
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 Quy Nhơn – Bình Định
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 QUY NHƠN – BÌNH ĐỊNH

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 - xe đến Quy Nhơn  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 Quy Nhơn
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 QUY NHƠN – BÌNH ĐỊNH  .
Để tiện lợi cho khách du lịch ở xa đến với thành phố biển Quy Nhơn . Công ty Du lịch Nha Trang
Holiday gửi đến Qúy khách hàng sơ khảo về 1 Cẩm Nang Du lịch Quy Nhơn về các thông tin cần
thiết. Các thông tin cần hỗ trợ xin vui lòng liên lạc theo địa chỉ.
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Đường bộ:
- Quốc lộ 1A qua tỉnh dài 118km, xuyên suốt chiều dài của tỉnh.
- Quốc lộ 1D dài 33km (19km trên địa bàn Bình Định) nối thành phố Quy Nhơn với huyện Sông Cầu
tỉnh Phú Yên trên tuyến Quốc lộ 1A.
- Quốc lộ 19 tại tỉnh dài 70km nối liền Bình Định với các tỉnh Tây Nguyên, Nam Lào và Đông Bắc
Campuchia.

- Đường ven biển
Nhơn Hội - Tam Quan dài 107km, là con đường du lịch, dịch vụ.
- Đang xây dựng tuyến đường phía Tây của tỉnh dài 112km từ An Nhơn đi Hoài Nhơn.
- Toàn tỉnh có hàng trăm km đường tỉnh lộ, phần lớn là bê tông nhựa và xi măng cùng hàng ngàn km
đường giao thông nông thôn liên huyện, xã đã bê tông hoá.

Đường sắt
- Đường sắt quốc gia qua tỉnh dài 150km, xuyên suốt chiều dài của tỉnh.
- Có ga Diêu Trì (một trong 10 ga lớn của Việt Nam, cách trung tâm thành phố Quy Nhơn và cảng
biển khoảng 12km) và các ga thuộc tuyến huyện. Ngoài các đôi tàu của Đường Sắt Việt Nam trên
tuyến Bắc Nam còn có đôi tàu chất lượng cao hàng ngày chạy tuyến TP Hồ Chí Minh - Quy Nhơn và
ngược lại.
Ga Diêu Trì
Địa chỉ: Thị trấn Diêu Trì, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định
Điện thoại: 056. 3833255, 3834706

Cảng biển
- Cảng quốc tế Quy Nhơn là một trong 10 cảng biển lớn của Việt Nam. Cảng có ưu thế là vùng neo
đậu kín gió, mức nước sâu, kho bãi rộng, có thể đón tàu trọng tải 30.000 tấn ra vào an toàn, có độ sâu
8,50m, thuỷ triều trung bình 1,56m, luồng rộng 80m (luồng sẽ mở rộng thành 120m, nạo vét sâu
11,5m).
- Năng lực hàng thông qua cảng Quy Nhơn đạt khoảng 4 triệu tấn/năm.
- Cách quốc lộ 1A 10 km, cách cảng Đà Nẵng 175 hải lý, cách cảng Nha Trang 90 hải lý, cách cảng
Vũng Tàu 280 hải lý, cách cảng Hải Phòng 455 hải lý. Từ cảng Quy Nhơn có thể đi thẳng các cảng
biển lớn trong khu vực Châu Á.
- Cảng Thị Nại nằm gần kề cảng Quy Nhơn, có tổng độ dài cầu tàu là 268m, mực nước sâu từ 4 - 6m,
có thể tiếp nhận tàu có trọng tải từ 3.000 đến 5.000 tấn. Năng lực hàng thông qua cảng đạt khoảng 0,8
triệu tấn/năm.
- Cảng biển Nhơn Hội thuộc Khu kinh tế Nhơn Hội công suất 12 triệu tấn đang được xây dựng.
Cảng Quy Nhơn
Địa chỉ: 02 Phan Chu Trinh, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
Điện thoại: 056. 3892105, 3892363 - Fax: 056. 3891783
Email: quinhonport@dng.vnn.vn - Website: www.quinhonport.com.vn

Cảng Thị Nại
Địa chỉ: 02 Trần Hưng Đạo, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
Điện thoại: 056. 3891667, 3892991 - Fax: 056. 3891667

Hàng không

- Sân bay Phù Cát cách thành phố Quy Nhơn 30km.
- Hàng ngày đều có các chuyến bay Airbus A320 hoặc Fokker 70 đi Thành phố Hồ Chí Minh và Hà
Nội. Đang xây dựng hạ tầng phục vụ bay đêm tại sân bay Phù Cát.
Sân bay Phù Cát
Địa chỉ: Huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định
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Điện thoại: 056. 3537501

Phòng vé sân bay Phù Cát
Địa chỉ: 01 Nguyễn Tất Thành, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định - Điện thoại: 056. 3825313
Địa chỉ: 54 Lý Thường Kiệt, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định - Điện thoại: 056. 3823125

Sân bay Phù Cát
Địa chỉ: Huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định
Điện thoại: 056. 3537501

Ga đường sắt Bình Định
Địa chỉ: Thị trấn Bình Định, huyện An Nhơn, tỉnh Bình Định
Điện thoại: 056. 3835454
Ga đường sắt Quy Nhơn
Địa chỉ: TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
Điện thoại: 056. 3822036
Ga đường sắt Diêu Trì
Địa chỉ: Thị trấn Diêu Trì, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định
Điện thoại: 056. 3833255, 3834706
Ga đường sắt Bồng Sơn
Địa chỉ: Thị trấn Bồng Sơn, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định
Điện thoại: 056. 3861637
Ga đường sắt Tam Quan
Địa chỉ: Xã Tam Quan, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định
Điện thoại: 056. 3865516
Ga đường sắt Khánh Phước
Địa chỉ: Xã Cát Hanh, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định
Điện thoại: 056. 3852313

