm thương mại (từ thế kỷ 9 đến thế kỷ
18); sưu tập vũ khí trong thời kỳ chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ...
Hệ thống trưng bày đang giới thiệu các chuyên đề: các văn hóa cổ ở Khánh Hòa; truyền thống đấu
tranh cách mạng của Đảng bộ và nhân dân Khánh Hòa, giai đoạn 1930-2002; thân thế và sự nghiệp
cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1890-1969); chuyên đề các Bà mẹ Việt Nam anh hùng tỉnh
Khánh Hòa.
Mỗi năm Bảo tàng tỉnh Khánh Hòa đón tiếp hơn 20.000 lượt khách tham quan trong nước và quốc tế,
đồng thời đã xuất bản nhiều công trình nghiên cứu có giá trị như bộ sách nghiên cứu nhiều tập:
Khánh Hòa, diện mạo văn hóa một vùng đất, Văn hóa Xóm Cồn... được giới khoa học trong nước
đánh giá cao.

7. KHU DU LỊCH BẢO ĐẠI



Nằm bên bờ vịnh Nha Trang một trong 29 vịnh đẹp nhất thế giới. Khu du lịch Bảo Đại là một trong
những nơi nổi tiếng của tỉnh Khánh Hòa, nơi du khách đến Nha Trang không ai là không biết tới và
vẫn quen gọi là “Lầu Bảo Đại”.
Nằm cách trung tâm thành phố Nha Trang khoảng 4 km về phía Đông Nam, thả bộ dọc theo đường
bờ biển tên cũ là”Rue de la Plage”nay gọi là đường Trần Phú, nổi tiếng là sạch đẹp đến trụ cây số 0 ở
đỉnh đèo quay theo hứơng trái một đồi núi nhỏ nhô ra biển, mọi người vẫn quen gọi là núi Chụt .
Khu du lịch Bảo Đại nằm ở phía Đông Nam thanh phố, phía Bắc giáp trung tâm thành phố Nha Trang
phía Nam giáp Viện Hải Dương học, phía Đông giáp Biển Đông, phía Tây nằm kề lưng dãy Trường
Sơn hùng vĩ. Đây là một vị trí hết sức lý tưởng để nghỉ ngơi.
Với 05 khu biệt thự tọa lạc trên 5 ngọn đồi nhỏ, với diện tích 120 nghìn m2 quanh năm đón gió. Tại
đây du khách có thể ngắm nhìn nhiều cảnh đẹp của thiên nhiên hùng vĩ, ngắm nhìn thành phố Nha
Trang vươn mình ra biển khơi, với những công trình xưa và nay tráng lệ nguy nga-là niềm tự hào của
người dân Khánh Hòa.
Với khí hậu Địa trung hải, nhiệt độ trung bình quanh năm là 260C. Có nhiều tài nguyên thiên nhiên
có thể phục vụ cho hoạt động kinh doanh khai thác du lịch. Với bờ biển đẹp, đáy biển sâu, nhiều loại
sinh vật biển thích hợp cho loại hình du lịch như bơi, lặn thám hiểm, nghiên cứu.
05 khu biệt thự của khu du lịch Bảo Đại nằm rải rác trên 5 ngọn đồi nhỏ nhô ra biển. Từ đây du
khách ngắm nhìn cảnh đẹp của biển cả bao la theo những hướng khác nhau. Cứ tuần tự từ mỏm núi
ngoài biển đi vào đất liền, người Pháp đặt tên cho 5 khu biệt thự lầu ấy các tên sau:
1)Khu biệt thự nằm ngoài mỏm: “Lé Agaves”-Cây xương rồng.
2)Rẽ sang phải “Les Frangipaniers”-Cây bông sứ
3)Rẽ tiếp về tay phải : “Les Bouguin villes”-Cây bông giấy
4)Tiêp tục rẽ phải: “Les Flanboyants”-Cây phượng vĩ
5)Cuối cùng là: “Les Badamniers”-Cây bàng
“Cây bàng” là biệt thự cuối cùng nhìn xuống cầu cảng. Mỗi khu biệt thự ấy được trồng rất nhiều hoa
bên đường đến các biệt thự và mỗi loại cây được trồng tương ứng với tên khu biệt thự ấy. Dĩ nhiên
hương thơm và cảnh đẹp mỗi nơi một khác. Đây là yếu tố hấp dẫn để lại ấn tượng khi du khách đến
với Khu du lịch Bảo Đại .

Quá trình hình thành và phát triển của Khu du lịch Bảo Đại
Khu du lịch Bảo Đại tỉnh Khánh Hòa được người Pháp xây dựng vào năm 1923 sau cuộc kháng chiến
Pháp- Đức để làm nơi nghỉ ngơi cho các nhà khoa học làm việc tại Viện Nghiên cứu Hải Dương
chung cho vùng Đông Nam Á, gồm 5 tòa biệt thự được xây dựng theo kiến trúc cổ kính của phương
Đông và hiện đại của phương Tây trong một khuôn viên rộng 12 ha, ẩn mình dưới những tán cây cổ
thụ xanh tốt quanh năm, ba mặt giáp biển Đông - bốn mùa lộng gió. Đây là một trong những điểm Du
lịch còn giữ nguyên vẻ đẹp tự nhiên vớI không khí trong lành ngan ngát hương thơm và phong cảnh
hữu tình tạo cho du khách cảm giác thật thoải mái.
Với 5 khu biệt thự trong đó biệt thự Cây xương rồng và Bông sứ được dành riêng cho cựu hoàng Bảo
Đại theo phong cách ngoại giao. Lúc bấy giờ được các quan lại triều Nguyễn và Nho gia gọi là Lầu
Thừa Lương có nghĩa là chốn dành riêng cho vua chúa nghỉ ngơi khi nhàn hạ.
Khoảng thời gian 1940-1945 vua Bảo Đại thường ra vào thường xuyên để nghỉ ngơi ở đây theo hầu
ông có hàng vạn ngự lâm quân canh gác bảo vệ. Lúc rảnh rỗi thì họ xuống làng Chụt chơi, nhiều
người đã định cư ở đây và từ đó mọi người quen gọi là Lầu Bảo Đại.
Năm 1954 sau hiệp định Gernever, cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của nhân dân ta giành
thắng lợi, đất nước bị chia cắt thành 2 miền. Miền Nam theo chế độ cộng hòa, lúc bấy giờ Ngô Đình
Diệm và vợ Ngô Đình Nhu là người chủ mới của 2 biệt thự Xương rồng và Bông sứ đã đặt lại tên cho
2 biệt thự ấy lần lượt là Nghinh Phong và Vọng Nguyệt. Năm 1963 chế độ nhà Ngô sụp đổ 2 biệt thự
ấy lại dành cho những người khác từ Dương Văn Minh và Trần Văn Hương rồi đến Nguyễn Cao Kỳ
có xây thêm một bãi đáp trực thăng ở tiền điện Nghinh Phong
Năm 1975 đất nước hoàn toàn giải phóng thống nhất. Năm khu biệt thự đó quy về một mối dưới sự
quản lý của Nhà Khách Bộ Chính trị.Trong thời gian này Lầu Bảo Đại hoạt động chủ yếu heo chức



năng là một nhà khách phục vụ nhu cầu nghỉ ngơi của cán bộ nhân viên nhà nước
Năm 1988 sau khi nhà nước chủ trương xóa bỏ nền kinh tế bao cấp chuyển sang nền kinh tế thị
trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa, với nhiều thành phần kinh tế có sự quản lý của nhà nước.
Để đáp ứng với môi trường kinh doanh mới nhà khách Bảo Đại được chuyển đổi thành khách sạn
Bảo Đại dưới sự quản lý của công ty Cung ứng tàu biển Nha Trang.
Ngày 24/01/1995, theo quyết định số 1851-QĐ/UB của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa khách sạn
Bảo Đại cùng một số khách sạn khác được sát nhập về công ty Đầu tư và Phát triển du lịch Nha
Trang, trực thuộc Ban Tài Chính-Quản trị Tỉnh ủy Khánh Hòa. Chức năng của khách sạn Bảo Đại
kinh doanh nhà hàng, khách sạn, tổ chức tham quan du lịch.
Năm 2002 một lần nữa khách sạn Bảo Đại được chuyển giao cho Tổng công ty Khánh Việt quản lý.
Do xu hướng lượng khách du lịch đến Khánh Hòa ngày một tăng Khu du lịch Bảo Đại đã chuyển đổi
một số hình thức kinh doanh nhà hàng khách sạn tham quan đơn thuần sang các loại hình hoạt động
tương đối đa dạng hơn bao gồm: kinh doanh nhà hàng, khách sạn, vận chuyển, tham quan và các dịch
vụ khác. Bên cạnh đó, khách sạn đã nâng cấp cơ sở vật chất kỹ thuật trang thiết bị hiện đại để đáp
ứng nhu cầu vui chơi giải trí, nghỉ ngơi của du khách nhưng vẫn giữ lại đặc trưng riêng của Khu du
lịch. Tổ chức vận chuyển du khách đi tham quan các đảo như Hồ Cá trí nguyên, Hòn Tằm, Hòn Tre,
Con Sẻ Tre, Làng Chài, Hòn Mun…Để nâng cao chất lượng phục vụ khách bên cạnh việc đầu tư cơ
sở vật chất kỹ thuật, khách sạn cũng đã quan tâm đầu tư cho việc nâng cao trình độ đội ngũ nhân viên
để đáp ứng cho nền kinh tế hiện nay.
Đặc biệt từ khi có sự hỗ trợ, chỉ đạo tích cực của tổng công ty Khánh Việt, khách sạn Bảo Đại càng
vững bước phát triển. Kết quả kinh doanh tăng rõ rệt, lợi nhuận và đời sống công nhân viên được cải
thiện hơn nhiều so với trước đây. Các đoàn thể, các tổ chức đều vững mạnh, hoạt động hiệu quả thiết
thực hơn, tích cực tham gia các phong trào thi đua giao lưu với các đơn vị bạn.
Trong thời gian này Khách sạn Bảo Đại được đổi tên thành Khu Du Lịch Bảo Đại. Là một đơn vị
kinh doanh du lịch trên địa bàn có nhiều tiềm năng du lịch, Khu du lịch Bảo Đại đã góp phần thúc
đẩy tốc độ tăng trưởng du lịch của Nha Trang nói chung cũng như Tổng công ty Khánh Việt nói
riêng. Hiện nay Khu Du Lịch Bảo Đại được xếp hạng tiêu chuẩn Quốc Tế 3 sao, nhằm đáp ứng nhu
cầu ngày càng cao của du khách, trong tương lai Khu Du Lịch Bảo Đại sẽ có kế hoạch liên doanh đầu
tư nâng cấp xây dựng để trở thành khu nghỉ mát đạt tiêu chuẩn Quốc Tế 5 sao, mang những nét riêng
biệt độc đáo của Thành phố và trong khu vực.

 8. PHÒNG TRANH XQ ĐIỂM THAM QUAN NGHỆ THUẬT

Trà thất trong vườn sáng tác - nơi khách tham quan được mời những chén trà xanh.
Nằm ở một vị trí khá đẹp trên đường Trần Phú, Trung tâm Nghệ thuật XQ Nha Trang có quy mô hoạt
động như một làng nghề thêu tay với một quy trình công nghệ khép kín đặc biệt. Quy trình này đã
đưa ngành nghề thêu tay truyền thống Việt Nam bước sang một bước ngoặt mới: Tranh thêu tay nghệ
thuật cao và mang đậm nét văn hóa dân tộc. Nhờ vậy, từ nhiều năm nay, Trung tâm Nghệ thuật XQ
Nha Trang đã trở thành một địa chỉ du lịch văn hóa - một điểm tham quan hấp dẫn du khách gần xa.

Du khách đến Trung tâm Nghệ thuật XQ Nha Trang từ rất nhiều nguồn: đi theo tour của các công ty
du lịch, do các hướng dẫn viên, bạn bè đưa lại, cũng có khi là tình cờ ghé qua, hoặc nghe tiếng mà
tìm đến… Không gian êm đềm và tĩnh lặng với những bức tranh được xếp đặt khéo léo giữa ánh sáng
và sắc màu, kết hợp hài hòa giữa thi ca và hội họa. Và những bức tranh thêu sắc sảo mang chủ đề quê
hương, hoa, phong cảnh hay thân phận con người của người thợ thêu XQ đều đọng lại trong lòng
người xem những nỗi niềm khó tả. Đó là sự hoài nhớ về làng quê thời thơ ấu, về những hoài niệm xa
xôi… Và dù đến từ bất cứ nơi đâu, những du khách cũng đều gần như có chung cảm xúc, ngưỡng mộ
và nể phục trước sự kiên trì khéo léo của các nghệ nhân thêu tay. Những người thợ thêu rất đỗi bình
thường song ngoài kỹ thuật thêu, đôi tay tài hoa, dường như họ thêu tranh bằng cả trái tim đa cảm,
nên kim chỉ lụa là ẩn hiện cả tâm linh của cuộc sống, cả nỗi niềm của họ, khiến cho những bức tranh
thêu đầy vẻ sống động. Don Marric - một du khách Australia - đã phải thốt lên: “Đây là một loại nghệ
thuật độc đáo nhất mà tôi từng được xem. Chi tiết, màu sắc của những bức tranh đã để lại cho tôi một



ấn tượng sâu sắc”.

Khách vào Trung tâm XQ Nha Trang tham quan sẽ được chào đón ân cần bởi những tà áo dài tha
thướt, chén trà xanh thơm nhẹ đầy tinh tế, và sẽ được giới thiệu theo một tour khép kín. Điểm đầu
tiên khách được mời ghé chân là vườn thơ hay vườn sáng tác. Đó là một khu vườn yên ả và râm mát,
có bàn dành cho khách làm thơ và thưởng thức trà xanh hay các loại trà hoa hồng, tâm vọng, u
hương, hành thâm… Đây là nơi đón tiếp những người bạn tri âm, tri kỷ của Trung tâm. Đây cũng là
nơi nuôi dưỡng tâm hồn của người nghệ nhân, để ở đó họ có điều kiện sáng tạo và gắn bó với nghề
nghiệp của mình… Đưa khách đến tham quan nơi đây là để họ hiểu được phần nào tâm hồn của
người làm tranh để cảm nhận tranh tốt hơn. Rời vườn thơ, khách được đưa đến phòng thờ các bậc tiền
nhân, nơi thờ tự những người có công tạo cho ngành thêu những bước phát triển như Nam Phương
Hoàng Hậu, Đoan Huy Hoàng Thái Hậu và ngài Lê Công Hành. Sau khi tìm hiểu cội nguồn của
ngành thêu, khách được đưa đến khu vực họa sĩ sáng tác để được tìm hiểu các công đoạn hoàn thành
một bức tranh thêu. Từ vẽ mẫu, đồ mẫu, thiết kế khung và thêu. Công đoạn thêu được thực hiện trong
một căn nhà nghệ nhân - đây là nơi du khách rất quan tâm và thường trầm trồ thán phục trước đường
kim mũi chỉ của các nghệ nhân. Khách cũng sẽ được giới thiệu một công đoạn khá quan trọng: đó là
việc thẩm định bức tranh. Sau khi bức tranh hoàn thành, Hội đồng thẩm định của Trung tâm XQ sẽ
đánh giá xem bức tranh có đạt những yếu tố về kỹ thuật cũng như mỹ thuật để cấp giấy chứng nhận
cho bức tranh đó. Và mỗi bức tranh đều có lý lịch cá tính riêng từ tên nghệ nhân thêu, tên họa sĩ sáng
tác, đến thời gian hoàn thành bức tranh. Tất cả sẽ tạo cho khách những khái niệm sơ bộ để từ đó
khách cảm nhận sâu sắc hơn vẻ đẹp tinh thần ẩn hiện sau mỗi bức tranh…

Khách tham quan tại Trung tâm XQ Nha Trang.

Đại diện một công ty lữ hành nhận xét: Không chỉ đơn thuần là một phòng tranh nghệ thuật, XQ đã
nâng tầm của mình lên như hoạt động của một làng nghề, giúp du khách hiểu rõ hơn về cội nguồn
văn hóa Việt. Và đó là lý do du khách nước ngoài rất yêu thích nơi này.

9. BÃI BIỂN “RỪNG” NHA TRANG

Khi mùa hè đến, chuyên trang du lịch của CNN  đã có những bài viết thú vị về các địa điểm du lịch
hè trên khắp thế giới. Mới đây, bãi biển “Rừng” ở Nha Trang, Việt Nam, được CNN bình chọn là một
trong những điểm đến hấp dẫn nhất mùa hè này.
Trong top 25 địa điểm du lịch tuyệt vời mà CNN bình chọn, bãi biển rừng ở Nha Trang đứng ở vị trí
thứ hai với những lời giới thiệu đầy ưu ái. CNN khẳng định đây là bãi biển đẹp nhất Việt Nam, cách
thành phố Nha Trang một tiếng đi đường về phía Bắc, nằm ở khu vực xa của bán đảo Hon Khoi. Khi
nghỉ tại bãi biển rừng, du khách dường như được tách bạch khỏi thế giới bận rộn, ồn ã để đắm mình
vào không gian không biên giới của vùng biển trong vắt như pha lê. Bơi đêm để ngắm các loại tảo
biển phát sáng là một hoạt động thú vị tại đây. Điểm hấp dẫn nhất tại “thiên đường” này là dãy nhà
nghỉ làm hoàn toàn từ tre độc đáo. Ngoài ra, du khách còn có thể thỏa thích làm bạn với những chú
khỉ mặt vàng, một trong những loài linh trưởng hiếm nhất ở Đông Nam Á.
Bãi biển rừng quả là một điểm dừng chân hết sức thú vị, toàn bộ 3 km bờ biển được bao bọc bởi rừng
nhiệt đới, rất hoang sơ và trong lành. Với giá 16 USD, bạn có thể thuê một căn hộ ngay sát biển, bao
gồm cả các bữa ăn và những vật dụng cơ bản. Thức ăn ở đây rất hấp dẫn, đặc biệt là món súp bí ngô,
bánh ngọt làm từ bột gạo cùng chuối nghiền, tôm nướng và cá kiếm.
Kelly, một du khách người Mỹ, phải thốt lên: “Ở đây còn phục vụ nước chanh và loại cà phê ngon
nhất mà tôi từng thưởng thức trong đời mình. Thậm chí tôi có thể uống tới 8 cốc một ngày”.
Phần thú vị nhất của bữa ăn là du khách được phục vụ trên một chiếc bàn lớn, tất cả mọi người cùng
tham gia vào bữa tiệc dù chưa từng gặp mặt trước đó. Vì vậy, khi đến với bãi biển rừng, ai cũng có
thể dễ dàng kết bạn ở nơi đây.
Các hoạt động ở bãi biển rừng cũng rất phong phú. Du khách có thể thuê xe đạp để thăm quan bãi
biển, đắm mình ở một thác nước nhỏ hoặc khám phá các hang động kỳ bí hay đáy biển đầy màu sắc.



10. KHU DU LỊCH SUỐI HOA LAN

Vị trí: Khu du lịch sinh thái Suối Hoa Lan (còn gọi là Suối Tử Sĩ) thuộc xã Ninh Phú, huyện Ninh
Hòa, tỉnh Khánh Hòa, cách thành phố Nha Trang khoảng 18km về phía bắc.
Ðặc điểm: Đến với khu du lịch sinh thái Suối Hoa Lan, du khách sẽ được chiêm ngưỡng vẻ đẹp tự
nhiên của biển và được hít thở bầu không khí trong lành của rừng cây, thác nước.
Suối Hoa Lan không những là nơi có cảnh sắc thiên nhiên tuyệt đẹp mà nơi đây còn ghi
dấu tích của người Chăm đã từng sinh sống từ thuở xa xưa và là căn cứ cách mạng của hai cuộc
kháng chiến trường kỳ của dân tộc.
Vẻ đẹp hoang sơ mà tạo hóa ban tặng cho Suối Hoa Lan sẽ đem đến cho du khách một ngày dã ngoại
đầy thú vị, sinh hoạt lửa trại, văn nghệ, thưởng thức rượu cần.

11. KHU DU LỊCH SUỐI BA HỒ

Vị trí: Khu du lịch sinh thái Ba Hồ nằm trên địa phận huyện Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa, cách thành
phố Nha Trang gần 30km.
Ðặc điểm: Địa danh Ba Hồ nổi tiếng hấp dẫn du khách bằng vẻ đẹp thiên nhiên còn giữ nguyên nét
hoang sơ, lãng mạn của sông hồ, rừng núi.
Ba Hồ là một con suối cao trên 660m bắt nguồn từ đỉnh Hòn Son, chảy giữa hai triền núi đá xuống
cánh đồng thôn Phú Hữu, xã Ninh Ích rồi đổ ra đầm Nha Phu. Suối mang tên Ba Hồ vì phía đầu
nguồn, trên đường vượt núi, băng rừng để xuống với biển, có ba lần suối mở lòng ra ngay trên lưng
núi, tạo liên tiếp ba cái hồ với cảnh quan thiên nhiên kỳ thú. Với chiều dài hơn 3km, du khách phải
trải qua một cuộc hành trình không hề đơn giản nếu muốn khám phá hết cả 3 hồ.
Qua lối mòn, leo đến hồ thứ nhất du khách có thể đã cảm thấy nản lòng vì quá mệt, đến hồ thứ hai lại
phải vượt qua những ghềnh đá mấp mô, những hang động đôi khi chỉ đủ một người chui lọt và khi
đến được hồ thứ 3 thì du khách thực sự đã được “nếm trải” đủ các cảm giác leo núi, vượt suối, đi theo
đường mòn... Ngoài việc tận hưởng khí trời, du khách còn được chinh phục độ cao, được khám phá
những hang động nhỏ, những thác nước tuôn trắng xóa... với những cảm giác vừa hồi hộp vừa thú vị.
Sau chặng leo núi du khách có thể nghỉ ngơi dưới những tán cây rộng râm mát của khu rừng nguyên
sinh hoặc vừa ngâm mình trong làn nước trong vắt vừa thưởng ngoạn những giai điệu của núi rừng
với tiếng chim hót ríu rít xen lẫn tiếng nước chảy róc rách từ những thác nước gần đó. Theo người
dân địa phương, để có thể đi hết hành trình này phải mất gần 1 ngày.
Nằm trên tuyến đường thuận lợi, cạnh các địa điểm du lịch khác như Đại Lãnh, Dốc Lết, Ninh
Thủy… Ba Hồ là một điểm dừng chân lý thú dành cho du khách với đầy đủ các dịch vụ vui chơi, giải
trí như khu ăn uống, giải khát, nhà nghỉ, các trò chơi trên sông...

12.ĐẦM NHA PHU – HÒN LAO – HÒN THỊ

Vị trí: Khu du lịch sinh thái đầm Nha Phu, Hòn Thị, Hòn Lao thuộc địa phận huyện Ninh Hòa, tỉnh
Khánh Hòa, cách thành phố biển Nha Trang 15km về phía bắc.

Ðặc điểm: Vịnh Nha Phu quanh năm sóng lượn êm đềm, giữa biển trời trong xanh, cụm đảo thơ
mộng như những cánh buồm no gió lao ra biển khơi xa.

Ở đây có Hòn Lao, Hòn Thị - đã trở thành khu du lịch sinh thái hấp dẫn của du khách trong và ngoài
nước khi đến xứ Trầm Hương. Hòn Lao còn có tên “Đảo Khỉ” bởi ở đây có hàng trăm con khỉ sống
theo tập tục bầy đàn trong khu rừng còn hoang sơ, có khỉ Chúa, Hoàng Hậu… và chúng rất thân thiện
với con người.

Đến với Hòn Lao, quý khách được thưởng thức các trò vui chơi, giải trí: tắm biển, đua thuyền, cưỡi
ngựa, câu cá, thưởng ngoạn công viên hoa, chim, cá cảnh, đặc biệt các tiết mục xiếc của những diễn



viên: voi, gấu, khỉ, chó và mèo. Tại đây còn có nhà nghỉ mát dọc bãi biển và nhà nghỉ lưu trú được
xây dựng độc đáo mang đậm màu sắc Việt Nam. Tiếp đến, phong cảnh thiên nhiên tuyệt vời của Hòn
Thị như gọi mời du khách dừng chân. Nơi đây có rừng cây bạt ngàn xanh tốt, giữ nguyên được nét
hoang sơ. Trên Hòn Thị, có khu chăn nuôi đà điểu và các loại thú khác như: hươu, nai,...

13. VỊNH VÂN PHONG

Vị trí: Vịnh Vân Phong thuộc huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa, cách thành phố Nha Trang khoảng
80km về phía bắc.
Ðặc điểm: Đây thực sự là một kỳ quan thiên nhiên với khí hậu ôn hoà, bãi biển đẹp, cát mịn, núi đồi
hùng vĩ bao quanh.
Có một ngọn đồi cát dài 18km nằm giữa đất liền và hai hòn đảo, tạo ra vịnh Vân Phong với
phong cảnh tuyệt đẹp. Cùng với những cánh rừng nhiệt đới hầu như còn nguyên vẹn, những rạn san
hô đa sắc, đẹp sững sờ, có dấu tích sinh tồn của một khu rừng ngập mặn, hàng trăm sinh cảnh, muông
thú đặc chủng và hàng chục ngàn loài thuỷ, hải sản quý là những ưu thế giúp Vân Phong có thế mạnh
phát triển du lịch sinh thái rõ nét.
Tổng cục Du lịch Việt Nam đã xếp Vân Phong vào "Vùng du lịch trọng điểm phát triển" trong kế
hoạch dài hạn của ngành đến năm 2010. Vịnh Vân Phong cũng được Hiệp hội Biển thế giới công
nhận là một trong bốn vịnh có vị trí du lịch biển lý tưởng nhất hiện nay.
Nơi đây có thể tổ chức nhiều loại hình du lịch thể thao dưới nước và trên núi (lặn, lướt ván, thuyền
buồm hoặc đi săn, leo núi, tắm nước khoáng...).

14. HỒ CÁ TRÍ NGUYÊN

Vị trí: Khu du lịch Hồ Cá Trí Nguyên nằm trên đảo Bồng Nguyên hay còn gọi là Hòn Miễu (Đảo Cá)
thuộc vịnh Nha Trang, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.
Ðặc điểm: Đó là một vùng hồ trên biển được ngăn lại bằng hệ thống kè đá. Trong hồ được nuôi thả
hàng trăm loại sinh vật biển quý hiếm và đẹp mắt như một bảo tàng sống về biển.
Sau nửa giờ trên thuyền máy từ cảng Cầu Đá, du khách sẽ đến với khu du lịch Hồ Cá Trí Nguyên.
Đến đây, du khách có thể đi dạo quanh hồ hay ngồi đón gió ngay trên nhà thuỷ tạ vẫn có thể quan sát
cảnh sinh hoạt của đủ loại sinh vật biển với những sắc màu rực rỡ dưới làn nước trong xanh như pha
lê ngay dưới chân mình.
Khu Thủy Cung có đủ các loại cá và đặc biệt là các sinh vật biển quý hiếm. Công trình được các kiến
trúc sư thiết kế và xây dựng theo mô hình một chiếc tàu buồm hóa thạch. Nơi đây du khách có
thể  thư giãn, giải trí và ngắm nhìn sự sống của các loài thuỷ tộc cùng các nàng tiên cá... Trên đảo còn
có khu Bãi Sạn là một bãi tắm được nhiều người yêu thích.

16. BẢI DÀI

Bãi Dài (xã Cam Hải Đông, thị xã Cam Lâm) trở nên sôi động giống như nàng công chúa được đánh
thức sau bao năm ngủ yên.

Khu vực bãi biển Bãi Dài hiện đang được nhiều người tìm tới chỉ dài chừng 1km, tính từ chân núi
đến eo biển kế tiếp. Bãi cát ở đây mịn và rất sạch. Những ngày biển êm, triều rút xa, biển lộ ra cả một
vùng cát rộng mênh mông (vì thế nơi này có tên gọi là Bãi Dài).

Bạn sẽ cảm thấy thích thú khi gặp những chú còng biển nhỏ, xinh xinh nô đùa với nhau trên cát mà
chẳng hề sợ người. Bãi tắm ở đây cạn, an toàn cho du khách, kể cả những người không biết bơi.

Thú tắm biển ở Bãi Dài khác với thú tắm biển ở Nha Trang, vì bạn có cảm giác như biển ở đây gần
như chưa có ai đến, và trong mênh mông sóng, bạn cảm nhận được tiếng vỗ của sóng, không hề bị chi
phối bởi sự ồn ào của động cơ xe cộ. Điều lý thú là sát ngay bãi cát biển, mỗi hộ buôn bán đều đào



một giếng nước ngọt với độ sâu chừng 2m. Nước ngọt ở đây được sử dụng không tính tiền.

Quanh khu vực, cát ở đây rất trắng, một màu trắng thuần khiết tạo nên những ngọn đồi cát đẹp. Trên
những đồi cát đẹp đó là rừng cây nhỏ, dây leo chằng chịt bám víu vào cát để tạo ra những thảm xanh.
Loại cây được trồng nhiều ở đây chính là cây dương, dương đã tạo thành những cánh rừng lãng mạn
trốn trong đồi cát trắng. Leo lên đồi cát, rồi chọn bóng mát dưới rừng dương, bạn hãy tận hưởng một
ngày riêng với Bãi Dài.

17. ĐẠI LÃNH

Đại Lãnh nằm lọt thỏm giữa một bên là đèo Cả ở phía Bắc và một bên là đèo Cổ Ngựa ở phía Nam,
ba mặt là núi vây quanh, chỉ có mặt đông trông ra biển Cả mênh mông sóng nước. Bãi biển Đại Lãnh
dài đến ba, bốn km, cong cong hình lưỡi liềm, cát trắng phau và mịn màng được viền kín bằng những
hàng dương rủ bóng thướt tha. Phong cảnh ở đây thật thơ mộng và hữu tình, khí hậu mát mẻ. Trong
những tháng hè oi bức, khách bốn phương có thể về đây nghỉ ngơi, cắm trại vui chơi và nô đùa với
sóng nước hoặc leo núi, ngâm mình trong làn nước trong xanh, mát lạnh.
Bãi biển Đại Lãnh được xếp vào loại lý tưởng và đẹp nhất ở nước ta. Không phải ngẫu nhiên mà Tổ
chức du lịch thế giới (OWT) đã đánh giá Đại Lãnh là một trong những thắng cảnh đẹp nhất ở Đông
Nam Á. Phong cảnh Đại Lãnh từ xưa đã được liệt vào hàng danh thắng của nước nhà. Năm 1830, Đại
Lãnh được vua Minh Mạng cho thợ chạm vào cửu đỉnh đặt trước sân thế miếu ở Kinh đô Phú Xuân
(Huế). Đến thời Tự Đức, Đại Lãnh được ghi vào điển thờ. Thuở xa xưa, đường thiên lý Bắc Nam qua
đây còn gập ghềnh, bốn bề hoang vắng, từng nổi tiếng với câu ''Cọp Khánh Hòa, ma Bình Thuận” và
bọn thảo khấu lục lâm luôn luôn rình rập những người lỡ đường. Vì vậy khách bộ hành thuở ấy từ
Phú Yên đi vào Khánh Hòa hay ngược lại đều phải chờ nhau để đi thành từng đoàn đông người và
thường nghỉ chân ở bãi Đại Lãnh. Chẳng bao lâu Đại Lãnh trở thành cái trạm mọc lên vài ba quán
tranh nho nhỏ nghèo nàn để khách tạm nghỉ ngơi sau khi vượt qua đoạn đường đèo vất vả, gian truân.
Theo truyền khẩu dân gian, thời vua Thành Thái, có một người quê ở Thừa Thiên tên là Phạm Ngũ
Lão vào đây thấy phong cảnh hữu tình bèn lưu lại lập gia viên để vui thú cùng cỏ cây non nước. Ông
ta vừa đi săn, bủa lưới kiếm sống vừa chiêu tập đuợc một số dân xiêu tán đang tha hương cầu thực về
đây lập nghiệp, dựng lên làng Đại Lãnh. Kể từ ngày quốc lộ 1A và đường sắt xuyên Việt được xây
dựng và chạy ngang qua đây thì làng Đại Lãnh trở nên đông vui và trù phú. Ngày nay, Đại Lãnh trở
thành một thị trấn xinh xinh hàng ngày đón tiếp biết bao lượt khách ra Bắc, vào Nam dừng chân nghỉ
ngơi, ăn uống. Còn xóm chài Đại Lãnh thì chạy dài theo bờ biển, đắm chìm duới bóng dừa và rừng
dương mát mẻ, thơ mộng đến quyến rũ. Ga nhỏ Đại Lãnh nồng vị mặn của biển và gió cát. Ngoài
khơi, xa xa nhấp nhô hòn Nưa, một cù lao có những vách đá dựng đứng trông như một pháo đài tiền
tiêu canh giữ mặt biển suốt đêm ngày.

18. KHU DU LỊCH DỐC LẾT

Vị trí: Khu du lịch Dốc Lết nằm ở địa phận bờ biển Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa, cách thành phố Nha
Trang chừng 50km về phía bắc.
Ðặc điểm: Dốc Lết có những cồn cát trắng tinh chạy dài, cao hàng chục mét phía trênhàng dương,
ngăn cách đất liền với biển.
Đi từ thành phố Nha Trang theo quốc lộ 1A, đến ngã ba rẽ phải chừng 14km thì vào đến khu du lịch
Dốc Lết. Từ đất liền, muốn ra được biển phải vượt qua cồn cát. Khi vượt khỏi cồn cát, du khách sẽ
được đặt chân lên một bãi biển tuyệt vời với bờ cát trắng mịn, phẳng lì chạy dài ven biển dài gần
10km với nước biển trong xanh, tinh khiết với muôn ngàn lớp sóng nhẹ vỗ bờ chào đón.
Từ bờ đi ra khoảng 100-110m, mực nước cũng chỉ tới ngực, thoai thoải ra xa dần, không sâu như các
bãi biển khác, mặt nước chỉ lăn tăn gợn sóng thật êm ả. Nước biển trong xanh và thật sạch bởi khu
vực này không có con sông nào đổ vào.
Sau những giờ nô đùa, vẫy vùng ngoài biển, du khách có thể nghỉ giải lao ở những căn chòi lộng gió,
thưởng thức những món hải sản tươi như: tôm, ghẹ, cua biển, ốc nhảy, tôm tích biển, ốc gai, sò lông



biển, sò dương...
Ban đêm ở đây thật yên tĩnh, du khách có thể tản bộ một vòng trên bờ biển cát trắng lung linh, xem
ngư dân đánh cá, thẻ mực, câu ghẹ, bắt nghêu và thử tài làm ngư phủ.
Cảnh quan thiên nhiên trên bờ, vùng biển trước mặt của Dốc Lết đều hấp dẫn du khách. Nơi đây cũng
rất gần vịnh Văn Phong nổi tiếng, một trong những điểm du lịch quốc tế đã tiến hành khảo sát và
đánh giá rất cao về tương lai phát triển du lịch của vùng này.
Đến Dốc Lết, ngoài khu du lịch bờ biển, du khách có thể đi thăm làng chài, đồng muối Hòn Khói,
vùng Hòn Hèo.

19. HÒN TẰM

Trong số những điểm chính của các tour du lịch biển - đảo ở Nha Trang hiện nay, hòn Tằm đang
được coi là nổi trội nhất không chỉ nhờ ưu thế thiên nhiên mà còn ở sự thiết kế, đầu tư xây dựng và
cách khai thác du lịch được du khách coi là hấp dẫn hơn cả.
Nằm trong vùng vịnh thuộc dự án Khu bảo tồn biển Hòn Mun, hòn Tằm có lợi thế là khá gần với
trung tâm thành phố Nha Trang. Từ bến tàu dưới chân biệt điện Bảo Đại (nay là khách sạn…), du
khách có thể đến đảo và trở về bất cứ lúc nào, kể cả trong đêm, chỉ trong khoảng chưa đầy 15 phút
(bằng thuyền máy), năm phút (canô cao tốc). Hòn Tằm có diện tích hơn 130ha, nhìn xa tựa như một
con tằm với "sân chơi" là cả một vùng biển được bao quanh bởi hòn Tre, hòn Một, hòn Miễu (có hồ
cá Trí Nguyên) nên thuận gió và tương đối ít sóng, là nơi lý tưởng để các bạn vui chơi trên biển (dù
bay, lướt ván, thuyền buồm, môtô nước, chèo thuyền, câu cá, phao chuối…).
Hiện trên đảo có cơ sở dịch vụ du lịch được xây dựng tập trung thành hai khu. Khu A (được xây dựng
trước) với nhiều dịch vụ, kể cả phòng nghr, giá cả có phần mềm hơn. Còn khu B mới đưa vào kinh
doanh từ năm 2001 với một nhà hàng và các nhà nghỉ độc lập (hai phòng/nhà) nằm dưới chân đảo,
gần bãi tắm với cảnh quan đẹp, yên tĩnh, thích hợp cho các nhu cầu nghỉ ngơi, tĩnh dưỡng…
Có một dịch vụ tại đây cũng thu hút nhiều khách: lặn du thám các khu vực quanh đảo cùng một số
nơi khác trong khu bảo tồn biển hòn Mun.

20. KHU BẢO TỒN THIÊN NHIÊN HÒN MUN

Vị trí:  Cách 45 phút tàu chạy từ cảng Cầu Đá, cận kề với các đảo yến.
Từ năm 2001, Khu bảo tồn biển Hòn Mun_ dự án bảo tồn biển đầu tiên ở Việt Nam chính thức ra đời.
Dự án do Bộ Thủy sản, Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa và IUCN – Tổ chức bảo tồn thiên nhiên
Thế giới thực hiện. Dự án do Quỹ Môi trường toàn cầu thông qua Ngân hàng thế giới; Chính phủ
Hoàng Gia Đan Mạch thông qua DANIDA và IUCN – Tổ chức bảo tồn thiên nhiên thế giới tài trợ,
cùng với vốn đối ứng của chính phủ Việt Nam.

Khu bảo tồn biển Hòn Mun nằm trong Vịnh Nha Trang bao gồm các đảo như Hòn Tre, Hòn Miễu,
Hòn Tằm, Hòn Một, Hòn Mun, Hòn Cau, Hòn Vung, Hòn Rơm, Hòn Nọc và vùng nước xung quanh.
Diện tích khoảng 160km2 bao gồm khoảng 38 km2 mặt đất và khoảng 122 km2 vùng nước xung
quanh các đảo.
Mục đích của dự án nhằm “Bảo tồn một mô hình điển hình về đa dạng sinh học biển có tầm quan
trọng quốc tế và đang bị đe dọa” và đạt được các mục tiêu “giúp các cộng đồng dân cư tại các đảo
nâng cao đời sống và cộng tác với các bên liên quan khác để bảo vệ và quản lý có hiệu quả đa dạng
sinh học biển tại Khu bảo tồn biển Hòn Mun, tạo nên một mô hình hợp tác quản lý cho các Khu ảo
tồn biển của Việt Nam.”
Kết quả khảo sát đa dạng sinh học và nơi sinh cư Khu bảo tồn biển cho thấy Hòn Mun là nơi có rạn
san hô phong phú và đa dạng nhất Việt Nam. Nó có tầm vóc quốc tế vì nó có số loài tương tự như ở
trung tâm thế giới về đa dạng san hô ở khu vực Ấn Độ- Thái Bình Dương. Và người ta cũng đã tìm
thấy 340 trong tổng số hơn 800 loài san hô cứng trên thế giới.

21. HÒN NỘI, HÒN NGOẠI ( Đảo Yến )



Nha Trang, Khánh Hoà sở hữu khá nhiều ưu đãi của thiên nhiên, từ những bãi cát trắng mịn, rạn san
hô trập trùng, nhiều loài sinh vật biển quý hiếm và đặc biệt là những đảo yến.
Đảo yến không phải là tên riêng của một đảo nào, mà cứ đảo nào có yến làm tổ thì gọi là Đảo Yến.

Trong tỉnh Khánh Hoà thì Hòn Nội và Hòn Ngoại thuộc vinh Cam ranh là nơi có nhiều yến nhất. Tên
gọi là Nội và Ngoại đây không phải nghĩa là trong và ngoài mà là Ông Bà Nội và Ông Bà
Ngoại.Ngày xưa người ta quan niệm phong kiến “ trọng nam, khinh nữ“ nên Hòn đảo Lớn đặt tên là
Nội, hòn nhỏ đặt tên là Ngoại. Nhưng nói về sản lượng Yến sào thì Hòn Ngoại tuy là nhỏ nhưng cho
ra sản lượng gấp 4 - 5 lần Hòn Nội.
Chim Yến loài chim duy nhất không làm tổ bằng rơm rác, nhưng làm tổ bằng nước dãi của mình và
chính nước dãi này là nguồn thu nhập đáng kể cho con người.
Một năm, tổ yến được thu hoạch làm hai lần, tháng 3 và tháng 8. Mỗi sáng, yến rời khỏi tổ, bay một
mạch đi kiếm mồi. Đây là loài chim bay rất khỏe, mỗi ngày khoảng 200 km và không nghỉ chân ở
đâu cả. Yến lấy dãi của mình chăm chút cho tổ, nhưng khi tổ bị sóng hoặc gió đánh trôi, yến lại nhẫn
nại làm tổ khác. Tận dụng chính điểm này mà khai thác được hai vụ yến một năm. Vào tháng 3, khi
tổ bị lấy đi, yến lại tạo ổ khác để ấp chim non.
Yến sào là nguồn tài nguyên quý hiếm trên thế giới, là loài thực phẩm cao cấp, có nhiều chất bổ
dưỡng và đặc biệt là rất tốt cho những người mới ốm dậy, người gầy yếu, suy nhược, người cao tuổi,
trẻ em suy dinh dưỡng.
22. BÃI TRŨ

Vị trí: Bãi Trũ nằm trên đảo Hòn Tre thuộc phường Vĩnh Nguyên, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh
Hòa.
Ðặc điểm: Đây là một trong những bãi tắm tự nhiên vào loại lý tưởng và đẹp nhất của tỉnh Khánh
Hòa, đặc biệt là độ tinh khiết của nước biển, của bờ cát cùng môi trường xung quanh.
Bãi tắm trên đảo nhưng sóng thường không lớn vì hướng về đất liền, phía sau là núi Hòn Tre như bức
tường thành sừng sững ngăn sóng gió đại dương.
Cách bãi tắm chính dành cho du khách không xa có một xóm chài nhỏ nằm khiêm nhường dưới chân
núi, khách có thể thăm và tìm hiểu về phong tục làng chài, thưởng thức những trái dừa, hoa quả tươi
ngay trên đảo.

23. THÁC YANGBAY

Vị trí: Thác Yang Bay nằm trong khu vực buôn Y Bay, xã Phước Thượng, huyện miền núi Khánh
Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa.
Ðặc điểm: Thác Yang Bay nằm ở độ cao 600m so với đất liền, ngọn thác này được coi như là thượng
nguồn của một nhánh sông từ trên cao nguyên đổ về sông Cái, Nha Trang.
Yang Bay theo cách gọi của người dân tộc Raglai có nghĩa là “thác trời”. Từ Nha Trang, đi theo
đường đến huyện Khánh Vĩnh, còn 4km tới thị trấn thì gặp xã Sông Cầu, theo con đường rẽ trái tiếp
tục đi gần 5km nữa thì đến thác Yang Bay. Hiện nay, gần như không có một phương tiện công cộng
nào đến thác ngoài xe hai bánh.
Để mở con đường đến thác, có đoạn phải xẻ đôi núi ra khiến quang cảnh chung quanh thêm hấp dẫn.
Thác từ trên cao, chen trong cánh rừng đại ngàn tạo ra những dốc thác khác nhau, mỗi dốc thác lại có
nhiều hồ lớn nhỏ, nước trong veo, cá hồn nhiên bơi lội. Kết thúc cuộc hành trình của thác là một thác
nhỏ với độ cao 10m trải dần xuống, chân thác là một hồ nước cạn, rộng mênh mông, có thể nhìn thấy
lớp cát đá bên dưới.
Nhưng sự hấp dẫn của Yang Bay còn ở ý tưởng chinh phục. Nhiều người đi trước đã tạo ra con
đường nhô lên cao dần, phải vượt qua những mỏm đá cheo leo để đi lên đỉnh. Những người ít thích
mạo hiểm thì không vượt thác mà vượt qua “hồ của thác”. Hồ nước sạch, nước chỉ lưng chừng nửa
mét. Xắn quần vượt qua là bước vào thế giới của đại ngàn bờ bên kia. Nơi đó có những cây đại thụ
che rợp mát, dưới bóng cây là thảm lá rụng.