Ga đường sắt Phù Cát
Địa chỉ: Thị trấn Ngô Mây, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định
Điện thoại: 056. 3850165
Ga đường sắt Phù Mỹ
Địa chỉ: Thị trấn Phù Mỹ, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định
Điện thoại: 056. 3855188
Ga đường sắt Vạn Phú
Địa chỉ: Xã Mỹ Lộc, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định
Điện thoại: 056. 3858207
Ga đường sắt Tân Vinh
Địa chỉ: Xã Canh Vinh, huyện Vân Canh, tỉnh Bình Định
Điện thoại: 056. 3889369
Ga đường sắt Vân Canh
Địa chỉ: Thị trấn Vân Canh, huyện Vân Canh, tỉnh Bình Định
Điện thoại: 056. 3888268

TAXI
Taxi Mai Linh
Điện thoại: 056. 3383838
Taxi Minh Tuấn - Điện thoại: 056. 3812812
Taxi Diêu Trì
Điện thoại: 056. 3733666
Taxi Hương Trà



Điện thoại: 056. 3847777
Taxi Quý
Điện thoại: 056. 3829999
Taxi Quy Nhơn
Điện thoại: 056. 3522666

THÔNG TIN CÁC ĐIỂM DU LỊCH NỔI BẬT TẠI BÌNH ĐỊNH

CÙ LAO XANH

Rời cảng Quy Nhơn từ cửa Hàm Tử chúng tôi theo một chiếc đò của dân để bắt đầu cuộc hành trình
đến với Cù Lao Xanh. Ở đây bạn chỉ mất có 15- 20 nghìn đồng cho một chuyến đi và khoảng 2 giờ là
có thể đặt chân lên bờ Bắc của đảo bồng bềnh sóng nước.

Cách thành phố Quy Nhơn tỉnh Bình Định chừng 13 hải lý về phía Đông Nam, Cù lao Xanh là một
trong 4 xã đảo và bán đảo nằm gần vịnh Xuân Đài, thuộc xã Nhơn Châu ở phía Đông Nam của Quy
Nhơn. Đảo có diện tích 365 ha, gồm các thôn: thôn Tây, thôn Trung, thôn Đông. Đảo cách Sông Cầu
- Phú Yên 6 km, được sáp nhập về Quy Nhơn sau năm 1975.

Cù Lao Xanh là một cụm đảo lớn gồm có ba đảo nhỏ, với khoảng 3000 người. Đảo có vị trí chiến
lược quân sự, năm 1989, người Pháp đã xây dựng ở đây một ngọn hải đăng sớm nhất và hiện đại nhất
Đông Dương. Hải đăng cao 119 m so với mực nước biển. Chỉ riêng phần tháp đã cao đến 19 m. Trên
đó bố trí một đèn chiếu sáng có khả năng phát xa đến 20 hải lý. Với hơn nửa giờ đi bộ men theo ngọn
núi ở phía Đông của đảo bạn sẽ chinh phục được ngọn hải đăng hùng vĩ. Nhìn từ trên đỉnh, Cù Lao
Xanh như một bàn cờ mà có lẽ Đế Thích khi chếnh choáng hơi men đã lỡ tay làm rớt xuống cõi trần.
Cuộc sống của những ngư dân bám biển lam lũ nhưng thật yên bình. Biết bao sự đổi thay cứ thế diễn
ra ngay tại đảo xanh quyến rũ. Những tòa nhà cũng dần được xây dựng theo kiến trúc Đông – Tây,
thể hiện đời sống ngày một phát triển đi lên của dân cư. Du khách tìm đến với đảo bởi chính kiến trúc
độc đáo được xây dựng từ thời Pháp, và cũng để tận hưởng không gian trong lành, xanh mát, bình dị
đến hài hòa của biển đảo. Cù Lao Xanh đang vận mình theo nền kinh tế thị trường với hệ thống điện,
đường, trường, trạm đáp ứng nhu cầu của dân sinh sống tại đây. Đặc biệt là hệ thống pin năng lượng
mặt trời, các trạm phát sóng là bước đột phá tối trọng trong việc kết nối thông tin liên lạc của những
người dân trên đảo với đất liền. Trong đó có hình ảnh của những người lính canh giữ bầu trời vùng
đảo, là những chiến sỹ hùng hậu trên mặt trận tư tưởng và quân sự của đất nước. Chính các anh đã trở
thành nguồn cảm hứng sáng tác của rất nhiều những nhà thơ. Bởi vậy đến Bình Định, du khách sẽ
được đồng điệu với câu ca dao: Cù Lao Xanh thương anh ở đảo/ Sông Hà Giao dạo khúc tâm
tình/Mong sao hai đứa tụi mình/ Như mây với nắng bóng hình có nhau.

Hiện trên đảo có hơn 100 ha rừng phòng hộ được phủ xanh. Người ta gọi là Cù Lao Xanh có lẽ cũng
vì màu xanh của những rừng cây trên đảo. Trên nền trời nước bao la với những con sóng bạc đầu, Cù
Lao Xanh cứ lặng lẽ vươn mình khẳng định sức sống bất diệt của con người và cây cỏ.

Cuộc sống của người dân trên đảo phần lớn là tự túc tự cấp khiến du khách có cảm nhận như đang
được sống trong một thế giới tự nhiên thuần khiết. Những gì bụi bặm ồn ào của đời sống công nghiệp
gần như vắng bóng trên đảo. Dân đảo thân thiện và hiếu khách. Cá ở Cù Lao Xanh thật nhiều với các
loài cá chim, cá kình, cá mó, cá phèn, cá lao... Hoàng hôn tại đảo Cù Lao sẽ thi vị hơn nếu bạn được
ngồi bên bạn bè mà thưởng thức những con cá do chính mình câu. Cảm nhận hương vị thơm ngon
của cá chính là cách níu giữ chân những ai đến với vùng đảo xanh này. Bạn cũng hãy thả đôi chân
trần trên cát mịn mà cảm nhận từng đợt sóng biển dịu dàng mơn man vỗ về. Đến Cù Lao Xanh,
huyền thoại về suối Giếng Tiên cũng là điểm du lịch trở về với nguồn cội. Huyền thoại trên đảo kể
rằng xa xưa các tiên nương chán cảnh đơn điệu ở chốn Bồng Lai mới rủ nhau xuống đây thoát xiêm y



múa lượn, vui đùa mà khỏa thân trong dòng suối. Và rồi họ cũng không thể ở lại nên đành phải bay
về trời với tâm trạng vô cùng lưu luyến. Từ đó suối này có cái tên quyến rũ: suối Giếng Tiên.