Hiện nay, một đập tràn dài 30m đã được xây xong, tạo con đường băng qua thác và tạo ra một hồ bơi
khá lý tưởng với độ sâu trung bình 1,2m, đảm bảo an toàn cho những ai chưa biết bơi. Ngoài ra cánh
rừng bên kia thác cũng được chăm sóc để đẹp hơn và an toàn hơn cho những chuyến dã ngoại của du
khách.

24. HÒN BÀ

Vị trí: Hòn Bà thuộc huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa, cách thành phố Nha Trang 37km về phía
tây nam.
Ðặc điểm: Đến Hòn Bà là đến với một khu rừng nguyên sinh để tận hưởng khí hậu của vùng ôn đới.
Từ quốc lộ 1A (huớng thành phố Hồ Chí Minh) rẽ vào chân núi dài 17km và cuộc hành trình chinh
phục Hòn Bà thật sự bắt đầu khi du khách leo lên ngọn núi với chiều dài gần 10km.
Một cuộc hành trình hoà mình với thiên nhiên, chinh phục được độ cao 1.574m. Sự hấp dẫn của việc
chinh phục Hòn Bà chính là sự thay đổi cảm giác khi bước chân cứ vượt qua độ cao của núi cho đến
khi chạm đến bình nguyên - nơi mà ngày xưa bác sĩ Yersin đã dựng nhà để ở và trồng cây canh ki na.
Theo tài liệu còn lưu giữ thì vào năm 1915, bác sĩ Yersin khi đó đang làm việc ở Nha Trang, sau
nhiều lần khảo sát nhận thấy khí hậu ở Hòn Bà tương đương với Đà Lạt nên có thể thích hợp để trồng
cây canh ki na được dùng làm nguyên liệu chế ra thuốc ký ninh trị bệnh sốt rét. Còn những người làm
du lịch ở Nha Trang lại chọn Hòn Bà để biến nơi này thành một “Đà Lạt” bên thành phố biển bằng
cách cho mở đường lên tận đỉnh núi. Hiện nay Hòn Bà đã trở thành một khu du lịch với nhà nghỉ,
rừng hoa cũng như hệ thống cáp treo phục vụ du khách.
Việc chinh phục Hòn Bà mang lại một cảm giác mạnh khiến cho không phải ai cũng có thể đi được.
Trong cuộc hành trình này, cảnh quan thay đổi liên tục, rừng đại ngàn, rừng lồ ô rồi tới rừng lá, cả
những loại cây rất sắc. Vượt qua hai con dốc sẽ gặp con đường bằng bám theo vách núi là nơi mặc
sức cho dương xỉ và phong lan chen mọc. Từ đây có thể nhìn thấy thành phố Nha Trang bên dưới. Đi
vào mùa xuân thì cảnh quan càng lộng lẫy hơn. Chính cảnh quan và sự thay đổi khí hậu đã khiến cho
bao nhiêu mệt mỏi trong lòng du khách dường như tan biến hết và cảm giác đọng lại trong họ là được
nằm ngủ trong sương, giữa trùng cỏ xanh, trong không gian như nhìn thấy bên kia là Đà Lạt.

25. TẮM BÙN KHOÁNG THÁP BÀ

Trung tâm suối khoáng nóng Tháp Bà nằm tại tổ 25, khóm Ngọc Sơn, phường Ngọc Hiệp, thành phố
Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.
Đây là một loại hình dịch vụ chăm sóc sức khoẻ độc đáo, lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam: ngâm

tắm bùn khoáng, ngâm tắm khoáng nóng, hồ bơi khoáng ấm và hồ phun mưa khoáng nóng.
Nước khoáng nóng cũng như bùn khoáng Silic đã được công nhận về mặt y tế là có tác
dụng rất tốt cho sức khoẻ. Ngoài tác dụng thư giãn, kích thích sự hoạt động của hệ thần kinh ngoại
biên, nước khoáng nóng cũng như bùn khoáng còn có tác dụng tích cực đối với làn da, chữa được
một số bệnh ngoài da thông thường và làm cho da mịn màng, sáng đẹp hơn.
Đặc biệt, từ tháng 3-2004 trung tâm có thêm một dịch vụ mới: V.I.P SPA - thư giãn trong phòng

riêng biệt. Là một Spa độc đáo phục vụ các dịch vụ: ngâm bùn khoáng, ngâm nước khoáng nóng,
massage ấn huyệt bằng thảo dược thiên nhiên, sauna – tắm hơi, hồ bơi riêng… phòng nghỉ riêng biệt.
Vip Spa thật sự mang lại cảm giác thư giãn và phục hồi sức khỏe cho du khách sau một ngày nghỉ
ngơi.

26. SUỐI THẠCH LÂM ĐIỂM ĐẾN MỚI LẠ

Nằm cách Nha Trang 20km về phía Nam, Khu du lịch (KDL) Water Land Suối Thạch Lâm (xã Suối
Cát, huyện Cam Lâm, Khánh Hòa) là điểm du lịch sinh thái, thể thao khá mới lạ. Ngoài không gian
mang đậm tính thiên nhiên hoang sơ, ở đây còn có nhiều trò chơi mới lạ, hấp dẫn như trượt cỏ, chèo
thuyền vượt thác, bắn súng sơn… Sự ra đời của KDL Water Land Suối Thạch Lâm góp phần làm
phong phú thêm các sản phẩm du lịch của xứ Trầm Hương.



Sau khi hoàn thành giai đoạn 1, mới đây, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Du lịch
(CPĐTPTDL) White Water Việt Nam đã khai trương KDL Water Land Suối Thạch Lâm. Nằm dưới
chân núi Hòn Bà, KDL Water Land Suối Thạch Lâm có địa thế rất đẹp, phù hợp cho việc tổ chức các
chuyến đi dã ngoại tập thể. Du khách đến đây sẽ được hòa mình vào thiên nhiên hoang sơ với gió núi,
ngâm mình dưới dòng suối trong xanh, hay nghỉ ngơi bên những chiếc chòi tranh bên suối. Đặc biệt,
đây là điểm du lịch đầu tiên ở Khánh Hòa có những trò chơi thú vị như trượt cỏ, rafting (chèo thuyền
vượt thác), lái xe ngoạn cảnh dưới những hàng cây xanh mát
Trong ngày khai trương, rất nhiều du khách đã hào hứng tìm cảm giác mạnh ở trò chơi trượt cỏ, chèo
thuyền vượt thác. Cảm giác ngồi lên chiếc xe từ trên dốc cao trượt xuống với tốc độ nhanh, hay chiếc
thuyền băng băng trôi bất ngờ gặp khúc cua khiến thuyền khựng lại có nguy cơ bị lật làm du khách
thót tim nhưng rất “phê”. Anh Đoàn Đình Khôi, khách du lịch đến từ TP. Hồ Chí Minh bày tỏ: “Cảm
giác tự mình cầm tay chèo chinh phục dòng suối thật thú vị. Có một chút mạo hiểm, nhưng sau khi
trải qua trò chơi này, tôi cảm thấy tự tin hơn rất nhiều”. Theo anh Khôi, anh rất bất ngờ khi ở một nơi
hẻo lánh như xã Suối Cát lại có một KDL thú vị như vậy. Chính vì vậy, tuy đã từng chơi rafting ở Củ
Chi, TP. Hồ Chí Minh nhưng khi chơi ở đây, anh vẫn rất háo hức. Hiện nay, KDL Water Land Suối
Thạch Lâm đang triển khai xây dựng trò chơi bắn súng sơn, khoảng một tháng nữa sẽ đi vào hoạt
động. Nhiều du khách đang chờ đợi để được thử thách trò chơi đánh trận giả đầy mưu trí. Anh Quốc,
một khách du lịch đến từ Nha Trang cho biết: “Tôi từng có những trải nghiệm thú vị khi chơi trò bắn
súng sơn ở KDL Madagui (Lâm Đồng). Tôi rất vui khi biết KDL Water Land Suối Thạch Lâm sẽ có
trò chơi này và đang chờ đợi để được trở thành một trong những khách đầu tiên chơi trò chơi hấp dẫn
này”.
Ngoài các trò chơi mạo hiểm, KDL Water Land Suối Thạch Lâm còn có nhà hàng 500 chỗ ngồi mang
dáng dấp những ngôi nhà xưa với thực đơn phong phú. Cạnh đó là khu chợ quê với các gian hàng bày
bán các món ăn bình dân và các loại trái cây địa phương. Sau những hoạt động vui chơi, du khách có
thể ghé chân vào một gian hàng lợp mái tranh, ngồi trên chiếc ghế bằng tre để thưởng thức một quả
dừa thơm ngọt, ăn một củ khoai nướng hoặc một tô bánh canh do các cô thôn nữ chế biến để cảm
nhận được sự thú vị của một chuyến dã ngoại.

27. VINPEARLLAND

Vinpearl Land - công viên nước ngọt nằm sát bờ biển đầu tiên tại Việt Nam vừa khai trương, với khu
vui chơi cho gia đình, trẻ em và các đường trượt có độ dốc lên tới 21,5m dành cho du khách ưa cảm
giác mạnh.
Công viên nước Vinpearl Land có tổng diện tích 60.000 m2, mặt trước là cổng thành, được bao
quanh bởi hệ thống núi nhân tạo rộng 30.000m2 và dòng sông Lười dài 960m.
Công viên được chia thành ba cụm trò chơi: khu vui chơi dành cho gia đình, khu vui chơi dành cho
trẻ em và khu vui chơi dành cho những du khách ham thích cảm giác mạnh với các đường trượt có độ
dốc lớn, lên tới 21,5m. Tại đây cũng có đoạn hang Rùng Rợn dài 56m dành cho du khách đam mê
thám hiểm.

28. KHU NGHĨ DƯỠNG – TẮM BÙN  I. RESORT

I-Resort có diện tích khai thác 6 ha nằm ở tổ 19, thôn Xuân Ngọc, xã Vĩnh Ngọc, TP. Nha Trang,
cách trung tâm thành phố về hướng Bắc khoảng 5 km. Tại đây, một khu nghỉ dưỡng, tắm bùn và
khoáng nóng được thiết kế nhà tranh mái lá, trang trí nội thất theo phong cách Việt. Trong khu nghỉ
dưỡng có vườn hoa, thảm cỏ, vườn rau xanh và giàn mướp, đậu… Bên cạnh đó, những hồ nước tạo
cảnh quan và những phiến đá làm đường đi theo phong cách Nhật. Một khu vực riêng với tên gọi
Vườn Nhật gồm những căn nhà riêng lẻ, bồn tắm riêng, hồ tắm bùn riêng cũng được tạo ra dành cho
khách cần sự nghỉ dưỡng riêng biệt.

II. TOUR THAM QUAN CÁC TUYẾN ĐIỂM



1. DỐC LẾT OPEN TOUR – TỔ CHỨC KHI ĐỦ SỐ LƯỢNG TRÊN 10 KHÁCH

Xuất phát: 7h30
Kết thúc: 14h20
7h30. Xe và HDV đón Qúy khách tại điểm hẹn trong phạm vi thành phố Nha Trang
8h15. Khởi hành đi Dốc Lết qua tuyến đường ven biển, Qúy khách sẽ chiêm ngưỡng những vẻ đẹp
của ánh nắng buổi sáng loang loáng trên Vịnh Nha Phu, một chút gió mang không khí trong lành của
biển như thấm vào da thịt trên cơ thể….một cảm xúc lạ thường.
Ngoài ra xe chạy qua những cánh đồng bát ngát ruộng sen khoe sắc nở rộ bên đường. Đến Dốc Lết
thì Qúy khách nhận lều và ghế nằm nghĩ ngơi thư giản, sau đó tắm biển và vui chơi dạo biển. Tại đây
Qúy khách có thể tham gia các trò chơi cảm giác mạnh với những trò thể thao trên biển, cano, dù bay
vv. Thưởng thức hải sản tươi ngon ngay chợ Hải sản sát bên, với các loại ghẹ - tôm – cua – mực - ốc
của ngư dân đánh bắt về.
Buổi trưa Qúy khách dùng cơm tại nhà hàng Dốc Lết, sau đó nghĩ ngơi hoặc tắm biển.
Khởi hàng về Nha Trang, Qúy khách được dừng chân lại bên cánh đồng muối Ninh Diêm, cánh đồng
muối này đã biết bao tác phẩm ảnh nghệ thuật đạt giải trong nước và Quốc tế. Vì vậy Qúy khách tự
sáng tác những bức hình để đời đầy cảm xúc vị mặn và màu trắng tinh khiết của muối.
Không bỏ qua món Nem Ninh Hòa nổi tiếng của xứ Trầm Hương, xe dừng lại cho Qúy khách mua
Nem về làm quà cho người thân.
Về đến Nha Trang, tiễn khách đến điểm xuất phát, kết thúc chương trình

Bao gồm: Xe đưa đón, ăn trưa, hướng dẫn viên, vé tham quan, ghế bố hoặc lều, nước uống
1/chai/ngày, bảo hiểm du lịch, thuế VAT
Không bao gồm: Chi phí cá nhân, tắm nước ngọt, các trò chơi thể thao biển, các chi phí mua hải sản
tại chợ

2.DELUXE OCEAN TOUR

Gía tiền: 230.000VND/PAX
7h45 -08h15 Hướng dẫn viên đón Quý Khách tại khách sạn,
Khởi hành đến cảng Nha Trang.

8h50 Đến Hòn Mun
Quý khách bơi ngắm san hô tại khu bảo tồn Hòn Mun và chiêm ngưỡng vẽ đẹp các rạn san hô và
nhiều loại cá đủ màu sắc bằng dụng cụ kính lặn ống thở.

11h00 – 12h30 : Đến Hòn Một
+ Quý khách dùng cơm trưa trên tàu thực đơn gồm :
1. Tôm Hấp nước dừa
2. Mì xào lagim
3. Mực nướng gia vị
4 Canh chua cá biển
5. Cá chiên sốt cà
6. Bò xào chua ngọt
7. Cơm trắng
8. Tráng miệng ( Trái cây)
+ Tham gia chương trình văn nghệ “ LIVE SHOW “ và sinh hoạt tập thể .
+ Thưởng thức “ Tiệc rượu nổi “ Với Bartender trên biển ( rượu vang ) rất thú vị .
13h00 – 15h45 : Đến Hòn Tằm



Quý khách giải trí và nghỉ ngơi tại khu Resort 4 sao nổi tiếng ở Nha Trang .
Dịch vụ gồm : Tắm Hồ bơi rộng 2.700m2, tham quan nhà cổ, tắm nước ngọt...vv
16h00 Kết thúc chuyến du ngoạn và đưa Quý khách về lại khách sạn .
 Giá tour bao gồm : Xe¬ đưa, đón, hướng dẫn viên , tàu , cơm trưa theo chương trình trên tàu , trái
cây , rượu, nước suối 1 khách/ chai, phao bơi , kính lặn, chương trình văn nghệ.
 Giá tour không bao gồm: Phí tham quan và chi phí cá¬ nhân.
• Hòn Mun/ Mun island : 40.000đ/ khách
• Hòn Tằm/ Tam Resort : 80.000đ/ vé

3.THAM QUAN ĐẢO YẾN – HÒN NỘI

* 06h30’ – 07h00’ : Xe và HDV đón khách tại KS, đưa quý khách xuống Cảng Nha Trang, khởi hành
đến Đảo Yến. Quý khách sẽ
dùng điểm tâm sáng nhẹ (bánh bao và 01 chai nước suối) trên tàu.
* 07h00’ – 14h30’ : Tham quan Hang Yến, xem san hô và sinh vật biển tại Đảo Yến – Hòn Nội bằng
tàu Đáy kính, tham quan các di tích
thắng cảnh trên Đảo, chinh phục đỉnh núi Du Hạ cao 90m, tắm biển trên Bãi tắm đôi của Đảo Hòn
Nội, dùng cơm trưa tại Nhà Hàng trên
Đảo với các món hải sản đặc trưng như sau : Mực hấp gừng, Cá nướng + muối é, Tôm ram thịt, Cải
xào tỏi, Canh chua cá, Cơm trắng, tráng miệng : Trái cây (theo mùa) và kèm theo mỗi khẩu phần ăn
01 chai nước Yến Sanest (một trong những đặc sản của Công ty Yến Sào Khánh Hòa). Tiếp tục xem
phim tìm hiểu lịch sử hình thành và phát triển ngành nghề Yến Sào, thăm Đền thờ Tổ nghề Yến Sào
Khánh Hòa.
* 15h00’ – 16h00’ : Thưởng thức trái cây trên tàu khi trở về đất liền, Kết thúc chuyến tham quan du
ngoạn các Đảo trong Vịnh Nha Trang đầy thú vị.
* GIÁ TOUR :
+, Người lớn : 320.000VND/pax
+, Trẻ em (từ 5 tuổi -> 10 tuổi) : 160.000VND/pax
* Đặc biệt : Có tổ chức chương trình câu cá giải trí (kèm theo chương trình Tour Đảo Yến – Hòn
Nội), nếu quý khách có nhu cầu xin vui lòng đặt trước.
Giá dịch vụ Câu cá : 90.000đ/khách (Bao gồm : Tàu vận chuyển, mồi câu và cần câu)

4. THAM QUAN THÁC YANGBAY

GIÁ TOUR TRỌN GÓI: 370.000VNĐ/1 KHÁCH
(Áp dụng tour ghép đoàn)
08h00 – 8h30: An sáng, sau đó xe và HDV đón quý khách tại điểm hẹn khởi hành đi Yang Bay.
09h30: Xe tới Yang Bay. 9h45: Quý khách chuyển sang di chuyển bằng xe điện bắt đầu tham quan
Công Viên Du Lịch Yang Bay. Tới điểm tập kết tại thác Yang Bay, HDV sẽ đưa quý khách tham
quan thác Yang Bay và thác Yang Khang. Tại đây quý khách thưởng thức “Tiếng đá Yang Bay”, một
loại đàn đá độc đáo của người dân tộc Răglay. Sau đó quý khách nhận võng nghỉ ngơi tại bờ suối và
thử cảm giác “Cùng mắc võng trên rừng Trường Sơn”.
12h00: Quý khách dùng cơm trưa tại Nhà Hàng Yang Bay.
13h15: Quý khách thưởng thức chương trình biểu diễn đàn đá và nhạc cụ dân tộc. Sau đó quý khách
đi xe điện tham quan Vườn lan, Khu Nuôi Bảo Tồn Gấu Hoang Dã và Khu Trò Chơi Dân Gian. Quý
khách sẽ bất ngờ với những khả năng của những chú Heo khi chúng biểu diễn những màn đua ngoạn
mục tại Trường đua heo Yang Bay. Tiếp tục tham gia trò chơi Bắn Nỏ và Ném Lao để săn những
phần thưởng ngộ nghĩnh hoặc tự mình bắt con dê sống mang về làm quà cho gia đình trò chơi Bịt
Mặt Bắt Dê (tự túc mua vé).
16h00: Quý khách lên xe về lại Nha Trang. Kết thúc tour.

5. THAM QUAN HÒN MUN – ĐẦM BẤY



* Viện Hải Dương Học - Hòn Mun - Đầm Bấy - Viện Hải Dương Học
Tham quan Viện Hải Dương Học nơi lưu trữ 20.000 mẫu của 4000 loài động thực vật biển. Ở đây có
trưng bày những loại động vật quý hiếm như bò biển dugong - cá voi khổng lồ. Viện Hải dương học
Nha Trang không những là một viện nghiên cứu mà còn là điểm tham quan hấp dẫn đối với du khách
yêu thích sinh vật biển. Sau đó tàu đưa khách đến Hòn Mun tham quan san hô bằng tàu đáy kính. Sau
khi vui chơi tại Hòn Mun xong tàu đưa khách đến Đầm Bấy ăn trưa nghĩ ngơi và tắm biển. Chiều về
lại Nha Trang

Chương trình tham quan.

8h00: Đón khách tại khách sạn đi tham quan Viện Hải Dương Học
9h00: Tàu đưa Quý khách đến Hòn Mun tham quan quần thể san hô đa dạng và phong phú đầy màu
sắc và các loài động vật biển qua mà gương trong suốt như pha lê. Giúp cho quý khách cũng như
những ai chưa có dịp hòa mình với thiên nhiên với thế giới biển vẩn có thể hòa mình với vẻ đẹp của
đại dương.
11h00: Tàu đưa Quý khách đến Đầm Bấy (mạn phía Đông Nam Hòn Tre) đây là một địa điểm khám
phá mới rất hấp dẫn nhất trên Vịnh Nha Trang. Nơi đây Quý khách vui chơi, tắm biển và thư giãn,
nghĩ ngơi. Trong thời gian vui chơi tại đây có nhiều dịch vụ Quý khách có thể thuê như bơi Kayak và
một số dịch vụ thể thao biển.
14h00: Tàu đưa Quý khách đến Hồ Cá Trí Nguyên để tham quan hàng ngàn loài cá và các sinh vật
biển quý hiếm khác nhau.
15h00: Tàu đón Quý khách về cầu Cảng và xe đưa về khách sạn, kết thúc chuyến đi.