Xưa kia, cuộc sống của nhân dân trên đảo còn khó khăn lắm. Những người dân đảo phải oằn mình vật
lộn với sóng gió biển khơi và vật lộn cả với đói nghèo. Kể từ khi ánh sáng điện từ máy Diezen phát
sáng khắp đảo thì cuộc sống của họ đã thay da đổi thịt từng ngày. Con em trên vùng đảo đã được cắp
sách đến trường, góp phần đem sức sống thanh xuân của mình về giữ gìn và phát triển sắc xanh của
đảo.
Giờ đây một vận hội mới đang được mở ra cho dân đảo. Tương lai không xa, Cù Lao Xanh sẽ trở
thành một điểm du lịch sinh thái vô cùng hấp dẫn luôn gọi mời và níu chân du khách. Sự quyến rũ
của đảo Cù Lao sẽ nối những đoàn tàu đến với người dân trên đảo và mở ra cánh cửa du lịch hết sức
tiềm năng trong việc cung ứng xăng, dầu, đá lạnh, và những nhu yếu phẩm cần thiết phục vụ đời sống
của người dân nơi đây.

GHỀNH RÁNG

Ghềnh Ráng là một quần thể sơn thạch của dãy núi Xuân Vân chạy đến sát chân biển phía nam thành
phố Quy Nhơn, Bình Định. Điểm xuất phát lý tưởng để khám phá danh thắng này là những bãi tắm
kéo dài từ đường An Dương Vương đến đường Hàn Mặc Tử - nơi có cổng chào tham quan Ghềnh
Ráng.

Dọc bờ biển, khách có thể khám phá cuộc sống của người dân làm nghề chài lưới, giăng câu, hay vào
những buổi trưa, chiều nằm tắm nắng trên dải cát mịn, lắng nghe sóng vỗ rì rào.

Từ cổng tham quan Ghềnh Ráng, con đường nhựa sẽ đưa du khách lên đồi Thi Nhân, viếng thăm nơi
an nghỉ của nhà thơ Hàn Mặc Tử. Ấy là một ngôi mộ được xây trên một gò cao, lưng dựa vào núi,
mặt quay ra biển, với cỏ cây bao quanh gợi lên trang đời và sự nghiệp dang dở của người thi sĩ tài
danh, bạc mệnh.

Những ai yêu thơ Hàn Mặc Tử đều biết vào những năm tháng cuối đời, thi sĩ họ Hàn đã sống cùng
căn bệnh hiểm nghèo trong trại phong Quy Hòa. Và thiên nhiên Ghềnh Ráng đã tiếp thêm nguồn cảm
hứng cho ông viết lên những áng thơ bất hủ trước lúc đi xa.

Ngày nay, để tưởng nhớ những đóng góp của ông, bên đồi Thi Nhân còn có khu trưng bày cuộc đời
và thi ca của nhà thơ, có dịch vụ bút lửa Zũ Kha ghi lại những áng thơ nổi tiếng trên những thớ gỗ
mộc như món quà tri ân với những người yêu thơ Hàn Mặc Tử.

Men theo con đường đất uốn lượn theo triền núi, du khách sẽ chiêm ngưỡng những tác phẩm điêu
khắc mà tạo hóa đã ban tặng cho Ghềnh Ráng.

Đó là bãi tắm Hoàng Hậu với những khối sơn thạch nhiều hình dạng, kích thước khác nhau. Là bãi
Ðá Trứng rộng chừng hơn 100m2 bày la liệt những hòn đá xanh hình tròn, mặt nhẵn như quả trứng
đùa giỡn cùng sóng biển. Là đá Vọng Phu được sóng và gió biển tạc khắc như hình dáng người vợ
ngóng chồng. Hay đá có hình sư tử dũng mãnh vẫn “trơ gan cùng tuế nguyệt” hàng trăm năm nay
trước sóng gió biển Đông…

Từ bãi tắm Hoàng Hậu, đi tiếp 1.000m nữa, du khách sẽ đặt chân đến bãi Tiên Sa. Đây cũng là điểm
cuối của hành trình khám phá Ghềnh Ráng với câu chuyện đậm màu sắc huyền thoại.
Chuyện rằng, ngày xưa ở Bồng Sơn có người con gái xinh đẹp, nết na. Cô và một chàng trai trong
làng đã thầm yêu nhau. Nhưng rồi tiếng đồn về nhan sắc của nàng đã lọt đến tai một viên quan hám
sắc và độc ác. Hắn cho người theo dõi và tìm mọi cách chiếm đoạt nàng. Để giữ trọn lòng chung thủy
với người yêu, nàng khóc lạy cha mẹ, từ biệt chàng trai rồi bỏ làng trốn vào Quy Nhơn.



Biết tin, viên quan huyện lập tức sai tùy tùng đuổi theo. Tới Ghềnh Ráng thì trời nổi dông bão, cô gái
biến mất trong đêm mưa gió tầm tã. Bọn chúng lùng sục khắp nơi nhưng không tìm ra dấu vết gì nên
cho rằng cô gái đã liều thân nhảy xuống biển cả, đành tức tối trở về chịu tội với quan trên.