Giá tour: Người lớn 295.000đ, Trẻ em 185.000đ (miễn phí cho trẻ em từ 5 đến 11 tuổi)
Giá bao gồm: Xe + tàu đưa đón theo chương trình, tham quan Viện Hải Dương Học, lệ phí tham quan
tàu đáy kính, ghế - lều - tắm nước ngọt tại Đầm Bấy. Cơm trưa cho khách (đĩa)
Giá không bao gồm: Những chi phí phát sinh khác

6. THAM QUAN VỊNH NHA PHU

Thời gian: 08h15 - 16h00
Phương tiện: Ô tô & Thuyền
Giá trọn gói : Người lớn 380.000VNĐ/Pax

            Trẻ em 240.000VNĐ/Pax giới hạn từ 0.9m đến dưới 1m3

08h15 Đón khách tại khách sạn .
09h00 Đến cảng Đá Chồng.
09h30 Tham quan đảo Hòn Thị.
10h00 Tham quan đảo Hòn Hèo. Thưởng thức tiệc cocktails và trái cây.
12h00 Tham quan Hòn Lao, dùng cơm trưa tại đảo với hải sản tươi sống.
15h00 Thưởng thức các chương trình xiếc động vật.
16h00 Kết thúc tour, trở về khách sạn.
Bao gồm: Phương tiện vận chuyển, tàu, hướng dẫn, cơm trưa, vé tham quan, dụng cụ lặn, cocktail,
trái cây, nước khoáng, bảo hiểm.
Không Bao gồm: Các chi phí cá nhân.
GIỚI THIỆU CÁC ĐIỂM THAM QUAN TRONG TOUR
Đảo Khỉ
Khu du lịch sinh thái Đầm Nha Chu - Hòn Lao - Hòn Thị



Lưu ý: Đối với khách hàng đi trực tiếp tại bến Đá Chồng và mua vé đi xem đảo Khỉ:
60.000VND/khách

7. BƠI VÀ CÂU CÁ (TOUR VIP)

Khởi hành: 9h30 AM - Kết thúc: 15h15 PM
GIÁ VÉ
* Người lớn: Người lớn 270.000đ/khách
Trẻ em 190.000đ/khách

ĐÓN KHÁCH
Xe và hướng dẫn viên đón du khách tại khách sạn đến cảng du lịch Nha Trang và bắt đầu chuyến du
ngoại đảo.
ĐẾN HÒN MUN
Du khách bơi lội, đắm mình trong làng nước mát trong xanh và chiêm ngưỡng hàng trăm loài san hô,
cá cảnh vô cùng phong phú và đa dạng. Nơi đây là khu bảo tồn biển đầu tiên của Việt Nam.
ĐẾN HÒN MỘT
Dùng tiệc B.B.Q trưa trên tàu với những đặt sản: Mục nướng, thịt nướng, cá nướng, chả ram, khoai
tây chiên, súp cầu gai... Thưởng thức và tham gia chương trình văn nghệ đặt sắc. Tham gia tiệc trái
cây tráng miệng và thức uống tự chọn. Du khách thử tài câu cá và thưởng thức thành quả của mình
được chế biênw ngay trên tàu.
Du khách tự do thư giãn nghỉ ngơi và tắm nắng.

ĐẾN LÀNG CHÀI

Du khách tham quan và tìm hiểu của ngư dân nơi xóm chài
Tàu đưa du khách về Cảng du lịch Nha Trang lên xe trở về khách sạn.

Bao gồm: xe, tàu, súp cầu gai, B.B.Q, cần câu, kính lặn, chân pan, khăn tắm, tắm nước ngọt, trái cây,
khăn lạnh, nước uống ( nước suối, trà Lipton, cafe), phí tại các điểm tham quan, bảo hiểm du lịch.

8. CHƯƠNG TRÌNH THAM QUAN THÀNH PHỐ NHA TRANG

Khởi hành : 8h15 AM - Kết thúc : 14h30 PM
Xe và hướng dẫn viên của Công ty đón Quý khách tại Khách sạn
* Người lớn: 230.000VND/Pax
* Trẻ em dưới 10 tuổi: tính 1/2 vé người lớn.
* Trẻ em dưới 4 tuổi không tính vé
VIỆN HẢI DƯƠNG HỌC
Viện được thành lập năm 1923, là một trong những cơ sở nghiên cứu khoa học ra đời sớm nhất ở Việt
Nam và là cơ sở lưu trữ hiện vật và nghiên cứu về biển lớn nhất Đông Nam Á.
THÁP BÀ PONAGA
Được xây đựng từ cuối thế kỷ thứ 7 đến 12, Tháp là biểu tượng và là niềm tự hào của đân tộc Chăm.
Từ lâu, tháp bà Ponagar đã là điểm đến quen thuộc không thể bỏ qua đối với ai đã từng đến xứ Trầm
Hương xinh đẹp.
CHÙA LONG SƠN
Tọa lạc dưới chân đồi Trại Thủy, chùa Long Sơn được xây dựng vào cuối thế kỷ 19 và trùng tu sửa
chữa năm 1940, là một trong những ngôi chùa cổ kính trên địa bàn thành phố Nha Trang. Du khách
sẽ có cơ hội được chiêm ngưỡng bức tượng Kim Thân Phật Tổ cao 24m ngự trên đỉnh đồi.
BÃI DÀI
Trải dài hơn 10Km huyện Cam Ranh, Bãi Dài đặt biệt đối với du khách bởi vẻ đẹp hoang sơ, bãi biển
cạn, cát trắng và nước trong xanh.



Nơi đây quý khách nghỉ ngơpi thư giãn và dùng cơm trưa : canh chua cá biển, mực xào chua ngọt, cá
chiên xốt cà, cơm trắng, trái cây.
Kết thúc chương trình , xe và hướng dẫn viên tiễn khách về lại khách sạn.

Bao gồm: xe đưa đón, hướng dẫn viên, nước suối, khăn lạnh, tắm nước ngọt, cơm trưa, vé tham quan
tại mỗi điểm du lịch, trái cây, lều nghỉ tại Bãi Dài, phao bơi , bảo hiểm du lịch.
Không bao gồm: các chi phí cá nhân ngoài chương trình, hải sản tại khu du lịch Bãi Dài.
Giá : 190.000VND

9. TOUR 4 ĐẢO

Giá vé :130.000VND/khách
Bao gồm: Xe đưa đón, tàu vận chuyển, hướng dẫn,
Cơm trưa, trái cây, rượu, khăn lạnh, nước khoáng, phao bơi, kính lặn.
8h30 - 8h45: Xe công ty đón quý khách tại nơi nghĩ hoặc khách sạn.
9h00: Bắt đầu khởi hành chuyến du ngoạn đảo.
10h00: Đến Hòn Mun quý khách tham quan, bơi lặn trực tiếp ngắm nhìn những mảng san hô và các
loài sinh vật biển quí hiếm hoặc quý khách có thể ngắm san hô bằng tàu đáy kính.
11h30 - 13h00 Đến Hòn Một
- Quý khách dùng cơm trưa với các món ăn hải sản: cá chiên sốt cà, Mực nướng, Thịt nướng khoai
tây chiên, Trứng chiên, Canh tôm cải...
- Tham gia chương trình văn nghệ "cây nhà lá vườn" và sinh hoạt tập thể.
- Thưởng thức "tiệc nổi" trên biển đầy thú vị.
13h30- 16h00 Đến Bãi sạn quýkhách giải trí và nghỉ ngơi tại điểm du lịch nổi tiếng ở Nha Trang. Dự
tiệc trái cây để thưởng thức hương vị của nhiều loại trái cây hiện có tai Nha Trang.
16h00 - 16h45 Đến Hồ Cá Trí Nguyên
Quý khách tham quan ngắm nhìn sinh vật biển trong lòng thủy cung để khám phá đa dạng hàng trăm
loài cá khác nhau.
17h00 Kết thúc chuyến du ngoạn
Lưu ý
Vé tham quan tại mỗi đảo Quý khách tự thanh toán:
- Phí tham quan vịnh: 10.000 đ/ khách.
- Hòn Mun( tắm xem san hô hoặc tàu đáy kính): 45.000VND/khách.
- Bãi Sạn: 20.000 đ/ khách.
- Thủy cung Trí Nguyên: 35.000 đ/ khách

10. DU NGOẠN BIỂN ĐÊM TRÊN VỊNH NHA TRANG

Giá vé người lớn: 300.000đ
Trẻ em: 150.000đ (1m2 đến 1m4)
Thời gian: 18h30 Quý khách đến cầu cảng Xóm Bóng
Tàu sẽ đưa quý khách tiến ra biển và dừng lại Vịnh Nha Trang, từ xa quý khách có thể nhìn về đất
liền với ngút ngàn ánh điện từ thành phố hắt lên. Không gian như im lặng cho tiếng sóng rì rào,
những chùm ánh điện dọc con đường thành phố rớt rơi xuống hòa theo từng cơn sóng biển hắt lên
một một vùng loang loáng mặt biển....thật bình yên, quý khách như trút bỏ những suy tính đời
thường, xóa đi cái mệt nhọc sau một ngày làm việc

Dịch vụ du ngoạn biển đêm trên Vịnh kèm tiệc Buffet: Quý khách sẽ được thưởng thức tiệc Buffet
với 20 món Hải đặc sản Âu, Á,nhiều món tráng miệng và thức uống phong phú; Cùng lúc đó, tàu hải
hành dọc theo Vịnh Nha Trang để các bạn có thể chiêm ngưỡng vẻ đẹp lung linh ,huyền ảo của Nha
Trang về đêm .Quý khách có thể ca hát ,khiêu vũ cùng bạn bè trên tàu tạo nên bầu không khí vui vẻ .
21h30: Kết thúc lúc , xe đón quý khách về lại khách sạn



11. THAM QUAN VỊNH VÂN PHONG

07h00 Xe và hướng dẫn đón khách tại điểm hẹn trong phố Nha Trang, khởi hành đi Vịnh Vân Phong.
Quý khách dừng chân chụp hình tại đồi Cô Đơn, ngắm cảnh biển .
09h00 Quý khách đến Đầm Môn, lên Tàu bắt đầu chuyến khám phá Vịnh Vân Phong.
09h30 Tàu đưa Quý khách đến Hoøn Ñoû, tự do bơi lặn xem san hô, cá biển với nhiều màu sắc. Sau
đó, tàu sẽ đưa Quý khách đến Bãi Tây tham gia các trò chơi trên biển như : thuyền kayak , bóng
chuyền bãi biển … . Đòan sẽ nghỉ ngơi và ăn trưa với những món hải sản tươi sống .
13h00 Tàu đưa khách tham quan trong Vịnh, chiêm ngưỡng Cồn cát trắng xóa trải dài – Tìm hiểu đời
sống của dân tộc Đẳng Hạ ( hiện nay có khỏang 60 người còn sót lại ,sinh sống ở vùng này. Tên của
dân tộc này không còn trên bản đồ phân bố dân cư ở Việt Nam nhưng trong thực tế họ vẫn còn tồn tại
ở vùng này nhưng đã mất gốc. Hiện nay, họ được Chính phủ hổ trợ rất nhiều về kinh tế…). Tắm biển
tại bãi Sơn Đừng để khám phá sự kỳ lạ của thiên nhiên – chỉ cần đào một gang tay bạn có thể tìm
thấy nước ngọt ngay cạnh bờ biển.
15h00 Tàu đưa Quý khách về lại cảng Đầm Môn, lên xe khởi hành về lại Nha trang. Xe đưa về lại
điểm ban đầu. Chia tay và hẹn gặp lại.
Bao gồm : Xe đời mới ( máy lạnh ), tàu tham quan vịnh Vân Phong ( tàu composite mới ) , ăn
trưa,nước suối 0,5lít / người / ngày, kính lặn + ống thở, phao bơi, ghế nằm + chòi tranh, tắm nước
ngọt, chơi bóng chuyền bãi biển, hướng dẫn viên tiếng Việt suốt tuyến,vé tham quan các điểm theo
chương trình,bảo hiểm du lịch ( 10.000.000 đ/vụ ) , thuế VAT.
Không bao gồm : Các chi phí cá nhân khác, phí tham quan ngòai chương trình …
Giá trên cho từng đoàn khách riêng lẻ. Nếu đi ghép vào đòan khác giá 400.000đồng/khách.

12. LẶN BẮN CÁ – CÂU CÁ THƯ GIÃN.

Nha Trang là một nơi tập trung nhiều loại hình du lịch biển đảo mà mọi người biết đến và luôn để lại
trong lòng du khách những chuyến đi đầy thú vị. Đặc biệt sản phẩm gây ấn tượng mạnh dành cho ai
tìm về với cảm giác mới lạ và chinh phục đó là loại hình Câu - Lặn bắn cá. Nghe thì cứ đơn giản vì ai
cũng có thể đi câu hoặc lặn để bắn cá trên biển nhưng loại hình này đã có 1 thương hiệu và dành cho
ai có lòng đam mê thực sự. Đến Nha trang nói về tour Câu - lặn bắn cá gắn liền với thương hiệu của
Nha Trang Holiday. Với tour câu và lặn bắn cá đặc biệt này xuất phát từ đam mê chinh phục những
phút thăng hoa dướI đại dương, thế giới của biển cả. Chính vì vậy Cty luôn có những chuyến đi thật
nhiều niềm vui mang đến đến cho khách hàng
Thời gian câu cá thường xuất phát 8h sáng, đón khách tại Cầu cảng Bảo Đại và thường đoàn đi gồm
10 người với đội lặn bắn cá - đầu bếp. Trên chiếc cano cao tốc trực chỉ hướng ra biển đến các điểm
như Hòn Nón – Mũi Điện - Bải Bàng - Bi Đế. Những con sóng nhấp nhô làm cho hừng khí trong lòng
rạo rực với một chuyến đi đầy thú vị
Mất 35 phút đến điểm câu, tàu dừng lại cho đội lặn bắn cá xuống biển và cách nhau 100m. Họ được
trang bị súng bắn cá và một bộ đồ lặn khá chuyên nghiệp như chống lạnh rồi có cả dao, dây và chì
mang theo trên người. Sau khi đội lặn bắn cá đã rời khỏi tàu thì du khách còn lại đựoc di chuyển đến
gần đảo câu cá, một số du khách thì tham gia lặn bắt ốc đặc biệt là điếu, món hàu điếu, nhum được
mệnh danh là nguồn Viagra tự nhiên dồi dào nhất.
Tầm 10h30 kết thúc câu và lặn, cano chạy đón các thợ lặn lên tàu, chiến lợi phẩm lúc này là các loại
cá, hôm nào trời đẹp là phải từ 70kg như cá Dìa – Nhái – Dũa – Bò – Thu – Bè – Mú – Bóp. Ngoài ra
còn có các sản phẩm từ chính tay du khách câu và lặn bắt được như Ôc – Nhum – Hàu – Cá phèn –
Cá mốI – Cá mó – Cá Nhái vv
Cập đảo là có đầu bếp chế biến ngay thực đơn, thực đơn được chế biến qua nhiều món như Phi lê và
ăn sống, nướng, chiên, hấp, lẫu. Các món này được ăn chung với cơm trắng và bún, nước mắm với ớt
xanh cay xè….làm cho du khách cảm giác vô cùng thích thú với ẩm thực thiên nhiên cho chuyến đi
đáng nhớ.
Sau khi ăn trưa xong thì nghĩ ngơi và về lại đất liền lúc 13h30.



Gía cho 1 đoàn đi câu 10 ngườI: 6.000.0000đ
Bao gồm: Cano, đội lặn câu và bắn cá, mồi - cần câu, ăn trưa, nước suối.

13. THAM QUAN VINPEARL
Giống như những khu vui chơi giải trí hiện đại trên thế giới, lần đầu tiên tại Việt Nam, từ ngày 1/3,
du khách có thể sử dụng Thẻ trọn gói khi đến tham quan và vui chơi tại Khu du lịch và giải trí
Vinpearl Land ở Nha Trang.
Không phải ngẫu nhiên mà chỉ trong 8 ngày trong dịp Tết Nguyên đán vừa qua, Vinpearl Land đã
đón gần 60.000 du khách đến tham quan, nghỉ dưỡng với doanh thu lên đến gần 18 tỷ đồng. Hiện
Vinpearl Land là một khu du lịch giải trí và nghỉ dưỡng biển đảo 5 sao, đẳng cấp quốc tế lớn nhất
Việt Nam.
Nhưng trước đây, để tham gia tất cả các trò chơi từ đơn giản đến hiện đại, cảm giác mạnh tại Khu vui
chơi giải trí Vinpearl, bạn phải trả tiền cho từng lượt với tổng số lên đến khoảng 600.000 đồng. Vì
thế, có du khách đã đắn đo trước quyết định tham gia các trò chơi mới, hấp dẫn hoặc kGiờ đây, chỉ
với một Thẻ trọn gói với mệnh giá 250.000 đồng, bạn đã có thể thỏa mãn nhu cầu vui chơi không giới
hạn. Với thẻ này, bạn được miễn phí di chuyển tới Vinpearl bằng cáp treo hoặc phà và quan trọng
hơn là được tham gia tất cả các trò chơi tại đây với số lần không hạn chế, đồng thời được tham quan,
vui chơi miễn phí tại công viên nước Vinpearl.
Gía vé người lớn 445.000đ, trẻ em 350.000đ. Liên lạc với 0583.609567 – 091.7644.383 để có vé giao
tận khách sạn

14. THAM QUAN HÒN TẰM

Gói Bình minh 1 Gía vé. 500,000 VND/người lớn - 400,000 VND/trẻ em

Bao gồm vận chuyển theo lịch trình, tham quan nhà cổ, xem ca nhạc, nhà thiếu nhi, ghế lều, tắm hồ
bơi, tắm nước ngọt, thuyền kayak, 20 banh golf, ăn trưa set menu Việt Nam hoặc buffet (tổng số
khách trên 40), bay khinh khí cầu hoặc dịch vụ thay thế (nếu điều kiện không cho phép bay khinh khí
cầu) bằng môtô nước hoặc dù bay.

Gói Bình minh 1 Gía vé. 350,000 VND/người lớn - 250,000 VND/trẻ em
Bao gồm vận chuyển theo lịch trình, tham quan nhà cổ, xem ca nhạc, nhà thiếu nhi, ghế lều, tắm hồ
bơi, tắm nước ngọt, thuyền kayak, 20 banh golf, ăn trưa set menu Việt Nam hoặc buffet (tổng số
khách trên 40)

Vé vào cổng loại 1: Giá vé 90,000 VND/người lớn - 50,000 VND/trẻ em
Bao gồm tắm hồ bơi, tắm nước ngọt, tham quan nhà cổ, nhà thiếu nhi, xem ca nhạc, không bao gồm
vận chuyển

Vé vào cổng loại 2: Giá vé 120,000 VND/người lớn - 70,000 VND/trẻ em
Bao gồm vận chuyển theo lịch trình, tắm hồ bơi, tắm nước ngọt, tham quan nhà cổ, nhà thiếu nhi,
xem ca nhạc

Vé vào cổng loại 3: Giá vé 70,000 VND/người lớn 30,000 VND/trẻ em
Không bao gồm vận chuyển, giá vé chỉ áp dụng từ 14h-18h, vé bao gồm tắm hồ bơi, tắm nước ngọt,
tham quan nhà cổ, nhà thiếu nhi, xem ca nhạc

Chính sách trẻ em:
+ Trẻ em dưới 0,8 mét được miễn phí (có người lớn theo kèm)



+ Trẻ em từ 0,8 mét – 1,4 mét được tính giá trẻ em
+ Trẻ em cao trên 1,4 mét được tính giá người lớn
. Liên lạc với 0583.609567 – 09054516009 để có vé giao tận khách sạn

15. TẮM BÙN TẠI I.RESORT

1. SUỐI KHOÁNG NÓNG.
- Tắm sạch bằng vòi sen nước khoáng ấm.
- Ngâm mình trong hồ nước khoáng nóng.
- Vận động và vui chơi trong hồ bơi nước khoáng nóng.
- Massage cơ thể với hệ thống thủy lực zaccuzi tại hồ bơi.
- Day nhấn huyệt đạo cơ thể từ dàn ống tre trên thác nước.
- Vui chơi và phơi nắng dưới thác nước.
- Tặng kèm mỗi người một chai nước khoáng
GÍA VÉ
- Người lớn: 100.000VND/khách
- Trẻ em: 50.000VND/khách

2. TẮM BÙN KHOÁNG NÓNG- Gồm 34 hồ ngâm bùn ngoài trời, có nhiều kích cỡ từ 1 đến 7
người.
- Có 1 hồ dành cho 10 người.
- Thời gian sử dụng hết gói DV khoảng 1 giờ
- Tắm sạch bằng vòi sen nước khoáng ấm (5 phút).
- Ngâm tắm bùn khoáng nóng ngoài trời (20 phút).
- Phơi nắng (5 phút).
- Tắm xả bùn dưới dàn phun mưa nước khoáng ấm (5 phút).
- Ngâm mình và massage cơ thể dưới suối thác khoáng nóng (10 phút).
- Vui chơi và massage lòng bàn chân trên đài phun nước (5 phút).
- Sử dụng hệ thống massage ôn tuyền thủy liệu pháp với 2 tầng nước: nóng – lạnh, và hồ ngâm nước
khoáng lạnh 220C (5 phút).
- Thư giãn tại suối thác nước khoáng nóng dành riêng cho khách tắm bùn (15 phút).
- Sử dụng các dịch vụ của vé Suối khoáng nóng
GÍA VÉ
- Người lớn: 300.000VND/khách
- Trẻ em: 150.000VND/khách

3. TẮM KHOÁNG NÓNG ĐẶC BIỆT
- Có 8 bồn gỗ.
- Tắm bùn khoáng nóng trong bồn gỗ ngoài trời (tối đa 04 người, tùy theo kích cỡ).
- Thời gian sử dụng gói DV khoảng 1,5 giờ.
- Tắm sạch bằng vòi sen nước khoáng ấm (5 phút).
- Ngâm tắm bùn khoáng nóng trong bồn gỗ (20 phút).
- Phơi nắng (5 phút).
- Tắm xả bùn dưới dàn phun mưa nước khoáng ấm
(5 phút ).
- Ngâm nước khoáng nóng trong bồn gỗ (20 phút).
- Ngâm mình và massage cơ thể dưới suối thác khoáng nóng (10 phút).
- Vui chơi và massage lòng bàn chân trên đài phun nước (5 phút).
- Sử dụng hệ thống massage ôn tuyền thủy liệu pháp với 2 tầng nước: nóng – lạnh, và hồ ngâm nước
khoáng lạnh 220C (5 phút)
- Thư giãn tại khu suối thác nước khoáng nóng dành riêng cho khách tắm bùn (15 phút).
- Sử dụng các dịch vụ của vé Suối khoáng nóng.



GIÁ VÉ: 1.200.000VND

4. TẮM BÙN KHOÁNG NÓNG ĐẶC BIỆT
- Số lượng: 4 nhà tròn
- Tên gọi: Gừng, Xả, Nghệ, Tía tô.
- Sức chứa: tối đa 04 người.
- Thời gian sử dụng dịch vụ khoảng 2,5 giờ
- Tắm sạch bằng vòi sen nước khoáng ấm (5 phút).
- Ngâm bùn khoáng nóng trong không gian thiên nhiên riêng tư (20 phút).
- Phơi nắng (5 phút).
- Tắm xả dưới dàn phun mưa nước khoáng ấm (5 phút).
- Ngâm nước khoáng nóng với hoa và tinh dầu hoặc thảo dược (20 phút).
- Thưởng thức trái cây và suất ăn nhẹ tại chỗ (theo thực đơn).
- Ngâm mình và massage cơ thể dưới suối thác khoáng nóng (10 phút).
- Sử dụng hệ thống massage ôn tuyền thủy liệu pháp với 2 tầng nước: nóng – lạnh, và hồ ngâm nước
khoáng lạnh 220C (5 phút).
- Thư giãn tại khu suối thác nước khoáng nóng dành riêng cho khách tắm bùn (15 phút).
- Tặng kèm mỗi người một suất massage chân (tại khu vực dành riêng massage chân).
- Sử dụng các dịch vụ của vé Suối khoáng nóng.
GIÁ VÉ:2.000.000VND/nhà

5. TẮM KHOÁNG BÙN NÓNG V.I.P
- Gồm 4 nhà vuông được đặt tên là: Mướp, Bí, Bầu, Khổ quaN, Dưa
- Sức chứa: 05 khách/ nhà.( Phụ thu 600.000/nếu quá 5 khách)
- Thời gian sử dụng DV: 3 giờ
- Tư vấn sử dụng dịch vụ.
- Sở hữu không gian hoàn toàn riêng biệt với đầy đủ các dịch vụ ngoài trời được thu hẹp vào trong
phòng như: locker, tắm sạch, ngâm bùn, tắm xả dưới dàn phun mưa nước khoáng ấm, ngâm khoáng
…
- Ngâm bùn khoáng nóng trong không gian riêng biệt.
- Ngâm nước khoáng nóng với thảo dược hoặc tinh dầu.
- Thưởng thức trái cây, nước uống, thức ăn nhẹ (theo thực đơn).
- Thư giãn, nghỉ ngơi và sử dụng các trang thiết bị tại trong phòng.
- Tặng kèm mỗi người một suất massage body (tại khu Spa)
- Sử dụng các dịch vụ của vé Suối khoáng nóng.
- Massage foot
GIÁ VÉ:3.500.000VND/nhà

III./ THÔNG TIN ẨM THỰC – MUA SẮM – VUI CHƠI GIẢI TRÍ

 CÁC ĐIỂM ĂN UỐNG - ẨM THỰC NHA TRANG
Phở thì phong phú và chia ra 2 loại Nam và Bắc, hương vị khác nhau. Người miền Nam thì dùng gia
vị hơi ngọt của đường, người Bắc thì ngọt của mì chính (bột ngọt)
1 Phở Nam:
- 17 Phù Đổng, quán phở này đã có từ lâu rất ngon và khách hàng chủ yếu là người Nha Trang, giá
vừa phải. Ở đây có bún bò - giò, phở Bắc nhưng món phỏ Nam vẩn là chủ đạo. Chỉ bán buổi sáng, kg
bán trưa và tối.
- Hải Mập. 44 Lê Quý Đôn, chuyên bán các món như mì, phở hương vị miền Nam chủ đạo và khá
ngon. Thời gian bán bắt đầu lúc 15h.
- Phở 63Lê Thành Phương, ngon chất lượng và mọi người ăn nhiều. Có cả phở Bắc, thời gian bán
buổi sáng.



- Phở 70 Bạch Đằng
- Phở Hồng 40 Lê Thánh Tôn - Lê Thánh Tôn
- Phở Lý Thánh Tôn (ngay bên hông trường Phương Sài) bán ban đêm
- Phở Tân Thành (ngay ngã ba Trần Quý Cáp + Lê Thành Phương)
- Phở 34 Nguyễn Thái Học (chợ Đầm)
- Phở Gà 129 Lê Hồng Phong (gần ngã 3 Vân Đồn + Lê Hồng Phong)
- Phở Gân 25 Phạm Hồng Thái (đối diện trường Tàu)
- Phở Bò gìò số 9 Tăng bặt Hổ

2. Phở Bắc
- Phở Bắc Hải: 12 Trần Phú (góc đường Hoàng Diệu và Dã Tượng)
- Phở Bắc - 109 Nguyễn Thiện Thuật, ngon và được mọi người chấp nhận
-Phở Hà Nội - 76 Quang Trung hương vị rất ngon, có món Bún giả cầy

3. Bún mộc – Bún Ôc
Quán nấu hương vị bắc thì có 18 Hàn Thuyên gần bưu điện Tỉnh
Quán bún ốc 65 Yersin góc đường với Lê Thành Phương, phía sau nghân hàng

4. Bún rêu.
- Quán bún rêu cua đồng ngon bình dân: 20 Lạc Long Quân
- 116 Bạch Đằng với Ngô Đức Kế
- Bún riêu số 01 Huỳnh Thúc Kháng (ngay ngã ba)
- Bún riêu 87 đường Hoàng Văn Thụ

5 Cháo lòng:
- Quán Hồng Gấm 11B Pasteur nổi tiếng và rất ngon
- Quán 46 Trần Nhật Duật - ngã 3 Trần Nhật Duật + Hương Giang (buổi sáng)
- Quán 50 Thống Nhất (buổi sáng)
- Quán tại 15F Tô Hiệu - Bình Tân
- Quán 148 Võ Trứ ngay ngã tư Tô Hiến Thành + Ngô Thời Nhiệm với Võ Trứ
- Hủ tiếu 20 Lý Tự Trọng có các món ăn sáng khá phong phú, giá hợp lí, sạch sẻ:

6.Bún bò – Giò heo
- Quán bún bò, giò heo do đôi vợ chồng người huế nấu rất ngon và rẻ, điểm bán là ngay hẽm 34
Nguyễn Thiện Thuật, cạnh khách sạn Remi
- Quán bún bò 94 đường Hồng Bàng, đối diện khách sạn Copac, chuyên bán buổi tối
- Quán bún bò 14. Tản Viên, quán bán rất ngon các loại như bò, gân bò, bò viên, chân giò. Quán này
chuyên bán buổi sáng đến 10h30 đóng cửa, nhận xét ngon nhất Nha trang nhưng khá bình dân[ơ
- 15A Hoàng Hoa Thám, rất ngon và khá đông khách
- Bún bò O Thi đường Phan Chu Trinh
- Bún bò 100 Ngô Gia Tự
- Bún bò 18 Hàn Thuyên
- Bún bò 116 Bạch Đằng với Ngô Đức Kế
- Bún bò 31 Phạm Hồng Thái (đối diện trường Tàu)
- Note: Nếu ăn bún thang Hà Nội thì có quán 50 Nguyễn Thị Minh Khai

7. Bún Cá - Bánh canh:

- 133A Nguyễn Thị Minh Khai, bán nguyên ngày, các món đặc sản bún đầu cá thu và chả cá, sứa.
- 06 Hàn Thuyên: chuyên bán các món bún sứa, cá rất ngon



- Ngoài ra còn có các điểm bán như quán Mịn trên đường Bạch Đằng- Loan trên đường Ngô Gia Tự
- 02 Đường Lản Ông, ngon và chỉ dân Nha Trang biết đến
- Bánh canh cua biển Hùng Toàn: 11 Hồng Bàng
- Bánh canh, bún cá: 41 Hồng Bàng
- Quán bánh canh Bà Thừa 55 Yersin
- Quán bánh canh Phúc 53 Vân Đồn
- Quán bánh canh số 4 Trần Thị Tính
- Quán bánh canh 42 Phan Đình Phùng
- Quán bánh canh ngay ngã 3 Thống Nhất + Bà Triệu
- Quán bánh canh Nguyên Loan + Bún cá 123 Ngô Gia Tự
- Quán bánh canh 37 Huỳnh Thúc Kháng
- Quán bánh canh cua biển Phương Hạnh nằm ở A12 - Hoàng Hoa Thám
- Quán bánh canh 05/14 Tô Hiến Thành
- Quán bún lá Cây Bàng Ninh Hòa số 6 đường Hàn Thuyên
- Quán bún cá Đức B8 Phan Bội Châu
- Quán bún cá 87 Yersin
- Quán bún cá ở 23A Yết Kiêu
- Quán bún cá Hùng Qúy 01 Ngô Thời Nhiệm
* Note: Có 1 quán bình dân bán khá ngon đối diện với TQT đường Trần Nhật Duật

-
8.Mì Quảng:

- Thủy Cát - So 10 Tràn Văn Ơn bán nguyên ngày,
- Quán mì quảng Hưng 11 Lạc Long Quân bán buổi chiều rất ngon.

9. Mì Hoành Thánh

- Quán mì Hoành thánh: Vịt tiềm ATỶ (Gia truyền người Hoa): 06 Nguyễn Thiện Thuật -Nha Trang
Nổi tiếng ngon về chế biến và hương vị tinh tế của nước dùng làm vị ngon đậm đà, giá cả hợp lí.
Khách đông và giá cả rất rẻ, một địa điểm uy tín, bán nguyên ngày.
- Mì Đức Hưng số 3 đường Hàng Cá
- Mì Sanh Ký 39 Thống Nhất
- Mì Lợi Ký 30 đường 2/4
- Mì Hòa Hòa số 2 đường Hai Bà Trưng

10. Bánh xèo
- Bánh xào chảo góc đường Nguyễn Thị minh Khai – Tô Hiến Thành
- Bánh xèo 62 đường Hồng Bàng
- Cuối đường Vân Đồn
- 10 Huỳnh Thúc Kháng: có quán bánh xèo rất ngon

11. Bánh Bột

-15 Huỳnh Thúc Kháng: Quán bà Tư bán các loại bánh như bánh bèo, bánh nậm, bánh bột lộc.
- Quán bánh bột: Bánh ướt, bánh hỏi, bánh đập vv
- 22 Cửu Long là 1 điểm bán bình dân cho người địa phương rất ngon như bánh bèo, bánh nậm, bánh
bột lộc, bánh ướt nóng

12. Bánh Mì
- Đức Phát
Chuyên kinh doanh bột mì, hương liệu, men, phụ gia thực phẩm và thịt nguội San Miguel. Sản xuất



bánh mì, bánh mì ngọt, Sandwich, Bông lan, Bánh kem, Buche Noel
01 Lê Thành Phương: 0583.561339
92 - 94 Trần Quý Cáp: 0583.912049
50. Lê Thánh Tôn. 0583.828010
34. Lê Thánh Tôn: 0583.513745
322. Thống Nhất: 0583.828707

- Á Châu (thuộc hệ thống phân phối ABC) 78A Lý Thánh Tôn: 0583.815.607
Tiệm rất nhiều sản phẩm, phong phú và chất lượng

13. Tiệm bánh: Pappa Rot
 60 Thái Nguyên: 0906.707.938/0905.195.191
- Nằm trong khuôn viên của Siêu thị Maximark

14. Kem tươi - Sinh tố
- Tiệm kem Ý: 3/2 Trần Quang Khải, Nha Trang
- Tiệm kem Ý: 1C Biệt thự - 0583.527.677/0905.032..619
- Tiệm Kem Ý – CACTUS: 50 Nguyễn Thị Minh Khai – 0583.527.080
- Kem Pháp: 22 Lê Thánh Tôn – 0583.516.536/0914455883
- Kem Paloma: 16 Lê Thánh Tôn -0583.512.180/01262.817.276
- Quán sinh tố, nước ép trái cây 20: 20 Hoàng Hoa Thám – 0583.525.870
- Quán kem + Sinh tố Hà Hương: ….Hùng Vương

15. Bánh kem: Bánh sinh nhật – bánh cưới
* Bánh kem Oanh Vũ: 45 Lê Thành Phương - 058.3562919- 058.3813820
* Hóa Hưng: Chuyên kem sinh nhật lễ tiệc
- Cơ sở 1: 39 Phan Bội Châu: 0583.823.141
- Cơ sở: 72 Lý Thánh Tôn: 058.2211992
- Cơ sở 3. 48 Nguyễn Thị Minh Khai – 058.627.0553

16. Một số quán có ẩm thực của địa phương khác.
- Quán Thư Ông: 42 Lê Qúy Đôn – 0583.511.282.
Chuyên các món đặc sản miền trung như các món

* ĂN SÁNG TẠI CÁC NHÀ HÀNG CHUYÊN PHỤC VỤ CHUYÊN NGHIỆP

1. Nhà hàng Lys:
117A Hoàng Văn Thụ , Nha Trang, Khánh Hòa Điện thoại 84-58 382 2006.
Nhà hàng này về thực đơn rất phong phú các món ăn sáng như bún Huế - Phở Bắc Nam - Cháo - Mì -
Bánh vv phục vụ chuyên nghiệp và lịch sự, giá không cao so với chất lượng. Khu phố Huỳnh Thúc
Kháng có bán khá phong phú các loại ăn sáng.

2. Quán Tata
9 Đào Duy Từ, TP. Nha Trang.

Quán ăn Ta Ta là một nơi lý tưởng để bạn dùng bữa với gia đình và bè bạn. Diện tích của quán không
rộng nhưng rất ấm cúng, gần gũi.
Quán được nhiều khách nước ngoài biết đến, đặc biệt là du khách Nhật bởi cách chế biến các món ăn



tuy đơn giản mà rất độc đáo. Quán còn có tên trong sách hướng dẫn du lịch của Nhật ở Việt Nam về
các quán ăn ngon, thế là đủ biết quán có sự thu hút khách thế nào rồi. Các món ăn được ưa chuộng tại
đây như: xôi gà trân châu, xá xíu đông cô, sườn kem sữa, bánh xếp hẹ, bánh cuốn xá xíu... Ngoài ra
còn nhiều món hấp dẫn khác mà chỉ khi đến với quán bạn mới thưởng thức hết được.

3. Quán Phúc Như Quán: 21 Tô Hiến Thành – 0902.46.00.47
- Quán nhiều món ăn ngon và có sự đầu tư của đầu bếp nên thực đơn lúc nào cũng phong phú, giá cả
thì bình dân.

*. ĂN TRƯA TẠI CÁC NHÀ HÀNG CHUYÊN PHỤC VỤ CHUYÊN NGHIỆP

Hiện nay ở Nha Trang có những điểm bán cơm rất ngon, hương vị ẩm thực Việt Nam đặc trưng, có
nhiều loại mắm, cà, canh chua và canh cua rau đay
Nhà hàng Chiêu Anh - Nhà hàng sân vườn thoáng và có vị trí yên tĩnh gần đường Trần Phú đi vào
đường sân bay cũ. Món ăn ngon và nhiều loại khác nhau, liên hệ Ms Dung 0905452282, nhà hàng có
sân vui chơi cho bé. Ngoài ra còn có nhà hàng Vườn Xoài sân vườn rộng thoáng và có máy lạnh, liên
hệ với Mr Huy 090.5471.651 điều hành để care tốt cho
- Bình Minh - 96 Hoàng Văn Thụ.
- Quán cơm 22 Thái Nguyên.
- Cơm Việt Nam 23 Hoàng Văn Thụ
- Quán cơm Niêu – Cơm đập Nhà đỏ: 09 Lê Thánh Tôn – 0583.522471/098.7979.516
- HIỀN NHI góc đường Yesin - Hoàng Hoa Thám.
- Cơm Tấm trưa thì có Cơm Tấm Việt 183 Hoàng Văn Thụ,
- Quán Trường Tàu 10/4 Lý Tự Trọng.
- Cơm Phương Nam: 330 Dã Tượng – 0583.888.422/0986.129851. Quán cơm bình dân hương vị Bắc
Note:  Quán cơm gia đình ở đường Paster (nằm trong hẽm) quán rất đông và thức ăn ngon vệ sinh,
khách tập trung là cán bộ CNV làm hành chính. Ngoài ra còn có dịch vụ Alo Cơm gọi điện là giao
tận nơi, chủ yếu cơm hộp 058.381.8888

* ĂN TỐI TẠI CÁC NHÀ HÀNG CHUYÊN PHỤC VỤ CHUYÊN NGHIỆP

1. NHÀ HÀNG THÙY DƯƠNG Đại lộ Phạm Văn Đồng
- Vị trí đẹp ngay bên cầu Trần Phú, có tầm nhìn quan sát tốt về thành phố. Rất lãng mạn và đầy đủ
các món ăn. Liên hệ với Mr Văn điều hành 0908910368
Lưu ý " Nên giới thiệu là khách của Cty của Nha Trang Holiday hoặc của Mr Phi Tâm thì được take
care tốt hơn" Nhà hàng này phục vụ sáng trưa – chiều – tối

2. NHÀ HÀNG CHIÊU ANH 86 Trần Phú
- Nhà hàng sân vườn thoáng và có vị trí yên tĩnh gần đường Trần Phú đi vào đường sân bay cũ. Món
ăn ngon và nhiều loại khác nhau, liên hệ Ms Dung 0905452282, nhà hàng có sân vui chơi cho bé

3. NHÀ HÀNG VƯỜN XOÀI 94 Nguyễn Thị Minh Khai
- Nhà hàng sân vườn rộng xung quanh bỡi những cây Xoài tươi tốt, nhà hàng khá nhiêu món ăn hải
sản. Mr Huy 090.5471.651

4. NHÀ HÀNG NGỌC SƯƠNG 96 Trần Phú
- Với một phong cách đặc trưng của tập đoàn Ngọc Sương, nhà hàng có nhiều món ăn đẵng cấp phù



hợp với các thượng khách. Phục vụ chuyên nghiệp, có chương trình ca nhạc sóng dân tộc hàng đêm.
Liên hệ Mr Luyện điều hành 0944224797

5. NHÀ HÀNG SEA FOOD 46 Nguễn Thi Minh Khai
Chuyên nghiệp và uy tín, các dịch vụ phục kèm theo luôn thể hiện được đẵng cấp, thức ăn ngon và
làm gọn gàng. Gía thường dành cho cơ quan tiếp khách, ngoài ra các khách có thu nhập ổn định chọn
đây là chuẩn mực. Chị Kim Anh 091.415.2089 – 0583.5225664

6. NHÀ HÀNG TRE XANH QUÁN. 83. Tô Hiến Thành – 0583. 513.051
Quán khá rộng và thoáng , có tầng lầu. Thức ăn hải sản tươi sống và phục vụ chuyên nghiệp

7. NHÀ HÀNG NGON: 63A Nguyễn Thị Minh Khai – 0583.515191
- Nhà hàng khá yên tĩnh và phong cách nhẹ nhàng, thức ăn ngon và hợp khẩu vị

8. HẢI VỊ ÂN: 15 Hùng Vương – 0583.605.888
- Nhà hàng mang phong cách Trung Hoa, thực đơn phong phú và nhiều món ăn hấp dẫn

9. NHÀ HÀNG ĐÈN LỒNG ĐỎ: 135 – 137 Hoàng Văn Thu
- Nhà hàng này thì quá nổi tiếng từ lâu và ẩm thực quá phong phú, nhà hàng đẹp lịch sự. Liên hệ với
Ms Thảo 0979 744249 để được hỗ trợ và tư vấn

10. NHÀ HÀNG HỒNG HẢI VY: 75 Yersin – 0583.817979
Quán chuyên các món hải sản tập trung chủ yếu dân địa phương và cơ quan tiếp khách

11. MECCA: 22 Trần Quang Khải – 0583.525.269
Quán mang dáng dấp chuyên phục vụ cho khách Tây, tuy nhiên đây cũng là 1điểm lựa chọn ăn uống
lịch sụ và giá phải chăng

12. NHÀ HÀNG GIA: 30 Trần Quang Khải – 0583.525.220
- Nhà hangg có nhiều món ăn hải sản, hương vị Bắc nên khách miền Bắc rất hợp khẩu vị

13. NHÀ HÀNG PHỐ BIỂN: 36. Trần Phú – 0583.521.468/0913.489.350
Chuyên bán các món hải sản tươi và giá cũng hợp lí

14 NHÀ HÀNG NGỌC TRAI: 75 Nguyễn Thị Minh Khai – 0583.514.554
Nhà hàng sang trọng với nhiều món ăn, phục vụ chuyên nghiệp

15. NHÀ HÀNG TRÚC LINH: 18 Biệt Thự - 0583. 521089 và 80 Hùng Vương – 0583.525.259
Chuyên các món ăn Việt, với nhiều thực đơn hải sản

16. NHÀ HÀNG CƠM NGON LÀNH: 55/2 Nguyễn Thiện Thuật – 0583. 524.890
- Nhà hàng do người Việt kiều đầu tư, các món ăn Việt và âu, giá hợp lí

17. NHÀ HÀNG CÁT BIỂN: 32 Nhị Hà – 0583.876.467
Quán này chủ yếu là dân địa phương, các món ăn ở đây chế biến ngon và giá rẻ.