Chàng trai mất người yêu cũng chạy vào tìm kiếm. Anh leo hết tảng đá này đến tảng đá khác cất tiếng
gọi người yêu. Tiếng anh tha thiết vang động khắp núi rừng và biển cả, nhưng trong đêm tối, anh chỉ
thấy hình bóng người yêu thấp thoáng ẩn hiện, khi tha thướt trên rừng, khi nhấp nhô theo sóng biển
như tiếc thương, vẫy gọi.
Từ đó, mỗi khi chớp sáng trên Ghềnh Ráng, người trong vùng lại ngước tìm hình bóng cô gái thấp
thoáng hiện lên. Vì vậy chốn này được gọi là Ghềnh Ráng - Tiên Sa…
Với du khách ưa thích mạo hiểm, một chuyến trekking hoặc leo lên đỉnh Xuân Vân hiểm trở nhìn bốn
bề cảnh vật: phía nam với những dãy núi trùng điệp chạy dọc ven biển đến tận Quy Hòa, phía bắc là
dải cát vàng chạy dọc biển và nhà cửa thành phố Quy Nhơn, phía đông và tây là biển cả và bán đảo
Phương Mai, đầm Thị Nại... có lẽ sẽ không gì thú vị bằng.

BÃI BIỂN QUY HÒA

Nằm yên ả dưới những rặng phi lao, dừa cùng eo biển có bờ cát vàng trải dài ngút mắt, Quy Hoà gồm
khu bệnh viện điều trị, nhà thờ, khu điều dưỡng, trường học cùng nhiều căn nhà xinh xắn mang
những phong cách kiến trúc khác nhau trên thế giới.
Dạo trong khuôn viên gần biển, du khách sẽ bắt gặp vườn tượng các danh nhân y học nổi tiếng như:
Hippocrate (460-377), Pasteur (1822-1895), H. Dunant (1828-1910), Hải Thượng Lãn Ông, Tôn Thất
Tùng, Phạm Ngọc Thạch...

Đến Quy Hòa, nơi hầu như du khách nào cũng muốn được ghé thăm là phòng lưu niệm nhà thơ Hàn
Mạc Tử. Ngày xưa, Hàn Mạc Tử đã nằm tại căn phòng này để chữa bệnh cho đến khi ông trút hơi thở
cuối cùng. Hiện nơi đây còn lưu lại khá nhiều kỷ vật cùng những áng thơ của con người tài hoa
nhưng bạc mệnh này. Tại khu mộ cũ của ông (mộ ông đã được dời ra Ghềnh Ráng) vẫn còn đặt biểu
tượng cụm kiến trúc hình trang sách mở ra bên vầng trăng khuyết - vầng trăng đã khiến nhà thơ phải
thốt lên: “Ai mua trăng tôi bán trăng cho...”.

Người ta nói, Quy Hòa là một bức tranh thanh bình kỳ diệu và đẹp mắt. Cái cảm giác sợ những bệnh
nhân phong không còn tồn tại trong lòng du khách. Ban Giám đốc Trại phong Quy Hòa cũng mong
muốn Quy Hòa sẽ được quan tâm hơn để nơi đây không chỉ làm nhiệm vụ trung tâm chữa trị và
nghiên cứu bệnh phong mà còn là điểm du lịch hấp dẫn.

Gành đá Lộ Diêu

Gành đá Lộ Diêu với bãi cát vàng Bang Bang hoang sơ chạy quanh gành đá và những sản vật thiên
nhiên sẵn có đã tạo cho nơi đây sức hấp dẫn khác lạ
Mất chừng 20 phút đi xe máy từ cầu Bồng Sơn, theo đường giao thông ĐT 639 liên xã Hoài Mỹ về
phía biển, qua con đèo được làm bằng bêtông ximăng là bạn có thể đến chân gành đá Lộ Diêu, thuộc
địa phận thôn Lộ Diêu, xã Hoài Mỹ, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định.

Nơi đây, trước khi chưa có con đường bêtông ĐT 639 chạy ven biển, để có thể qua phía bên kia đèo
đón xe đò, người dân phải đi bộ qua đèo Lộ Diêu từ 2g sáng và mất đến 4 tiếng đồng hồ mới ra được
đến đường cái. Vì đường xe cách trở như vậy nên Lộ Diêu vẫn giữ được vẻ hoang sơ của mình suốt
hàng trăm năm nay.

Với địa hình 3 phía là núi, trước mặt là biển, nên trong kháng chiến chống Mỹ, Lộ Diêu được chọn là
nơi tàu không số của cách mạng đưa một lượng lớn súng ống, đạn dược và lương thực từ miền Bắc



tiếp tế cho bộ đội ta tiến vào miền Nam, giải phóng đất nước. Trong các cuộc kháng chiến chống kẻ
thù, Lộ Diêu được xem là vùng “đất thép”, cái nôi của cách mạng với hàng trăm liệt sĩ đã anh dũng hi
sinh nơi mảnh đất này.