QUÁN CƠM CHAY
- Quán Thiên Ý: 79 Yersin, quán nổi tiếng nhất Nha Trang



- Quán Thiền Duyệt: Ngay trong khuôn viên chùa Long Sơn
- Quán cơm Cô Tấm: 05 Lạc Long Quân – 0583.878.236
- Quán cơm chay Hồng Ân: 34 Hồng Bàng – 0586.252507
- Quán cơm chay Ái Thảo Lư: 119 Nguyễn Trải 058.66534.780

NHỮNG QUÁN NHẬU HẢI SẢN BÌNH DÂN CHO DÂN ĐỊA PHƯƠNG

- Quán Xóm Ốc: 61. Trịnh Phong
Quán bố trí thoáng đãng và mát mẻ, lịch sự và phục vụ khá tốt. Menu phong phú các loại hải sản
cũng như các món ăn, đặc biệt là các món Ốc. Gía cả rẻ hợp lí và luôn có những khuyến mại làm vui
lòng khách. Vị trí cũng trung tâm nên tiên lợi cho khách đến ăn tại quán
Liên hệ với Mr Bình hoặc Ms Hòa 0906755556. Lưu ý là chỉ ưu đãi cho khách của Phi Tâm thôi nhé

- Quán Làng Biển: 9c Phạm Văn Đồng (vừa qua khỏi 10 Đô) liên hệ với Mr Nha 01233133435
Hải sản tươi sống: đến với Làng Biển, bạn sẽ được tha hồ lựa chọn các loại hải sản tươi sống phong
phú và đa dạng của biển Nha Trang.
Không gian bên biển thoáng mát, lịch sự
Món ăn ngon: bạn không thể bỏ qua những món ngon Làng Biển mà không đâu có được như: tôm
nướng Làng Biển, ghẹ hấp Làng Biển, gỏi hải sản Làng Biển,...
Giá cả phải chăng: giá món ăn chỉ từ 15 ngàn đến 149 ngàn đồng một món – giá bia chỉ từ 11 ngàn
đến 19 ngàn một chai/lon.
Quán này đã cam kết là khi giới thiệu là khách của Phi Tâm thì họ giảm 10%

- Quán nhậu hải sản Kim Lợi:
Quán này chỉ có dân sành điệu lưu ý…dù là quán bình dân nhưng xe hơi đời mới đến rất nhiều, các
món ăn ở đây chỉ có dân địa phương mới biết đến vì nó không nằm ở trung tâm hoặc dọc đường biển
cho khách hàng dễ nhận thấy.
Quán nằm ở Hòn Rớ , nếu khách hàng từ Nha Trang thì ngược vào hướng đường sân bay hoặc
Dianmondbay. Khi qua cầu Bình Tân nhớ có 1 cây xăng và có vòng xoay (bùng binh) thì rẽ trái, tiếp
15m rẽ trái sẽ gặp đường chạy dọc bờ sông là đường Nguyễn Văn Linh và rẽ phải chạy thêm 1km và
gặp quán hướng nhìn ra bờ sông. Ở đây là điểm nối của sông với biển nên khách hàng ăn uống ở đây
thì rất nhiều món đặc sản tươi và lạ. Quán Kim Lợi với nhiều món ẩm thực lạ và rất ngon như Hàu
điếu - Cá nanh heo - sá sùng, bao tử cá sơn gân, đặc biết cá nóc nhím - ghẹ -cá mú - cá nướng bò da -
dìa - giò. Lẩu cá mú, đầu cá bóp - cá mú, và nhiều loại lẩu chua rất ngon. Nếu khách có phương tiện
xe máy thì đi dạo chơi và đến đây có vị trí cực đẹp ngồi ngoài trời với không khi trong lành từ sông
và biển thổi vào...nhậu thì tuyệt vời. Giá cực rẻ đó là điều chắc chắn và đồ ăn thì quá ngon tươi.
Nhưng khách ở Diamondbay thì rất dễ và gần để đến đây. Nếu ăn uống thì đây là lựa chọn cực kì hợp
lí vì giá rẻ và đồ hải sản ngon rẻ. Trước khi đi vui lòng liên hệ:
Nếu chọn quán Kim Lợi: 0903.590.820 gặp chị Lợi. Nhớ là nói khách hàng của Phi Tâm nhé để được
giảm giá và phục vụ cực tốt
Note: Hiện nay quán Kim Lợi nhiều món ngon và phục vụ rất nhiệt tình. Nếu ăn ở đây thì có nhiều
món lạ như Cá sơn gà – nhím biển nấu cari – cá nanh heo – miệng mực – cá bò hòm, gân cá bò gù

Quán ốc biển
Địa chỉ này rất phù hợp với những ai thích ăn các loại ốc biển và rất bình dân. Mặt hàng phong phú
và được chế biến nhiều món hợp khẩu vị. Chính vì vậy quán này đã nơi lựa chọn của người Nha
Trang. Thời điểm hiện tại quán chủ yếu phục vụ người địa phương vì du khách chưa biết đên. Nếu du
khách nào có nhu cầu thì đến thưởng thức Quán Ốc 24 Ngô Đức Kế - 0583.516214 & 01257127879



gặp Ms Phương. Để ăn uống được quan tâm và có giá đảm bảo thì nên giới thiệu là khách hàng đi du
lịch của Phi Tâm
- Ngoài ra còn có những địa chỉ bán chuyên ốc Vy 39 Nguyễn Thị Minh Khai góc đường với Nguyễn
Thiện Thuật, đối diện với nhà hàng Sea food
- Quán Linh: 24. Hùng Vương – 0583.6500660, 0918601.111
- Ngoài ra còn có các quán hầu như chủ yếu là người Nha Trang thì có một số quán như Ông Táo ở
đường Mê Linh – Cây Trúc ….vv sẽ có thông tin cập nhật sớm nhất
- Quán Đôi Bờ: 43B1 Sông Cái – Nha Trang: 0586.251.626/0905.248.444
- Quán Hoa Biển 124 KA Hải Phước, vòng xoay gần với Cầu Trần Phú, đối diện Thùy Dương –
0583.833.244/Mr Cư & Ms Hồng 0983.091.994
Các quán này tập trung phục vụ dân địa phương với nhiều món hải sản rất thơm ngon, địa điểm ngồi
thì rất bình dân. Chú ý những quán sau:

ĐẶC SẢN NHA TRANG

1. NEM NINH HÒA

- 04. Mê Linh có nem nướng và bún thịt nướng rất ngon chuyên phục vụ dân địa phương
- 50. Thống Nhất (ngay quảng trường ngã 4 Quang Trung) quán đây rất ngon và có cả Vịt khá nổi
tiếng, khách hàng tập trung chủ yếu dân sành ăn
- 52. Phan Bội Châu ngon lịch sự, dân địa phương ăn rất đông.
-  Đặng văn Quyên: 16A Đường Lãn Ông - Nha Trang (dành cho khách đoàn và khách du lịch)
- Nem Ngọc Tiên: 59 Lê Thành Phương, sạch sẽ thoáng mát, ngon
- Quán nem: 15 Lê Lợi
- Quán Nem 25 Lê Hồng Phong
- Quán Nem Nhã Trang 39 Nguyễn Thị Minh Khai
- Quán Nem Nhã Trang ngay chân cầu Bóng
- Quán Nem Ngọc Tiên 59 Lê Thành Phương
- Quán nem nướng cuỗn sẵn 178 Thông Nhất

2. BÒ

- Quán bò nướng Lạc Cảnh
- Thủy Trúc 124 Hoàng Văn Thụ
- Mỹ Cảnh 118 Hoàng Văn Thụ,
- Quán Hai Chùa số 9 Tô Vĩnh Diện
Với các món này ăn buổi sáng bình dân thì từ đường Nguyễn Thị Minh Khai rẽ vào đường Lê Đại
Hành gần đến Ngô Gia Tự thì rất nhiều quán nhỏ nhưng rất đông học sinh và CBCNV đến đây ăn
món này. Ngoài ra ngoài món bò chủ yếu ăn sáng thì Món lẫu bò thì tại Nha Trang có quán Cây Mận
nằm trên đường Nguyễn Bình Khiêm cực ngon, đồ ăn nhiều và giá rẻ.

3.GÀ
Quán gà:Như Ý – 133 Hồng Bàng – Tel 0583. 513.990/0915800824
Quán Gà Ngon: 39 Đường Đồng Nai
Quán Gà Huỳnh Lai: 04 Phan Chu Trinh
Quán Gà Ninh Hòa: Nguyễn Thị Minh Khai
Quán Gà Dã Tượng (vòng xoay công viên gần chợ Bình Tân, quán này rất ngon và rẻ)
Quán Hai Chùa số 9 Tô Vĩnh Diện
Quán Dũng Cơm gà: 26 Huỳnh Thúc Kháng – 0583.561.314
Quán  Hà cơm gà: 75 Ngô Gia Tự - 0975.200.969



Quán cơm gà số 1 Phan Bội Châu khá phong phú đồ ăn có thêm các món như Hủ tiếu và các món bò

4.VỊT
- Quán Vịt Âu Cơ: 06 Lạc Long Quân 058.3874545
- Quán Vịt 50 Thống Nhất
- Quán Vịt Hùng Cầu Dứa: đường 23/10 0583. 891979
- Quán vịt 26 Hàn Thuyên
- Quán 141 Xôi xéo vịt ngã 3 Tô Hiến Thành + Lê Quý Đôn (39 Lê Quý Đôn)
- Quán 141 Xôi xéo vịt 88 Nguyễn Thị Minh Khai
- Quán vịt Âu Cơ 54 Nguyễn Thị Minh Khai (chi nhánh)
- Quán vịt Khánh Trang đường Nguyễn Trãi

5.DÊ
Quán Dê Lai 51 Phòng Không
Quán Dê Lai 212 Dã Tượng
Quán Dê Đồng Nội 326/17 Lê Hồng Phong

6. BÊ
- Quán bê thui 111 Nguyễn Thị Minh Khai

7. THỊT CẦY:
- Quán Long Biển 649 và 657 Lê Hồng Phong
- Quán 36 số 647 đường Lê Hồng Phong
- Quán 9A Điện Biên Phủ - Vĩnh Hải

8. THỊT RỪNG: Bao gồm nhiều loại như Heo – Hoãng – Chim – Rắn vv
- Cập nhật sau

9. LẨU CÁ KÈO
- Quán Linh: 43 B Lê Thành Phương: Ms Linh 090.6584.222

NHÀ HÀNG PHỤC VỤ CHO KHÁCH NƯỚC NGOÀI

RUSIAN FOOD
- GREEK TAVERNA “GIA MAS”
1/39 Trần Quang Khải: 0121.4794.019

IATALIA FOOD

Grill House: Steaks – Seafood
1/18 Trần Quang Khải: 0583.528.087

DA FERNANDO
96.Nguyễn Thiện Thuật - Nha Trang - Khánh Hòa
Tel: 0583.528034 - 0987531770

GOOD MONING VIET NAM



19b Biệt Thự
Tel: 0583.3522071

 CITY PIZZA
24A Hùng Vương
0583.521893 – 0905177217

FRANCE FOOD

CON GÀ PHÁP
26 Trần Quang Khải - Nha Trang
Tel: 0583.527201 - 0909020274

LE BOUCHON
01 P Hùng Vương
Tel: 0935 755 034

GERMANY FOOD

TREF FPUNKT Restaurant
06A - Trần Quang Khải - Nha Trang
Tel: 05836252058

* ESPANOL FOOD
* RES TAURANT LAMACHA
78. Nguyễn Thiện Thuật - Nha Trang
Tel: 0583.527978 – 0914569782

THAILAND FOOD
* THAILAND CUISINE
81. Tô Hiến Thành - Nha Trang
Tel: 0583.515150

* SAME SAME BUT DIFFERENT
111 Nguyễn Thiện Thuật
Tel: 0583.524079

KOREA FOOD
RESTAURANT KOREA
82. Huỳnh Thúc Kháng
Tel: 0583.512357 - 0935021386

*JAPANESE FOOD
RESTAURANT: OH! SUSHI BAR
17C Hùng Vương - Nha Trang
Tel: 0583.525.729

SHOP MUA SẮM QUÀ LƯU NIỆM



1. THỜI TRANG: Aó quần thể thao, đồ tắm biển, thời tran đi biển
* Shop: Sunsport – 97 Nguyễn Thiện Thuật. Tel 0583.524.879/0583.524.579
- Cửa hàng chuyên bán đồ thể thao với nhiều hiệu nổi tiếng thời trang
*  Shop chuyên đồ dụng cụ TDTT:  Liểu Sport – 08 Nguyễn Thiện Thuật 0583. 524.478
*  Shop chuyên đồ dụng cụ TDTT: Thủy – 27 & 36 Phan Chu Trinh – 0583. 601239/0903.510.407
* Shop Tân Lộc đại lí cho các thương hiệu thể thao thương hiệu:
- 109 Phan Bội Châu – 0583.823.299/0983.030.902/0982.82.32.99
*  Shop buôn bán các mặt hàng thể thao Nga: 23. Phan Chu Trinh & 22 Hai Bà Trung: 090.358.7777
-* Shop thể thao và âm nhạc Sơn: 113 Phan Bội Châu – 0583.823.136
- Đại lí cung cấp các mặt hàng thể thao uy tín

- Bamboo:
81 Hùng Vương - 15 Biet Thu St.- Vinpearl Resort - Maximark shopping mall - Diamond Bay resort
- Saga Du Mekong:
19 Biệt Thự & 1/21 Trần Quang Khải & Maximax 60 Thái Nguyên – 090.357.3602

Giay dep:
* Shop Hải Vân
- 15 Phan Chu Trinh – 0583.820.260
- 04 Lý Thánh Tôn – 0583.818.579
- 14 Ngô Gia Tự - 0583.513.582
- 106 đường 2/4 Tháp Bà – 0583.543.639
- 42 kiot 5 Chợ Đầm – 0583. 0583.820.260
* Shop Thành Phú
- 43 Nguyễn Trải – 0583.510.795/090357.5289
* Shop Phước An: 41 Nguyễn Trãi. 0583.706.788

Đồ Nam - Đồ Nữ :
- Shop Hiếu Thảo: 24 – 26 – 28 Phan Chu Trinh  0583. 810.458
- Shop An Phước: 48 Quang Trung – 0583. 813 977
- Shop An Phước: 03. Lý Tự Trọng – 0583. 525.569
- Shop Aidas: 80B Quang Trung – 0582.223.668
- Shop Việt Tiến: 49A Lý Thánh Tôn & 98A Quang Trung: 0985.714.455
- Shop Quần Tây Nam: 34 Nguyễn Trãi: 01686.456.768
- Các điểm bán áo quần thời trang rất nhiều tập trung vào con đường Phan Chu Trinh – Lý Thánh
Tôn – Quang Trung. Ngoài ra còn có một số điểm tập trung mua sắm áo quần thời trang cho Tây thì
tập trung trên đường Nguyễn Thiện Thuật – Trần Quang Khải – Biệt Thự,  nên du khách có thể dạo
và mua sắm

SOWROM  SILK & SILVER and TAILORS
- Silk & Silver: 06 Quân Trấn – 058.6252.120/0988.244667
- Silk & Silver: 1/7 Trần Quang Khải- 0586.299.045/0935.019993
- Silk & Silver: 31A Biệt Thự - 091.580.2346/0905.020.400
- Tailors Hội An: 98 Nguyễn Thiện Thuật – 0583.528.368/090.516.9349
- Tailors Hà Nội: 1/36 Trần Quang Khải – 0583.525.477/0902.243.247/0904.303.158

CỦA HÀNG BÁN DÂY THẮT LƯNG – BÓP DA – CARAVAT
- Shop Huy Hoàng: 36 Nguyễn Thị Minh Khai: 0915.162.244/0913.767.253



- Shop thời trang: Nịt – bóp – Caravat 03 Lý Thánh Tôn: 0913.138.080

Shop áo quân lót (Thời trang và tắm biển)
- Shop đồ lót lót Triumph: 82A Quang Trung: 0583.527.546
- Shop đồ lót Triumph: 22 Tô Hiến Thành – 0583.607659
- Shop Golden Age: 5K Hùng Vương – 0905.392.008
- Shop APHRODITE: 1/19 Trần Quang Khải – 091.3754.064

 Cửa hàng Vàng Bạc - Đồ trang sức.
- Tiệm Vàng Ngọc Mai: 69 Phan Bội Châu – 0583.821.344
- Trang sức ngọc trai tự nhiên Cẩm Thọ   Thống Nhất
- Shop Quỳnh Hương: 133A Huỳnh Thúc Kháng- 0583.510281/ 3515271/0905110471

CỬA HÀNG MẮT KÍNH THỜI TRANG
- Mắt kính Á – Âu: 9H Lê Thánh Tôn & A4 Khối A Chung cư Chợ Đầm: 0918.258.391/0989.988985
- Mắt Kính Quốc Huy: 67 Thống Nhất – 0583.826.135
- Mắt kính Sơn Hà: 9 & 11 Thống Nhất – 0583.826.242
- Mắt kính Ngọc Vân: 38 & 82 Phan Bội Châu – 0583.827.000
- Mắt kính Eden Hoàng Yến: 80 Phan Bội Châu – 0583.823.360
- Mắt kính Ngọc Quang: 78 Phan Bội Châu – 0583.822.199
- Mắt kính Quang Lộc: 44 Phan Bội Châu – 0583.826.022

TIỆM SỬA CHỮA ĐỒNG HỒ
- Tiệm sửa chữa và mua bán đồng hồ: Quế - 29 Thống Nhất – 0583.824.390
- Tiệm sửa chữa và mua bán đồng hồ:Ngọc Hồng: 91 Phan Bội Châu – 0583.813.163
- Tiệm sửa chữa và mua bán đồng hồ: Nghĩa – 0583.825.973/090.511.9133

TRUNG TÂM BẢO HÀNH NOKIA CARE
24 Thái Nguyên – 0583.813.898

Đồ Lưu Niêm:
- Làng tôi: 6G Quân Trấn - Hùng Vương. 0583.524.825/098.325.1173
- Shop Tín Đức: 1/25 Trần Quang Khải – 0583.524.414/090.355.0494
- Shop Coconut: 1/10 Trần Quang Khải – 0583.521.634
- Shop Hương Phố: 1/31 Trần Quang Khải – 0583.525.927/095.107.455
- Shop Hương Giang: 1/30 Trần Quang Khải – 0583.521.634
- Shop Forever: 6/0 Hùng Vương – 0935.863.016

Tranh Nghệ Thuật
- Shop Minh Tâm: 111 Phan Chu Trinh – 0583. 823.094/091.796.9649
- Shop Hòa Trang: 121 & 115 Phan Bội Châu – 0583.811.035/0913.413.261/0935.556796
- Shop Khanh Dư: 95 Phan Bội Châu – 0945.722.030/ 0989.224.444

CỬA HÀNG DẦU GỘI – KEM CHỐNG NẮNG – CD MUSIC
- 1/26 Trần Quang Khải – 0583.52409
- Shop Mỹ Phầm OHUI: 100 Quang Trung – 0583.526.616

RƯỢU – BIA – NƯỚC NGỌT – BÁNH KẸO
- Shop Hoàng: 57 Lý Thánh Tôn – 0583.823.090/0905.101.893
- Shop Phước Tâm: 54 Lý Thánh Tôn – 0583. 829.489
- Shop Trung Hoàng: 26 Lê Thánh Tôn – 0583.510.637



MUA SẮM LÀM QUÀ CÁC MÓN ĐẶC SẢN NHA TRANG

Yến sào
Mực khô
Mực 1 nắng
Tôm khô
Cá thu khô, cá 1 nắng
Vi Cá
Chả cá
Rong biển
Nước mắm
Bánh xoài

Note: Nếu mua yến sào thì gọi cho Ms Ý 090.5150.090, vì gia đình Ms Ý có người chuyên làm yến
sào ở đảo nên mua uy tín và giá rẻ.

SPA – MASSAGE – TRANG ĐIỂM

DAISY SPA: 34T Nguyễn Thiên Thuật – 0583. 524.565/0905.456.200

SỨ SPA: 93 Nguyễn Thiện Thuật – 0583.523.242

Ý SPA: 05 Hùng Vương – 0583.526.253/090.575.3637/0935.464.279

CRAZY KIM: Spa & Gym Beauty Salon
1D Biệt Thự: 0583.527.837/090.358.2257

THẨM MỸ VIỆN LINDA SPA: 87 Huỳnh Thúc Kháng – 0583.516569/0914.070595
Chăm sóc da mặt bằng mỹ phẩm cao cấp Dermalogica, hoa quả và thảo dược. Liệu trình Spa giảm
Streess, ngâm lu – đăp lưng bằng thuốc bắc, điều trị da nám bằng máy IPL, công nghệ phun – thêu
thẩm mỹ Mắt – Môi – Mày, tatto nghệ thuật

BEAUTY & SPA LOTUS: 28 Trần Quang Khải – 0583.526457

BEAUTY & STEAM – SAUNA – SPA TRẦM HƯƠNG: 104 Hoàng Diệu – 0583.884647

CRAZY KIM SPA & GYM 01 Biệt Thự, Tp. Nha Trang, Khánh Hòa Điện thoại: 0583.527.837
Spa & Gym được nhiều khách lưu đến đây, đầy đủ các dịch vụ Spa - Massage

MỸ VIỆN LYS: 32 Hùng Vương - 0583.527.336
Chuyên trị mụn, trị nám cấp tốc, trị sẹo da thâm bằng tia led điều biến quang. Chống lão hóa mặt và
vùng mắt, triệt long vĩnh viễn. Xâm phun thẩm mỹ

MỸ VIỆN & BEAUTY SALON THÙY HƯƠNG: 30A Hùng Vương – 0583.525.703
Đây là 1 trong những điểm lựa chọn mà mấy chị em tại Nha Trang đều biết đến vì Thùy Hương có
tiếng lâu năm và các phong phú các dịch vụ làm đẹp. Tại đây đầy đủ các dịch vu như Spa, tắm trắng,
nail, Massage

HAIR & BEAUTY SALON MY MY: 146 Thống Nhất – 0583.823.850



Tiệm này rất nổi tiếng cắt tóc nữ với tay nghề của Mr Hoàng mà mấy chị em tại thành phố này đều
biết đến.

HAIR & BEAUTY SALON THI THƠ

SÀI GÒN BEAUTY SALON: 108 Bạch Đằng – 0583. 511358/098.9156675
Tiệm làm đẹp cho chị em phụ nữ này được nhiều chị em biết đến, nổi tiếng bỡi vì tay nghề và nhiều
model luôn làm hài lòng khách hàng

SALON YẾN YẾN: 1/39 Trần Quang Khải – 96 B2 Trần Phú – 29 Hùng Vương: 0905103705
Chuyên xăm hình nghệ thuật và các dịch vụ làm móng chân tay, làm tóc

HỚT TÓC TRANG ĐIỂM CHO NỮ: TUẤN NGUYỄN: 27 Hồng Bàng

BEAUTY SALON MR ĐIN
35 Phan Bội Châu – 0935.611.811

MASSAGE QUỐC TẾ: 09 Nguyễn Thiện Thuật

MASSAGE (Hội người mù): 34A Hoa Lư – 0583. 514.551

VI. THÔNG TIN BỆNH VIỆN -  BÁC SĨ TẠI NHA TRANG

* Bệnh viện: Đa Khoa tỉnh Khánh Hòa: 19 Yersin – 0583.822.175
* Bệnh viện Quân Y 87: 01 Tuệ Tỉnh
* Bệnh viên Quân Dân: 34/4 Nguyễn Thiện Thuật – 058.352. 8866/ 352.8877
* Trung tâm phục hồi chức năng
* BỆNH VIỆN LAO VÀ BỆNH PHỔI TỈNH KHÁNH HÒA
   Nguyễn Khuyến, Tây Nam -    TP Nha Trang , KHÁNH HÒA

* BỆNH VIỆN ĐIỀU DƯỠNG - PHỤC HỒI CHỨC NĂNG - KHÁNH HOÀ.
   Đường Phạm Văn Đồng, Hòn Chồng, Vĩnh Phước -    TP Nha Trang , KHÁNH HÒA

* BỆNH VIỆN GIAO THÔNG VẬN TẢI 6
  16 Cửu Long - TP Nha Trang , KHÁNH HÒA

* BỆNH VIỆN ĐIỀU DƯỠNG PHỤC HỒI CHỨC NĂNG
   Hòn Chồng -  Thành Phố Nha Trang - TP Nha Trang , KHÁNH HÒA

* BỆNH VIỆN DA LIỄU ( KHÁNH HÒA)
  165 Nguyễn khuyến thành phố nha trang - TP Nha Trang , KHÁNH HÒA

1.BÁC SĨ DŨNG: 45A Nguyễn Thị Minh Khai – Nha Trang: 0972496458 – 0914.036.778
Chuyên khoa Tim mạch – Khoa nội, bác sỹ này rất, giỏi, nhiệt tình làm việc rất uy tín, chuyên điều trị
khoa tim mạch và lão học. Được đánh giá tốt của khách hàng



2. BÁC SĨ KHEN 0905175157 - 0903595657 - 0583. 815866,
Chuyên khoa Tai - Mũi - Họng, rất nhiệt tình và khá hài hước, các gia đình đưa bé đi khám rất đông
và tính nhiệm

3 BÁC SĨ NGUYỄN VĂN THẠNH: Đ/c 04 Đinh Tiên Hoàng 0583. 525882 - 0903699610
Chuyên khoa da liễu rất giỏi về khám bệnh và cho thuốc, bác sĩ khá vui tính và nhiệt tình. Được đánh
giá tốt của khách hàng

4. BÁC SĨ NGỌC ANH: 0982813641
Chuyên khám Nội nhi và tư vấn dinh dưỡng, nhệt tình giúp đỡ bệnh nhân và tư vấn kĩ càng. Phòng
khám có trang bị các máy siêu âm, xét nghiệm huyết học, xét nghiệm nước tiểu, máy đo điện tim, đo
chức năng hô hấp tầm soát Hen suyễn, xông khí dung, nội soi tai mũi họng. Vấn đề tư vấn dinh
dưỡng rất chu đáo và khoa học. Đánh giá loại tốt của khách hàng

5. BÁC SĨ NGA 0583881877 (khu Bình Tân)
Chuyên khoa Nhi, nhiệt tình và rất chu đáo cho khách, khám bệnh cho trẻ em thì trẻ em rất mến

6. BÁC SĨ LƯƠNG 0989437811
Khám chữa bệnh tổng quát, có phòng khám lớn và uy tín và có đội ngũ bác sỹ khám tại khách sạn,
nơi đây là địa chỉ các trường hợp khách Tây thường đến vì các khách sạn lớn giới thiệu và tín nhiệm)

7. BÁC SĨ THẾ 058.3823550 chuyên khoa Da Liểu

8. BÁC SĨ YẾN chuyên khoa Nhi: 0583.829448 - 0983474072
Khám bệnh và bán thuốc khá hay cho trẻ em, đặc biệt là các bệnh về đường ruột và hô hấp. Khám
sáng sớm lúc 6h đến 7h, trưa từ 11h30 – 12h30, chiều từ 5h đến 7h. Bác sĩ này bán thuốc rất tốt, đặc
biệt là vấn đề tiêu hóa đường ruột

9. PHÒNG KHÁM TƯ NHÂN PHÚC LỘC 12 Trần Quý Cáp 0583 812698 - 0983 812698
Chuyên khám và điều trị bệnh người lớn - trẻ em, đây là địa chỉ đánh giá tốt có các khoa như Nội
khoa - Nhi Khoa - Chẩn đoán hình ảnh - Xét nghiệm (đã đưa con đi khám ở đây nên thấy được)

* Những bác sỹ trên là được nhiều người tín nhiệm nên mọi người đi Nha trang nếu cần thì liên hệ,
tuy nhiên em cũng mong mọi người đừng bao giờ gọi cho họ nhé, thế mới có chuyến đi vui vẻ.

10. PHÒNG KHÁM NGOẠI KHOA BS CHÍNH: 51 Hoàng Văn Thụ - 0583.560789
Chuyên về Cơ – xương – khớp, gẫy xương, bong gân, sọ não, cột sống, phẩu thuật, bó bột

11. PHÒNG KHÁM HÀ VĂN DƯƠNG: 39 Sinh Trung – 0583. 823.550/0905121.325
- Chuyên về ngoại khoa ung bướu – hạch

12. Bác sĩ Đồng Văn Anh: Chuyên khoa cấp 1 – Nghành Nội Khoa
- Phòng mạch: 214 Phan Văn Dũ – Hà Ra Vĩnh Phước. 0583.812286/0913.463825

13. TIỆM THUỐC NAM:
- Nam Sanh Đường – 160 Thống Nhất: 0583824426, Phòng khám mạch này rất hay
- Tế Sanh Đường – 76 Ngô Gia Tự. 0583510754/090.5052751

14. Phòng khám Đông Y Phước Hòa: 13 LAM SƠN - Điện thoại: (058)3873091



14. CÁC ĐIỂM BÁN THUỐC TÂY
- Quầy thuốc 23: 7K Hùng Vương – 0583.521.857
- Quầy thuốc Khang An: 176 Thống Nhất – 0583.823.400
- Điểm bán thuốc Tây sỉ và lẻ: Quang Trung
- Điểm bán thuốc tây sỉ và lẻ: Quang Trung- Lý Tự Trọng
- Điểm bán thuốc Tây sỉ và lẻ: Phương Sài
- Tiệm thuốc KhánhVân:   48 Tô Hiến Thành – 0583. 512.578
- Tiệm thuốc số 3: 27 Nguyễn Thị Minh Khai
- Tiệm thuốc Thanh Hòa: 6A Phan Chu Trinh – 0583.825079
- Tiệm thuốc Hồng Vân: 42 Lý Thánh Tôn – 0583825.753
- Tiệm thuốc tây: Góc đường Nguyễn Thiện Thiện Thuât với Biệt Thự
- Nhà Thuốc Quang Khánh:  14 Phương Sài , Thành Phố Nha Trang - 058 3821413
- Nhà Thuốc Tiến Phát: Số 9  Chung Cư Ngô Gia Tự - Thành Phố Nha Trang: 0122 7409568
- Đông Y Dân Lợi: Số 1 Sinh Trung - Thành Phố Nha Trang - 058 3561878
- Nhà Thuốc Thanh Hải: Số 8  Kiôt Chợ Đầm - Thành Phố Nha Trang: 058 3823855
- Nhà Thuốc Lan Chi: Số 50 Kho Cảng Bình Tân , Phường Vĩnh Nguyên – 0583882563
- Nhà Thuốc Quang Trung: Số 149  Đường  Ngô Gia Tự - Thành Phố Nha Trang - 0583514042
- Hội Đông Y Tỉnh Khánh Hòa: 59 Lý Thánh Tôn - tp Nha Trang - 0582 222729
- Công Ty Dược Phẩm Khánh Hòa: Số 82 Thống Nhất -Thành Phố Nha Trang – 0914008610
- Công ty thuốc Vạn Thạnh: 205 đường 2/4 (058)3813965
- PYMEPHARCO - CTY CP PYMEPHARCO - 45D QUANG TRUNG, Điện thoại: (058)3525579
- Công ty dược Huy Thọ: 21 Quang Trung - (058)3827217
-Công ty dược 3A địa chỉ 7 Lô

V./ THUÊ XE MÁY - GIẶT LÀ ÁO QUẦN

1. CHO THUÊ XE MÁY
– Mr Nam 0905.111.541. Lưu ý là khi thuê xe thì nhớ nói là khách hàng của Phi Tâm : Nha Trang
Holiday để có giá tốt

2. GIẶT ỦI KHOA NGUYỄN: 0932598722 – 0905707306
Thời gian phục vụ: Từ 6 giờ 30 đến 21 giờ. Đây là cửa hàng giặt ủi uy tín và được các ks lựa chọn

3. GIẶT ỦI HOÀNG: 0984844300 (Mr Dũng)
97 Kiến Thiết (Ngay góc đường Nguyễn Thị Minh Khai rẽ vào Trần Nhật Duật)
- Đây là địa chỉ giặt ủi tại Nha Trang rất uy tín và giá thì quá bình dân.
- Đồ Nam 7.000đ/, Nữ 6.000đ, 10.000đ/kg đồ Tây

4. KHÔI NGUYÊN NHA TRANG
* Cửa hàng số 01: 8/1 Đường Nguyễn Thiện Thuật, Tp. Nha Trang. Điện thoại: 6252640
* Cửa hàng số 02: 06 Đường Lê lợi, Tp. Nha Trang. Điện thoại: 2241644
* Cửa hàng số 03: 26 Đường 2/4, Tp. Nha Trang. Điện thoại: 6555900

VI. ĐIỂM BÁN CHÁO DƯỠNG – SỮA HỘP - QUẦN ÁO CHO TRẺ EM
1. Cháo dinh dưỡng
-  Dori: Có 2 điểm bán cháo rất ngon và vệ sinh đảm bảo chất lượng cho các cháu
- 8B Tô Hiến Thành 3516005 Ms Diễm, quán này có sân nhà rộng và có bàn ghế rất gọn gàng cho bé
ăn tại chổ, ngoài ra còn có fiml cho bé xem
- 131 Nguyễn Thị Minh Khai 0583.3510680 Mr Lực



- Cháo dinh dưỡng Vườn Cổ Tích: 02 Ngô Sĩ Liên – 0583.501295
- Cháo Tô Hiến Thành

2. Các điểm bán đồ sơ sinh và trẻ em
Vì nhu cầu thiết yếu cho bé, các gia đình đi du lịch Nha Trang cần lưu ý các điểm bán hàng có uy tín
tại Nha Trang. Cách xếp vị trí được đánh giá tốt xếp hạng từ số 1 trở lên.
1. Shop BẢO HÂN: 69 Quang Trung
2. Shop THU THU ở đường Nguyễn Trải
3. Shop LY LY ở đường Tô Hiến Thành
4. Shop Hiếu Thảo: 22 Hai Bà Trưng – 0583817.989
5. Shop Thời trang Baby Phúc Thịnh: 22 Lý Thánh Tôn – 0583. 563343
6. Shop Honey Mẹ & Bé: 43 Tô Hiến Thành – 0934.724 777
7 Shop Bobo: 139 Huỳnh Thúc Kháng: 0586.525.578

3 CỦA HÀNG GIỚI THIỆU SẢN PHẨM SỬA VÀ SỬA VINAMIL NHA TRANG
- Shop chị Thủy: 165 Hoàng Văn Thụ - 0583.811.812
- Shop Hiếu Thảo: 22 Hai Bà Trưng – 0583817.989
36 Lê Thánh Tôn - 0583. 3510182
Cửa hàng giới thiệu sản phẩm Vinamil cung cấp nhiều mặt hàng sữa tươi và các loại mặt hàng khác
với chất lượng cao.

VIII. THÔNG TIN TIỆM RỬA HÌNH – SHOP HOA TƯƠI – TẠP HÓA
Để tiện cho khách hàng có những bức hình nhanh chóng và đẹp. Hiện nay tại Nha Trang có những
điểm uy tín và chất lượng như sau.

1. FLORIST STYLE
49. Nguyễn Thị Minh Khai
Tel: 0583.513877 - 0905214623

2. Shop hoa THƯỢNG UYỂN
45A Nguyễn Thị Minh Khai: 0583.706782 - 0975 434 924
Thay lời của bạn
* Hoa voan
* Hoa Giấy
* Kết tranh thư pháp
* Chuyên cắm hoa tươi, kết hoa cưới, hoa tang

3. Sop hoa LÁ LANH
181 Thống Nhất: 0583 561 585 - 0905 692 597
* Cung cấp hoa đám cưới, sinh nhật, đám tang
* Cung cấp hoa Hội Nghị - Khai trương
* Điện hoa, phục vụ tận nơi

4. Shop hoa MỘC MIÊN
* 26 Lý Tự Trọng – 0583.828.711/091.404.7117
- Nghệ thuật trang trí hoa tươi, hoa vải, nội thất -  sân vườn.Tranh sơn dầu – tranh chất liệu, gốm

1. TRUNG TÂM ẢNH MÀU KỸ THUẬT SỐ: QUÁN ẢNH 57



57. Lý Thánh Tôn - Nha Trang
0583. 823082 - 0982288400

2. CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ ẢNH MÀU THIÊN PHƯỚC
51 Lê Thành Phương - Nha Trang
0583.810265 - 058 2227333

3. TRUNG TÂM PHÂN PHỐI NGHÀNH ẢNH
- 124 Thống Nhất – Nha Trang: 0583.812889

VIIII./ TỤ ĐIỂM GIẢI TRÍ: KARAOKE – CAFÉ – BAR – VŨ TRƯỜNG

1 KARAOKE
- MTV: 41 Phù Đổng – 0583. 515.666
- Vinh Xanh: 140 Võ Trứ - 0583.515454
- Biển Xanh 2: 117 Huỳnh Thúc Kháng – 0583. 514.771
- Giai điệu xanh: 174 Ngô Gia Tự - 0583.510.808
- New: 114 Nguyễn Thị Minh Khai – 0583.512. 114
- Karaoke Pro: 28 Hông Bàng – 0583.3516.488/ Mr Ri 093.5899.777

1. CAFE
Fuji Cofffee & Live Music
50 Yersin - 0583.829966

Góc nhỏ: 118 Bạch Đằng – 0583.510.502/0913472473

Cafe Tuổi Ngọc
112 Hồng Bàng - 0583.515449

Café Mỹ An
48 Trần Nhật Duật – 0583.871.068

Salut: Coffee & Breakfast
16 Trần Quang Khải - Nha Trang – 0583.526168

Vũ Trường & Cafe GMC Nha Trang
3/37 Phạm Văn Đồng

Sonata coffee
77A Lê Đại Hành

Minouca
79. Hùng Vương – 0583.526027/0914.151919

QUÁN CÀ PHÊ GÓC PHỐ
50 Lê Thành Phương

B.O.W CAFE
33. Lê Quý Đôn: 0583. 516566



HÒN KIẾN CAFE
56 Đống Đa, Phường Tân Lập, Nha Trang

PARAMOUNT CAFÉ: 58 Trần Phú - Nha Trang

MOKA CAFÉ: 74 Hùng Vương, Nha Trang, Khánh Hòa

LET IT BE CAFÉ: 81A Tô Hiến Thành, Nha Trang

CAFE SÁCH PHƯƠNG NAM 17 Thái Nguyên, Nha Trang

CAFE MBY: 25- Lê Qúy Đôn - Nha Trang

CAFÉ GIA BẢO: 91 Yersin – 05832460.838

2. BAR
SALING CLUB BAR
Địa chỉ: 72-74 Trần Phú, Phường Lộc Thọ - 0583.826528

Nét đẹp vốn có của một địa thế chênh vênh mép sóng (trong những ngày sóng lớn), lại nằm trên trục
đường Trần Phú, cái xương sườn của phố biển, Sailing Club (Câu lạc bộ đua thuyền) luôn đông
khách du lịch Tây, ta.
Hai gian quán nối về phía bãi biển, ngồi bất kỳ ghế nào cũng hưởng trọn tầm nhìn 180 độ ra biển.
Thức uống ở Sailing Club rất ngon và phong phú, có đủ chủng loại từ rượu bia, nước hoa quả,... thiên
về khẩu vị Tây hơn Việt. Thực đơn sang trọng nhưng không đắt đỏ cũng không đủ để lượng giá tầm
thường một không gian trời cho. Đến với Sailing Club để được tận hưởng những ngày cuối tuần vui
vẻ bên người thân và bạn bè!

WHY NOT BAR
24 Trần Quang Khải, Phường Lộc Thọ

Khách đến với Why not bar thường tìm cho mình một loại thức uống yêu thích và điều quan trọng
nhất là được thư giãn, giải trí và chơi hết mình. Vì vậy, Why not bar thường đón một lượng khách rất
đông, gồm khách địa phương và cả du khách trong, ngoài nước. Quán bar có một nhân viên tên Tý,
tuy đã 29 tuổi nhưng chỉ cao khoảng 60cm. Là nhân viên của quán, nhưng Tý rất ít khi chạy bàn mà
chủ yếu đi ra đi vào để làm vui cho khách. Khách đến đây rất khoái xem Tý nhún nhảy, tạo dáng,
nhiều khách còn xin chụp hình chung làm kỷ niệm… Đó cũng là nét độc đáo của quán bar.

LOUSIANA BAR
9 Tran Phu Street
(84) 58.521.948
Một điểm nghĩ ngơi thư giản bên bờ biển Nha Trang, phong cách hiện đại có nét kiến trúc rất lãng
mạn. Giữa là hồ bơi to, tiếng nhạc nhẹ tai, bia tươi ngon và phục vụ tốt. Khách hàng ở đây tập trung
là Tây và những người cần thưu giản và hóng gió biển.

PATRICK WICE – NHA TRANG
- Quán Bar này tuy nhỏ nhưng quán này là nơi cung cấp các loại rượu nho – vang nổi tiếng, giá cả rất
rẻ, nên khách tây và Việt đến thưởng thức ăn uống khá nhiều



3. VŨ TRƯỜNG

VŨ TRƯỜNG LOGDE
Địa chỉ: 42 Trần Phú, Tp. Nha Trang, Khánh Hòa
Điện thoại: 0583.810500

Thời gian để trải nghiệm cuộc sống ban đêm tại Nha Trang. Club Lodge gồm có: quầy bar &
discotheque - karaoke, nơi người dân xứ biển & du khách gặp gỡ & làm quen.
Vũ trường Lodge đã mời nhóm DJ nổi tiếng, hàng đêm các DJ sẽ phục vụ vũ trường nhiều phong
cách, nhiều dòng nhạc khác nhau nhưng trong đó được ưa chuộng nhất là thể loại Hip Hop và cũng là
thể loại được xem là khó mix nhất. Logde Club chính là nơi để khán giả thành phố biển thưởng thức
âm nhạc vũ trường thật chuyên nghiệp & đẳng cấp.

VŨ TRƯỜNG YASAKA

Địa chỉ: 18 Trần Phú, Tp. Nha Trang, Khánh Hòa
Điện thoại: 0583. 820090

VŨ TRƯỜNG SUNRISE

Địa chỉ: 12 Trần Phú, Tp. Nha Trang, Khánh Hòa
Điện thoại: 0583. 818701

Với phong cách cổ điển, tự nhiên, “Let it be” lấy cảm hứng từ những hình ảnh ngôi nhà cổ ở Anh và
giai điệu mộc mạc của ban nhạc The Beatles làm nền, và cũng là phần hồn của quán.
Bạn sẽ được cảm nhận rất rõ từ thị giác, thính giác, vị giác và cả xúc giác khi bước chân vào “Let it
be”. Chúng tôi luôn tìm hiểu sở thích của các bạn, đặt mình vào những người thưởng thức để tìm ra
sự thoải mái nhất trong phong cách phục vụ, thức uống và đặc biệt là phần âm nhạc.
Sự sáng tạo luôn được chúng tôi quan tâm đặc biệt. Sáng tạo không chỉ là tìm ra sự mới mẻ mà còn
phải “đặt” nó trong hoàn cảnh, vị trí nào cho thích hợp, và chúng tôi chọn: “Hãy để mọi thứ thật tự
nhiên” theo phong cách cổ điển như tựa đề bài hát “Let it be” của The Beatles.
Phong cách: Cổ điển, chủ đạo là gạch, giấy và gỗ. Cách sắp xếp bàn ghế gần nhau nhưng rất tự nhiên,
cùng thể loại nhạc Country, Rock Ballad, Slow Rock nhè nhẹ tạo nên một khung cảnh ấm cúng. Trên
mỗi bàn, với một bình hoa vàng dễ thương và một ngọn nến (được thắp vào mỗi sau 6h chiều) bạn sẽ
cảm nhận thêm sự lãng mạn.
Màu sắc của quán: Được phối dựa theo màu café với tone màu chính là đen, xám và trắng.
Thức uống: Vệ sinh được đặt lên hàng đầu. Trái cây được lựa chọn rất kỹ, cà phê loại ngon nhất hiện
nay và cách thức pha chế đã được tham khảo kỹ càng từ nhiều nguồn sẽ mang đến cho bạn sự dễ chịu
khi thưởng thức.
Cách phục vụ: Nhẹ nhàng, lịch sự và chuyên nghiệp. Nhân viên luôn được chỉ bảo tận tình từ cung
cách phục nhỏ nhất để tạo cho bạn cảm giác thật sự thoải mái.
Hãy đến “Let it be” để cảm nhận sự thoải mái.