Nhìn từ xa, cảnh đẹp hoang sơ, sạch sẽ đến không ngờ của bãi Bang Bang và gành đá Lộ Diêu còn
giữ được nguyên vẹn do chưa có bất kỳ một dịch vụ nào phục vụ cho du lịch. Quá trình hình thành và
mài mòn của tự nhiên đã biến các gành đá nơi đây thành nhiều hình thù kỳ thú và lạ mắt. Hòn Trông,
với hình tượng người phụ nữ cùng con trông ngóng chồng trong mỗi mùa đi biển là biểu tượng đặc
trưng của gành đá Lộ Diêu.
Trên sườn núi chạy dài ra biển, Lăng Ông - miếu thờ cá Ông (cá voi - PV) - được người dân trông giữ
cẩn thận. Theo lão ngư Nguyễn Văn Nghiềm, Lăng Ông có từ bao giờ không rõ, nhưng theo các cụ
cao niên trong thôn thì từ khi sinh ra đã thấy có Lăng Ông. Và cứ hai năm một lần, ngư dân các nơi
về đây làm lễ thờ cúng rất linh thiêng, từ lễ Cầu ngư đến hát Bả trạo, lễ Ra khơi… Trong chiến tranh,
ngọn núi nơi Lăng Ông án ngữ bị bom giội đứt làm đôi, bom cháy ngay sau miếu mấy ngày, nhưng
Lăng Ông chỉ bị cháy xém 1 góc rồi tự tắt, mặc dù lăng làm toàn bằng gỗ. Hiện Lăng Ông đang lưu
giữ trên 5 bộ xương cá Ông được ngư dân chôn cất, cải táng rồi đưa về đây.
Mùa nào thức ấy, nơi đây đã nuôi sống bao thế hệ người dân Lộ Diêu. Theo ngư dân bản địa cho biết,
cứ đến tháng 7 hàng năm, là mùa mối đất bay về, nhiều đến mức chỉ cần để một chậu nước dưới bóng
đèn, một lúc sau ta có thể vớt lên được một rổ mối, con nào con nấy to bằng đầu đũa, chỉ cần rang lên
với hành và mỡ, ăn cùng với bánh tráng là ta có ngay một bữa nhậu. Ngoài ra, con còng (dã tràng)
nơi đây nhiều không kể xiết, tối đến chỉ cần một chiếc đèn pin là có thể dễ dàng bắt được chú còng to
bằng chén uống trà. Chính vì vậy, còng rang me hay nấu bún riêu cũng là sản vật đặc trưng của Lộ
Diêu.

Còn cá tươi thì luôn sẵn có, du khách chỉ cần vác cần câu ra biển, ngồi trên gành đá ngắm cảnh vật
cũng có thể có ngay rổ cá chang đem nấu với lá giang hái sau hè (một loại lá cây dây leo có vị chua
như lá me nhưng thanh và mát hơn chỉ có ở miền Trung - PV), hay cá hồng nướng, ốc đá trộn...với
vài lon bia là ta đã có ngay bữa ăn mang đủ các hương vị biển, dân dã nhưng không kém phần bổ
dưỡng. Có lẽ thức ăn dễ kiếm như vậy, nên chợ ở đây không mấy phát triển và rất nghèo nàn. Người
dân bao đời sống đơn giản với sóng nước, không khó khăn để kiếm miếng ăn nhưng lại không giàu
được.

Mặc dù hiếm có nơi nào còn giữ được vẻ đẹp nguyên sơ như gành đá Lộ Diêu, nhưng để phát triển
nơi đây thành điểm du lịch biển rất cần sự đầu tư của ngành du lịch tỉnh Bình Định và ý thức tự bảo
vệ của người dân. Thời gian gần đây, bắt đầu đã có hiện tượng một số người đến khai thác các tảng
đá có hình thế độc đáo và tự nhiên mang tính nghệ thuật cao để làm những hòn non bộ cho các đại
gia và các resort đang xây dựng tại TP Quy Nhơn, Bình Định.

Mũi Vi Rồng

Với đặc điểm tự nhiên có bãi biển đẹp, hoang sơ; những dãy núi hùng vĩ cùng một số di tích lịch sử
nổi tiếng, huyện Phù Mỹ (Bình Định) có nhiều triển vọng thu hút khách du lịch trong và ngoài tỉnh.
Bên cạnh đó, các dự án du lịch đang được triển khai tại đây hứa hẹn sẽ là những điểm đến hấp dẫn...

Nói đến huyện Phù Mỹ, người ta dễ dàng nhớ đến những địa danh lịch sử, thắng cảnh đẹp hay các
món ăn đặc sản nổi tiếng, cùng với các lễ hội lớn diễn ra quanh năm…, trong đó điển hình là thắng
cảnh Mũi Vi Rồng, thuộc thôn Long Phụng, xã Mỹ Thọ. Đến đây du khách sẽ thấy một ghềnh đá nhô
ra biển chừng 20m, chính giữa hòn đá lớn nhô lên ngày đêm nước biển xô vào rồi lại trào ra miệng
như rồng phun nước trắng xóa. Ngoài ra, khi đến đây du khách sẽ được nhâm nhi chút rượu Mỹ Thọ
(được xem là “danh tửu miền biển”) cùng với những món đặc sản mà không vùng nào có: cá chua
Phù Mỹ, chình mun Châu Trúc… và nghe chính những người dân nơi đây kể về truyền thuyết Mũi Vi



Rồng. Khi chiều xuống, với quần thể những bãi đá như Bãi Bàn, Đá Dựng lô xô kỳ thú, khu vực Mũi
Vi Rồng - Tân Phụng trông như một con rồng kỳ vĩ đang cất mình ra biển lớn.

Và sau khi tắm biển thỏa thích, du khách có thể chinh phục ngọn hải đăng Vũng Mới (hay còn gọi là
hải đăng Hòn Nước). Ngọn hải đăng này được xây dựng từ thời Pháp thuộc trên vịnh Vũng Mới, với
tháp đèn cao 16,2m được xây bằng đá có màu xám sẫm, độ cao của tâm sáng so với mực nước biển là
62,5m. Do địa thế ở đây là sự kết hợp hài hòa giữa núi non và biển cả nên những tour du lịch dã
ngoại kết hợp với những trò chơi tập thể, hòa mình với thiên nhiên hoang sơ kỳ bí sẽ làm cho du
khách quên đi cái nóng oi bức trong những ngày hè, quên đi cái nhịp sống sôi động hối hả của thành
thị để hòa mình vào đất trời, để khám phá những vẻ đẹp tiềm ẩn, kỳ vĩ của thiên nhiên.

Kết thúc hành trình du khách đừng quên mang về một chút hương vị của người dân xứ biển, đó là
hương rượu Mỹ Thọ. Bởi vì đối với người dân nơi đây, thưởng thức rượu địa phương luôn đem lại
cảm hứng đặc biệt, bởi lắng sâu trong từng giọt rượu là truyền thống văn hóa, là ân tình của đất và
người nơi đây. “Về thăm thắng cảnh Vi Rồng/Uống rượu Mỹ Thọ thơm nồng tình quê”.