HỆ THỐNG SIÊU THỊ - MINI MART
- Minimart: 3E Hùng Vương – 0938. 516.395/0903.565.838
- Minimart 13 Biệt Thự - 0583.523.035
- Minimart: 12 Trần Quang Khải
- Minimar: 109A Nguyễn Thiện Thuật – 0583.522.904
- Maximart
- Nha Trang Center
- Metro: Km 07 đường lên Ngã 3 Thành



X./ HỆ THỐNG NGHÂN HÀNG – ATM – HIỆU VÀNG ĐỔI NGOẠI TỆ

1. VIETCOMBANK
Chi nhánh Vietcombank Nha Trang: 17 Quang Trung (24/24)
Khách sạn Asia Pradise: Số 1 Trần Hưng Đạo (24/24)
Phòng GD số 5: 30 Nguyễn Thiện Thuật (24/24)
Khách sạn YASAKA: 18 Trần Phú, Nha Trang  (24/24)
Khách sạn Lodge: 42 Trần Phú, Nha Trang (24/24)
Khách sạn Quê hương: 60 Trần Phú, Nha Trang (24/24)
Bưu Điện Thành phố Nha Trang: 4 Lê Lợi, Nha Trang, Khánh Hoà (07h00-22h00)
Khu công viên Phù Đổng – trên đường Trần Phú
PGD Chợ Đầm - 29 Phan Bội Châu
Siêu thị Đại Thuận - 17B Biệt Thự Nha Trang
Nhà Văn hóa thiếu nhi Tỉnh: đường Thái Nguyên

2.NGHÂN HÀNG ĐÔNG Á
Chợ Xóm Mới 88 Ngô Gia Tự,TP. Nha Trang
Cty cổ phần hải sản Nha Trang194 Lê Hồng Phong
Công viên Phù Đổng Đường Trần Phú
Khách sạn Hải Yến 40 Trần Phú, Tp. Nha Trang
Khu du lịch GUAVA 17 Biệt Thự, TP. Nha Trang
Nghân hàng Đông Á – Điểm giao dịch: 49 Lý Thánh Tôn, Nha Trang
Trường CDMG TW 2: Đồng Đế, Tp. Nha Trang
Trường CDVHNT du lịch Nha Trang: 52 Phạm Văn Đồng, Tp. Nha Trang
Trung tâm GDHN Tổng hợp Nha Trang 9 Lê Thánh Tôn, TP. Nha Trang
UBND phường Vĩnh Phước: 114 Đường 2 Tháng 4

• Ngân hàng chính sách xã hội Việt Nam ( VBVP bank)
- Địa chỉ: 195 Hoàng Văn Thụ - TP. Nha Trang
- Điện thoại: 058.3818.798
- Fax: 058.3826.140

* Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (AGRIBANK)
- Địa chỉ: 02 Hùng Vương, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà
- Điện thoại: (058) 3 521 262
- Fax: (058) 3 523 024

Ngân hàng MHB
- Địa chỉ: 02 Đinh Tiên Hoàng,TP Nha Trang
- Điện thoại: (058) 3 524 573
- Fax: (058) 3 524 576

Ngân hàng TMCP quân đội (MILITARY BANK)
- Địa chỉ: 9F Lê Thánh Tôn - Nha Trang

Ngân hàng TMCP Hàng Hải (MARITIME BANK)
- Địa chỉ: Số 34 Trần Phú Vĩnh Nguyên, TP. Nha Trang
- Điện thoại: 0583.889362
- Fax: 0583.889361



Ngân hàng TMCP Nam Á (NAB)
- Địa chỉ: 41 Nguyễn Thị Minh Khai, Tp.Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa.
- Điện thoại: 058.3500 027/ 3.524 272/ 3.527 673
- Fax: (058) 3524 656 / (058) 3527 672

TECHCOMBANK chi nhánh Nha Trang
- Địa chỉ: 38 Thống Nhất, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa
- Điện thoại: (058) 3818 177
- Fax: (058) 3818 166

Ngân hàng công thương Khánh Hòa (VietinBank)
- Địa chỉ: 04 Hoàng Hoa Thám, Tp.Nha Trang
- Điện thoại: 058.3822759/ 3.822758/ 3.810113
- Fax: 058.3821902

Ngân hàng TMCP quốc tế Việt Nam (VIB)
- Địa chỉ: 50 Lê Thành Phương, TP. Nha Trang
- Điện thoại: 058. 382 0727
- Fax: 058. 382 0728

Ngân hàng đầu tư và phát triển (BIDV) tỉnh Khánh Hòa
- Địa chỉ: 45-47 Thống Nhất - Nha Trang
- Điện thoại: (058)3.822034/ 3.823604
- Fax: 058.3825182

HIỆU VÀNG VÀ THU ĐỔI NGOẠI TỆ
- Tiệm vàng Ngọc Mai: 69, Phan Bội Châu -  P. Xương Huân - (058)3821344

- Tiệm vàng Kim Vinh:  80, Ngô Gia Tự - P. Phước Tiến - (058)3510405
- Tiệm vàng Kim Chung: 51, Ngô Gia Tự - P. Phước Tiến – 0583510416
-Tiệm vàng Anh Tiến: 55, Nguyễn Thái Học: P. Vạn Thạnh Tel: 0583821360
- Tiệm vàng Ngọc Anh: Số 6, Hai Bà Trưng - P. Vạn Thạnh - (058)3812422
- Tiệm vàng Cẩm Thọ: 143, Thống Nhất: P. Vạn Thắng – Tel: (058)3560079
- Tiệm vàng bạc Ngọc Nhân: 23B, Ngô Gia Tự - P. Phước Tiến – 0583516484
- Tiệm vàng Kim Liên: 94, Ngô Gia Tự - P. Tân Lập
- Tiệm vàng Minh Hải: 60, Ngô Gia Tự - P. Phước Tiến - (058)3512522
- Tiệm vàng Vĩnh Thịnh: 119A, Ngô Gia Tự - P. Phước Tiến - (058)3510389
- Tiệm vàng Kim Yến: 53B, Nguyễn Thái Học - P. Vạn Thạnh - (058)3821360
- Tiệm vàng Minh Thành: 12, Nguyễn Thái Học - P. Vạn Thạnh - (058)3821338
- Tiệm vàng Phúc Lộc: 68, Võ Trứ - P. Tân Lập - (058)3510260
- Tiệm vàng Ngọc Được: 72, Võ Trứ - P. Tân Lập - (058)3510392
- Tiệm vàng Lý Duyên: 84, Võ Trứ - P. Tân Lập - (058)3510406

RẠP CHIỂU PHIM – CÁC ĐIỂM CHIẾU PHIM 3D
- Rạp chiếu phim: -10, Hoàng Hoa Thám - P. Lộc Thọ - (058)3821072
- HD- Café_Nhatrang: 06 Phạm Văn Đồng - Hòn Chồng (gần cầu vượt) Điện thoại : 058.6522 848
- 3D_Café_Nhatrang: Địa chỉ : 20 Đường Phù Đổng- Nha Trang Điện thoại : 058.2226888



XI./ PHÍ THAM QUAN CÁC ĐIỂM DU LỊCH TẠI NHA TRANG

- Tháp bà Ponagar : 16.000đ/khách
- Hòn Chồng : 11.000đ/khách
- Hồ cá trí nguyên : 50.000đ/khách
- Viện hải dương học: 15.000đ/khách
- Bãi Mini : 80.000đ/khách
- Bải Tranh 30.000 đồng
- Bãi sạn : 20.000đ/khách
- Hòn Mun: nếu lên đảo ngồi chơi có lều 200.000 đồng/lều, ghế 20.000
- Tắm biển tại Hòn Mun 45.000 đồng, tàu đáy kính 45.000 đồng
- Suối Hoa Lan : 80.000đ/khách (người lớn) 40.000đ/khách (trẻ em)
- Đảo Khỉ ( Hòn Lao): 60.000đ/khách (người lớn)30.000đ/khách (trẻ em 1m3)
- Hòn Thị : 20.000đ/khách
- Sông Lô : 20.000đ/khách.
* Vinpearl
- Vé Vinpearl (cáp treo + thủy cung): 400.000đ/khách (người lớn) 300.000đ/khách (trẻ em từ 0.95m-
1.4m)
- Vé Ẩm Thực Vinpearl Land: 150.000đ/ thẻ/ khách.
* Giá Dịch vụ trên Đảo Con sẻ Tre:
- Vé Con sẻ tre : 10.000đ/khách
- Vé vào cổng + lều nằm + tắm nước ngọt: 30.000đ/khách
- Nhà nghỉ có 4 phòng : 400.000đ/ phòng/ 2 khách
* Thác Yangbay
- Vé Thác Yang bay: 220.000đ/khách, trẻ em 110.000đ(dưới 1m3 - 0,9m) Bao gồm trọn gói
- vé vào cổng: 10.000đ, vé xe đua heo 10.000đ, vé xem nhạc dân tộc 10.000đ, vé câu cá sấu 10.000đ
- Vé đi xe điện từ cổng vào thác 10.000đ, đi

XII./ PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG MÁY BAY – TÀU LỬA - XE BUYT

Hiện nay thì Cty Nha Trang Holiday có đội ngũ tư vấn và bán vé – giao tận vé tận nơi cho khách
hàng. Hotline: 0583.521.000 – 0583.524.060 – 091.7644.838 – 091830.8044
Vé Máy Bay: 12 B Hoàng Hoa Thám
Tàu lửa: Nam – Bắc, tuyến Nha trang – Sài gòn, loại tàu cao cấp.
Vé xe giường nằm cao cấp, vé xe ngồi các tuyến
Gía cả phải chăng và luôn.

CÁC ĐIỂM RỬA XE:
Rửa xe 01 Nguyễn Thiện Thuật
Tiệm rửa xe: 76 Bạch Đằng Nha Trang, Việt Nam - 0987 708398
Tiệm Rửa Xe 109 HỒNG BÀNG Tân Lập, Nha Trang
Tiệm rửa xe Vũ: 20 TÔ HIẾN THÀNH - Tân Lập, Nha Trang

TAXI NHA TRANG
Mai Linh(058) 38.38.38.38
Taxi Quốc Tế(058) 3 52 52 52
Airport Taxi(058) 3.528.528 – 62.62.62.62
Emasco Taxi(058) 351.51.51 – 3.521.521
Nha Trang Taxi(058) 3.511.511 – 3.824.000
Taxi Nha Trang(058) 3.81.81.81



Taxi Trầm Hương(058) 3.561.561 – 6.25.25.25
Taxi Thành Hưng(058) 3.822.822
Thiên An Taxi(058) 3.88.99.88
Note: Khách có nhu cầu đi taxi với phong cách phục vụ nhiệt tình, uy tính, lịch sự, hoặc đưa đón sân
bay bằng taxi với giá tốt, thì liên hệ với

- Mr Thiện xe 4 chổ: 090.545.3330
- Ms Hà xe 7 chổ đời mới: 09.05050.133

Những trục trặc gì nếu như xe phục vụ có dấu hiệu không tốt thì alo cho em để em có xữ lí tốt hơn

XE OTO ĐI CÁC TUYẾN

XE MAILINH
VĂN PHÒNG TẠI NHA TRANG:
40 THÁI NGUYÊN - 0583 56 06 06
Giờ xuất bến thành phố Nha Trang đi Sài Gòn: Sáng 7h45 Tối 20h10 20h30 21h10
Giá vé ghế ngồi: 130.000đ. Giá vé giường nằm: 160.000đ

VĂN PHÒNG TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH:
201 PHẠM NGŨ LÃO Q1 - 0839.29 29 29
Giờ xuất bến đi Nha Trang: Sáng 7h30 - Tối 21h

VĂN PHÒNG TẠI THÀNH PHỐ QUY NHƠN
056.39393939
Giờ xuất bến Nha Trang đi Quy Nhơn: 7h30, 8h30, 15h00 15h300

VĂN PHÒNG TẠI THÀNH PHỐ BUÔN MA THUỘT
0500 387 7078
Giờ xuất bến từ Nha Trang: 9h30, 10h30, 14h00, 15h00

VĂN PHÒNG TẠI THÀNH PHỐ ĐÀ LẠT
063.352 11 11
Giờ xuất phát đi Đà Lạt: 7h30, 8h00, 10h30, 14h00, 16h00

VĂN PHÒNG TẠI THÀNH PHỐ GIALAI
0592. 211 211
Giờ xuất phát đi GiaLai: 7h00, 14h30

VĂN PHÒNG TẠI VẠN GIÃ
0583. 912 444
Giờ xuất phát đi Vạn Giã: 6h đến 18h

PHƯƠNG TRANG
Địa chỉ 07 Hoàng Hoa Thám - Nha Trang - Khánh Hòa
Tel: 058.3560179 - 3560248
Địa chỉ: BXPN 0583.3562626

* TUYẾN NHA TRANG - ĐÀ LẠT - NHA TRANG
8h00, 10h00 <-> 13h00, 15h00
Địa chỉ VP Đà Lạt: 11A/2 Lê Quý Đôn 063:3585858

* TUYẾN NHA TRANG - SÀI GÒN - NHA TRANG



- 08H30, 9H30, 20H00, 20H30, 21H00, 21H30, 22H00, 22H30
- 08H30, 9H30, 20H00, 20H30, 21H00, 21H30, 22H00, 22H30
Địa chỉ: 272Đề Thám - Q1 - Tp Hồ Chí Minh 083.8375570
Địa chỉ: BXMĐ 083.5116862
Lưu ý: Có xe trung chuyển và đưa đón trong bán kính 10km

Office in Phan Thiet City
Add: 97 Nguyen Dinh Chieu Street, Ham Tien Ward, Phan Thiet City Tel: +84 62 374 3113

PHƯƠNG NAM EXPRESS (xe giường nằm)
* 219 - 275E Phạm Ngũ Lão - Q1 - thành phố HỒ CHÍ MINH
Điện thoại: 08 66540386 - 66712786 - 66570386

* 03 Nguyễn Chánh - Nha Trang
Điện thoại: 0583.3527529 - 6507677 - 6358322
Hot line: 0989001999

QUANG HẠNH(xe giường nằm - ghế)
* VP NHA TRANG: 058.3563288 - 3.810225
* VP VẠN GIÃ: 058.3913222
* VP TP HỒ CHÍ MINH: 08.35119102
* VP ĐÀ NẴNG: 0511. 36272927
* VP CẦN THƠ: 0914.070 767 - 0942. 705 705
Lưu ý: Xe chạy liên tục các tuyến
Xe vào TP HỒ CHÍ MINH: 47 Lê Hồng Phong - Q10. 08.35361016 - 22114113
Xe vào Bến xe Miền Đông: 08.3511 9102 - 22190198

CÚC TÙNG (xe giường nằm - ghế)
Địa chỉ Bến xe Nha Trang: 058. 2471.999 - 058. 6255.666
Địa chỉ Bến xe Miền Đông: 08.3511. 7979

TRÀ LAN VIÊN (Giường Nằm)
* VP NHA TRANG: Đinh Tiên Hoàng - Nha Trang
058.3528079 - 2229489 - 3526029

* VP Tp HỒ CHÍ MINH
- 221 Phạm Ngũ Lão - Q1. Tel: 08. 22001579 - 38361098 - 0933767674
- 203A Lê Hồng Phong - P4 - Q5. Tel: 08.338339630 - 0933767474

* VP Mũi Né: 29A Nguyễn Đình Chiểu - Hàm Tiến - Mũi Né: Tel 0623 741454 - 0909900248
* VP Cam Ranh: Lô 2 Cam Lộc - Cam Ranh: Tel 0583. 956956 - 6260261
SÀI GÒN - MŨI NÉ - NHA TRANG
8H00 - 20H00 - 21H00 - 21H30
Lưu ý: Có xe đưa đón tận nơi - đường dây nóng 0907.810810

THUẬN THẢO (xe ghế mềm - giường nằm)
CÁC VĂN PHÒNG GIAO DỊCH CHÍNH:

VĂN PHÒNG TẠI TUY HÒA - PHÚ YÊN



Địa chỉ 1 227 Nguyễn Tất Thành - TP. Tuy Hòa - Phú Yên
Ðiện thoại 057. 3 820 303 - 3 821 111 - 0914140483
Fax 057. 057 3 838 099
Địa chỉ 2 Bến xe Phú Lâm - Phường Phú Lâm - TP. Tuy Hòa
Ðiện thoại 057. 3 559 199
Địa chỉ 3 20 Đường Ô Loan - Thị trấn Chí Thạnh - Tuy An - Phú Yên
Ðiện thoại 057 3 865 975
ĐƯỜNG DÂY NÓNG: 0913 419580

TẠI BÌNH ĐỊNH
Địa chỉ 1 304 Diên Hồng - Phường Ngô Mây - TP. Qui Nhơn
Ðiện thoại 056. 3 521 521 - 0913434554
Fax 056. 3 521 526
Địa chỉ 2 Bến xe khách trung tâm Bình Định - Hồ Le - TP. Qui Nhơn
Ðiện thoại 056. 3 746 647 - 3 746 674

TẠI TP. HỒ CHÍ MINH
Địa chỉ 1 Bến xe Miền Đông - T.P Hồ Chí Minh
Ðiện thoại 08. 3 5112 957 – 0913482369
Địa chỉ 2 196 Quốc lộ 13 - Phường 26 - Quận Bình Thạnh - TP. HCM
Ðiện thoại 08. 3 5112 845

TẠI TP: ĐÀ NẴNG
Địa chỉ 1 Bến xe khách Đà Nẵng - 33 Điện Biên Phủ - TP. Đà Nẵng
Ðiện thoại 0511 3767777 – 3767677

TẠI ĐẮK LẮK
Địa chỉ 1 Km số 4 - Tp Buôn Mê Thuột
Ðiện thoại 050. 3 877 137 - 3 877 127

TẠI NHA TRANG
Địa chỉ 1 58 Đường 23/10 - TP. Nha Trang
Ðiện thoại 058. 3 560 818 - 3 560 828

TẠI TU BÔNG
Địa chỉ 1 Nguyễn Huệ -Tân Phước Nam - Vạn Phước - Tu Bông - Vạn Ninh - Khánh Hòa.
Ðiện thoại 058. 3 843 999
Địa chỉ 2 Chợ Vạn Phước - Tân Phước - Vạn Phước - Tu Bông - Vạn Ninh - Khánh Hòa.
Ðiện thoại 058. 3 843 061

TẠI VẠN GIÃ
Địa chỉ 1 166 Hùng Vương - Vạn Giã - Khánh Hòa.
Ðiện thoại 058. 3 910 555

TẠI ĐÀ LẠT
Địa chỉ 1 Số 1, Tô Hiến Thành, Phường 3, TP. Đà Lạt
Ðiện thoại 063. 2 210 610
Địa chỉ 2 Tổ 7, Ngã Ba Phi Nôm, Huyện Đức Trọng, Lâm Đồng
Ðiện thoại 063. 2 217 067

TẠI HUẾ



Địa chỉ 1 97 Đường An Dương Vương - TP. Huế
Ðiện thoại 054. 3 819 222 - 3 819 229

LIÊN HƯNG (ghế mềm - giường nằm)
Địa chỉ: 17 Cao Bá Quát - Nha Trang
Tel: 0583: 3829090 - 0913478982 - 0913471668
NHA TRANG XUẤT PHÁT ĐI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH (hàng ngày)
6H30 - 8h45 - 19h00 - 20h20 - 21h50
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH XUẤT PHÁT ĐI NHA TRANG
6h30 - 8h00 - 9h30 - 15h30 - 20h45 - 21h30

HOÀNG LONG NHA TRANG
Địa chỉ: 66B đường 23 tháng 10 phường Phương Sơn- Nha Trang
Tel: 058.3471888 058850784
Địa chỉ: 42 Cải Lộ Tuyến - Diên Khánh - Khánh Hòa 058.3853345 - 058850784
Tel: 058.3853345 - 058850784

SINH CAFE
1. NHA TRANG
Văn Phòng 1
2A Biệt Thự., Nha Trang
Tel: +84.58.3522982
Fax: +84.58.3523085
Email: nhatrang@thesinhtourist.vn

Văn Phòng 2
54I Nguyễn Thiện Thuật, Nha Trang
Tel: +84.58.3521981
Fax: +84.58.3523085

2. TP HỒ CHÍ MINH
Văn Phòng 1
246 - 248 Đề Thám, Q.1,TPHCM
Tel: +84.8.3838 9597
Fax: +84.8.3836 9322
Email: info@thesinhtourist.vn

Văn Phòng 2
24 -26 Phó Ðức Chính,Q. 1, TPHCM
Tel: +84.8.38222892
Fax: +84.8.38217416

3. MŨI NÉ
144 Nguyễn Đình Chiểu, Phan Thiết
Tel: +84.62.3847542
Fax: +84.62.3847656
Email: muine@thesinhtourist.vn

4. ĐÀ LẠT4 A Bùi Thị Xuân, Đà Lạt
Tel: +84.63.3822663

mailto:nhatrang@thesinhtourist.vn
mailto:info@thesinhtourist.vn
mailto:muine@thesinhtourist.vn


Fax: +84.63.3836701
Email: dalat@thesinhtourist.vn

5. HỘI AN
587 Hai Bà Trưng, Hội An
Tel: +84.510.3863948
Fax: +84.510.3916620
Email: hoian@thesinhtourist.vn

6. ĐÀ NẴNG
154 Bạch Đằng, Đà Nẵng
Tel: +84.511.3843259
Fax: +84.511.3843260
Email: danang@thesinhtourist.vn

7. HUẾVăn Phòng 1
12 Hùng Vương, Huế
Tel: +84.54.3845022
Fax: +84.54.3826867
Email: hue@thesinhtourist.vn

Văn Phòng 2
60 Nguyễn Tri Phương, Huế
Tel: +84.54.3848626Fax: +84.54.3826867

8. HÀ NỘI
Văn Phòng 1
52 Lương Ngọc Quyến, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Tel: +84.4.39261568
Fax: +84.4.39261621
Email: hanoi@thesinhtourist.vn

Văn Phòng 2
64 Trần Nhật Duật, Hà Nội
Tel: +84.4.39290394
Fax:+84.4.39290395

9. PHNOMPENH
106-108,St.230,S/K Phsar Deum Kor, Khan Tuol Kork
Tel: +855.23.993461
Fax: +855.23.993461
Email: phnompenh@thesinhtourist.vn

10. SIEMREAPRoad Charles de Gaulle Road to Angkor Wat
Tel: +855.63.966461
Fax: +855.63.966461
Email: siemreap@thesinhtourist.vn

TÂM HẠNH (ghế mềm)
Địa chỉ: 5A & 14 Trần Hưng Đạo - Nha Trang
058.3527525 - 3525288 - 3525373

mailto:dalat@thesinhtourist.vn
mailto:hoian@thesinhtourist.vn
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VP DIÊN KHÁNH: 55 Chất Đốt. Tel: 058. 3850925 - 3752946
VP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH: 199 Phạm Ngũ Lão 083.9205653 - 62958818

NHA TRANG XUẤT PHÁT ĐI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH (hàng ngày)
8h15 - 20h30 - 21h30

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH XUẤT PHÁT ĐI NHA TRANG
8h15 - 9h00 - 20h15 - 20h45 - 21h15

Office in Phan Thiet
Add: 88 Nguyen Dinh Chieu St., Ham Tien , Phan Thiet City, Binh Thuan, Vietnam
Tel: +84 62 384 7560

T.M BROTHERS CAFE
Địa chỉ: 53B Lê Thánh Tôn - Nha Trang
Tel: 0583.523556 - 3.523271
Xe chạy các tuyến Mũi Né - Sài gòn - Đà Lạt - Hội An

Note: Có 1 số thông tin sẽ được cập nhật và Updata sau

Biên soạn: Phòng điều hành Công ty Du lịch Nha Trang Holiday
Hotline: 0908380831/0917644838

Nha Trang, tháng 06/2012

Mr Nguyễn Phi Tâm

www.bookinghotelvn.com www.nhatrangholiday.net www.haisannhatrang.com www.thuexenhatrang.com