Chùa Hang

Đến thị trấn Phù Mỹ, rẽ qua đường Chu Văn An, theo hướng Tây đi thêm chừng 6 km nữa, ta đặt
chân đến chùa Hang (tên chữ là Thạch Cốc tự hay Thiên Sanh Thạch tự, nay thuộc xã Mỹ Hòa). Chỉ
là một ngôi chùa nhỏ, vậy mà khung cảnh thật nên thơ, đẹp lạ

Tôi ghé qua chùa Hang đúng vào một ngày mưa. Con đường rẽ vào ngôi chùa đã bị xáo lên bởi
những đợt xe chở cát, đá đi qua. Nhưng khi đặt chân dưới những gốc cây lớn hai bên lối đá nhỏ dùng
làm đường lên cửa chùa thì bao mệt mỏi như tan biến. Để rồi lại hồ hởi cất bước hành trình leo dốc.

Đường khá quanh co, nhưng do được lát bằng những bậc đá, nửa là tự nhiên, nửa có bàn tay chăm
chút của con người, nên dễ đi. Hai bên đường là những tảng đá lớn, chen giữa những tán cây. Con
đường gấp khúc rồi chợt mở ra bằng một lối nhỏ. Trước mắt ta là một khoảng sân khá rộng, trên có
tảng đá lớn nhô ra như một mái hiên khổng lồ. Đó chính là chùa Hang.

Tảng đá khá lớn nhưng chỉ cách mặt đất vài mét. Muốn vào hang, khách hành hương phải cúi người
và men từng bước trên những lối nhỏ quanh co. Qua dăm mét, chợt hiện một khoảng không khá rộng,
có thiết bàn thờ Phật. Phía trước bàn thờ có một hang nhỏ sâu hun hút, theo lời hiệp thợ đang tôn tạo
cảnh chùa, hang sâu này nghe đồn là thông ra tận biển, dài non chục cây số. Sợ có người sảy chân
xuống hang nên giờ họ đã lấp miệng hang lại bằng cát. "Chỉ những ngày mưa như hôm nay chúng tôi
mới khai thông cho nước rút bớt xuống"- một người thợ nói. Phía sau bàn thờ, con đường nhỏ lại tiếp
tục dẫn ta lên miệng hang. Đi trên những bậc đá, thâm u, hoang tịch, lại nghe tiếng nước róc rách,
như xa, như gần, cảm giác thành kính mà hoang sơ lạ.

Con đường vòng phía sau tảng đá hóa ra tìm đến miệng hang lại khá thuận. Tảng đá trên miệng hang
dài dễ phải hơn chục mét, bề mặt rộng chừng 5 - 6 m. Mặt trên khối đá gồ lên như chiếc bát úp lớn.
Thật may là đã có những hõm đẽo sâu vào mặt đá tạo thành bậc nên muốn leo lên đỉnh cũng khá dễ
dàng. Trên đỉnh hòn đá, có một mặt bằng khá rộng, có chỗ cho cả chục người cùng nghỉ chân. Phía
sau lưng là đá núi lô nhô, chen giữa những thân cây, chỉ hở những lối nhỏ như muốn mời những ai có
ý thích khám phá. Phóng tầm mắt ra xa, trước mặt, về hướng đông, ruộng vườn, nương rẫy trải dài
một màu xanh bạt ngàn.

Vãn cảnh chùa xong, tôi ghé vào ngôi nhà nhỏ nép dưới chân núi - nơi ở của hai mẹ con người coi
chùa. Bà Võ Thị Dũng, năm nay đã 103 tuổi, đầu óc hãy còn minh mẫn, nhưng không cách nào nói
để cho bà nghe và hiểu được. Còn người con, bà Lê Thị Tiến, năm nay cũng đã ở tuổi thất thập, thì
phải dùng máy nghe. Bà Tiến theo mẹ lên ở dưới mái chùa từ hồi còn bé. Hai mẹ con bà bị nặng tai



do dư chấn một trận bom Mỹ trong những năm chiến tranh.

Bà Tiến kể cho tôi nghe bao chuyện truyền tụng về ngôi chùa. Truyền rằng những khi nắng hạn, nghe
trên núi có tiếng ồ ồ như tiếng xay lúa thì liền đó trời đổ mưa to, mưa lâu ngày mà có tiếng như thế
thì biết là trời sắp nắng. Và cách đó chừng vài mét, bà Hường, người xã Mỹ Trinh, đang phụ giúp nhà
chùa trong những ngày có việc, chỉ cho tôi một mạch giếng nhỏ, giống như con suối nhưng lại có
mạch từ lòng núi chảy ra. Giếng này không bao giờ cạn - bà Hường nói.

Theo Quách Tấn trong Võ nhân Bình Định và Nước non Bình Định thì dưới triều Thành Thái,
khoảng 1890, một lão tăng, không ai biết danh tánh là gì, quê quán ở đâu, đến ở tu nơi đây. Lão tăng
tuổi độ trên dưới 70, tu theo khổ hạnh đầu đà. Không biết pháp danh, pháp hiệu, người địa phương
gọi lão tăng là "thầy chùa Hang" hay "thầy chùa Đá Bạc".

Năm Giáp Ngọ (1894) bệnh thiên thời hoành hành khắp huyện Phù Cát, người chết chôn không kịp.
Có làng dân phải đốt nhà, di tản đi nơi khác để tránh truyền nhiễm. Giữa lúc ấy thì "thầy chùa Đá
Bạc" xuất hiện, đi cho thuốc khắp nơi. Nhiều người khỏi bệnh. Chẳng những người trong khắp tỉnh
Bình Định, mà cả người ở Phú Yên, Quảng Ngãi, cũng tìm tới xin thuốc. Chùa Hang nổi danh từ đó.

Cảnh chùa Hang đẹp là thế. Nhưng vẻ đẹp ấy hiện vẫn chưa được khai thác. Hậu quả của những đợt
khai thác đá xây dựng thời gian qua đã làm cho những tảng đá lớn trên đường vào chùa như bị gặm
nát. Chùa Hang sẽ là một điểm hành hương, du lịch văn hóa hấp dẫn nếu thật sự được đầu tư.

Chùa Thập Tháp Di Ðà

Chùa Thập Tháp Di Đà nằm giữa một vùng quê xanh tươi và yên ả, cách trung tâm thành phố Quy
Nhơn khoảng 28km về phía bắc, thuộc thôn Vạn Thuận, xã Nhơn Thành, huyện An Nhơn, tỉnh Bình
Định.
Ngôi chùa cổ kính này do Thiền sư Nguyên Thiều sáng lập vào năm 1683, tính đến nay đã hơn 300
năm tuổi, trên ngọn đồi mang tên Long Bích, mặt trước chùa là hồ sen rộng 500m2 được xây bằng đá
ong, quanh năm sen nở thơm ngát một vùng, bao bọc sau lưng và phía bắc chùa là sông Côn và sông
Bàn Khê. Năm 1691, chùa được vua Lê Hiển Tông ban cho biển ngạch đề “Thập Tháp Di Đà tự” và
mang tên đó cho tới bây giờ. Bước qua cổng chùa, du khách sẽ đi qua khoảng sân rợp bóng mát của
những cây cổ thụ có niên đại hơn 200 năm để vào chùa chính. Chùa được kiến trúc theo hình chữ
khẩu, bốn vày, ba gian, hai chái, có hai lớp tường bao bọc xung quanh. Khu vực chính của chùa gồm
chính điện, khu phương trượng, khu tây đường và đông đường, có dãy hành lang rộng lớn nối liền,
bao bọc một sân rộng, lát gạch vuông với nhiều loài hoa cảnh. Chính điện chùa kết cấu chủ yếu bằng
gỗ quý, chạm trổ tinh xảo, công phu với hoa cuộn, hoa sen, rồng, phượng cách điệu. Đầu tám hàng
trụ cột và đầu kèo được chạm, trang trí cổ tự.

Ngoài kiến trúc bên trong, chùa Thập Tháp còn làm du khách ngỡ ngàng khi chiêm ngưỡng khu vườn
tháp cổ với 24 bảo tháp lớn nhỏ mang hình thái kiến trúc của nhiều thời khác nhau. Như nhiều ngôi
chùa ở Đàng trong, chùa Thập Tháp thờ Tam thế Phật, hai bên thờ Tôn Giả A Nan, Ca Diếp, Quan
Thế Âm Bồ Tát và Bồ Đề Đạt Ma; chùa còn thờ Thập Bát La Hán và Thập điện Minh Vương. Các
pho tượng không chỉ là những tác phẩm độc đáo về nghệ thuật mà còn mang nét dung dị đời thường.
Nụ cười, ánh mắt của mỗi pho tượng đều hàm chứa lý thuyết về cõi nhân sinh, cuộc sống và sự vĩnh
hằng. Ngoài ra, chùa còn có đôi câu đối do chính chúa Nguyễn Phúc Chu viết ban vào năm 1691 và
ba tạng kinh giấy khổ rộng, chữ to bằng ngón tay út. Bộ kinh hết sức cổ, có lẽ được Thiền sư Nguyên
Thiều thỉnh từ Trung Hoa sang lúc phụng mệnh chúa Nguyễn về nước vào cuối thế kỷ XVII... Đó
thực sự là những tác phẩm nghệ thuật có giá trị.

Trong tất cả các chùa chiền ở miền Trung được xây dựng vào thời Lê - Nguyễn thì chùa Thập Tháp ở
Bình Định là ngôi chùa cổ nhất thuộc phái Lâm Tế. Qua nhiều lần trùng tu, tôn tạo, dù cái cũ và cái



mới đan xen nhưng chùa vẫn giữ được tổng thể hài hòa, trang nghiêm. Năm 1990, chùa Thập Tháp
Di Đà được Bộ Văn hóa - Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) công nhận là di tích
văn hóa - lịch sử cấp quốc gia.

Suối nước nóng Hội Vân

huộc xã Cát Hiệp, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định, cách thành phố Quy Nhơn khoảng 50km về phía
Tây Bắc, Hội Vân là một suối khoáng nóng có giá trị đối với việc điều dưỡng chữa các bệnh như thấp
khớp, tim mạch, các bệnh ngoài da. Suối này được phát nguyên từ vùng núi thấp phía Bắc, đến thôn
Hội Vân, nước chảy vào hồ nhỏ rộng khoảng 400m², sâu hơn 1m.
ừ đây mạch nước nóng phun lên, nhiệt độ khoảng 70°C - 80°C, vô trùng, chứa khoảng 20 chất
khoáng. Đáy hồ là những tảng đá lởm chởm xen kẽ nhau. Từ đó mạch nước nóng phun lên ùng ục,
khói toả nghi ngút giống như một chảo nước nóng đang sôi. Hồ nằm lọt giữa một thung lũng cát
mênh mông, xung quanh có núi non vây bọc.

Tương truyền đây là suối nước mà thần tiên đã ban cho một công nương trong hoàng tộc Chăm-pa để
chữa bệnh., vì vậy mà con suối này còn có tên gọi là suối Tiên. Tại đây có viện điều dưỡng chữa
bệnh được xây dựng từ năm 1976, với các phương pháp trị liệu cổ truyền được du khách đánh giá cao
như tắm ngâm, tắm hương sen, phun hơi ở độ nóng 38ºC, để chữa bệnh ngoài da, tim mạch, tiêu hóa.

Chếch xa xa về phía Đông Bắc là dãy núi Bà hùng vĩ, vào những ngày lạnh trời, nhất là vào những
lúc sớm mai, hơi nước bốc lên tụ lại thành những làn khói mây mờ mờ làm cho cảnh vật trở nên
huyền ảo. Khi trời nắng nóng, sương mù tan biến trả lại cho mặt nước một khoảng không trong vắt,
có thể nhìn thấu những vòi nước phun lên từ đáy, giống như những con rồng đang giỡn đùa giữa
dòng nước. Quanh miệng hồ là những dải cát dài trắng mịn làm thành một bãi phơi nắng lý tưởng.

Là một danh thắng, du khách có thể đến chiêm ngưỡng, thưởng ngoạn cảnh đẹp, nghỉ ngơi giải trí.
Hội Vân còn nổi tiếng và hấp dẫn khách đến từ mọi miền nhờ nguồn nước khoáng thiên nhiên giàu
khả năng trị liệu đối với nhiều loại bệnh khác nhau.

Đảo yến Quy nhơn

Trên dãy núi sừng sững ở bán đảo Phương Mai, thiên nhiên tạo nên bức tranh thủy mặc tuyệt đẹp, với
những đàn yến bay rợp trời.
ừ thành phố biển Quy Nhơn, phóng tầm mắt về phía Đông, một dãy núi như một con khủng long
sừng sững án ngữ và che chắn sóng to, gió lớn - đó là bán đảo Phương Mai.

Thiên nhiên nơi đây không chỉ tạo nên một bức tranh thủy mặc tuyệt đẹp mà còn ban tặng cho con
người một kho báu ít nơi nào có được, đó là yến sào - một đặc sản vô cùng quý giá được cả thế giới
ưa chuộng.

Đảo yến trước đây thuộc hai thôn Xương Lý, Hương Mai; nay thuộc xã Nhơn Lý, thành phố Quy
Nhơn. Theo sử sách, những người sinh cơ lập nghiệp đầu tiên ở Xương Lý thuộc dòng họ Nguyễn,
quê gốc ở Nghệ An, đến nay đã trải qua trên 10 đời. Thôn Hương Mai xưa kia bây giờ chính là bốn
thôn Hải Cảng, Hải Đông, Hải Nam và Hải Minh đều thuộc xã Nhơn Hải. Xã Nhơn Lý và Nhơn Hải
trước thuộc Tổng Trung An (huyện Phù Cát), sau năm 1955 cắt về huyện Tuy Phước, nay là thành
phố Quy Nhơn - Bình Định.

Lên thuyền xuất phát từ mũi Tấn, phường Hải Cảng (Quy Nhơn), sau hành trình hơn hai tiếng đồng
hồ, được chứng kiến một cảnh quan thiên nhiên kỳ thú, hấp dẫn bởi những hang động đã có từ hàng
vạn năm, những vòm đá cao đến trăm mét. Lòng hang động hiểm trở, cheo leo và là nơi thích hợp
cho loài chim yến làm tổ.



Ông Nguyễn Hồng Vân, Giám đốc Ban quản lý và khai thác yến sào Bình Định cho biết, đảo yến có
khoảng 30 hang lớn nhỏ, tập trung chủ yếu ở xã Nhơn Hải và hang Nhơn Lý. Ở những hang nhỏ như
Rừng Cao, Dơi, Ba Nghé, Cạn và Hầm xe, hàng năm có thể thu được từ 100-300 tổ yến. Còn những
hang lớn như hang Cả, Đôi Trong, Đôi Ngoài, Luông, Khô, có cửa quay ra hướng Đông hoặc Đông
Nam, thoáng mát, trần hang có nguồn nước nước ngọt rịn nhỏ xuống qua khe đá, bên dưới là sóng
biển dập dềnh là nơi ưa thích làm tổ của chim yến, có thể thu hoạch được từ 14.000-15.000 tổ
yến/năm.

Đến đảo yến vào mùa Xuân sẽ được tận mắt chứng kiến từng đàn chim yến bay rợp trời và gọi nhau
ríu rít. Loài chim này có đặc điểm sống thành bầy đàn nhưng cũng thường sống từng đôi với nhau.

Để lấy được tổ yến trên vách và trần hang đá cheo leo, người ta phải bắc dàn giáo bằng tre liên kết
với nhau. Những cột dọc được nối từ 4-5 cây tre mới lên đến đỉnh, có những hang cao phải dùng đến
300 cây tre mới đủ.

Mùa thu hoạch tổ yến bắt đầu từ tháng Tư âm lịch, bởi mùa làm tổ của chim yến bắt đầu vào tháng
Giêng và tháng Hai. Và vụ thứ hai phải chờ đến khi chim yến con cứng cáp biết bay, đi kiếm mồi thì
mới thu hoạch. Vụ thứ ba khai thác ít hơn, chủ yếu dưỡng cho đàn yến có điều kiện tăng bầy, đàn.

Trải qua nhiều năm khai thác, sản lượng yến sào thu hoạch hàng năm cũng giảm dần từ 600-700kg
xuống còn 400-450kg, chất lượng yến sào cũng giảm hơn so với trước.

Giám đốc Nguyễn Hồng Vân cho biết những năm gần đây, ban quản lý đã lập kế hoạch và quy hoạch
cụ thể lịch trình khai thác yến sào, chỉ khai thác ở những hang động yến lớn và lâu năm còn những
hang nhỏ và số lượng làm tổ chưa nhiều thì bảo vệ, tránh va chạm để yến tiếp tục xây tổ, phát triển
bầy đàn.

Ban quản lý yến sào Bình Định đang thực hiện thí điểm nuôi chim yến tại nhà ở một số hộ dân ở khu
vực xung quanh đảo yến. Kết quả bước đầu cho thấy chim yến rất thân thiện với con người, đã vào ở
và làm tổ. Công tác bảo vệ và tuyên truyền giáo dục ý thức cho người dân cũng được tăng cường.

Trong thời gian tới, để bảo tồn và phát triển đàn yến, tỉnh Bình Định đang xem xét giao cho doanh
nghiệp quản lý, đầu tư khai thác chính. Nếu làm tốt, đây là nguồn lợi không nhỏ cho việc phát triển
tham quan du lịch biển và đảo yến.

Đến với đảo yến, du khách không chỉ được khám phá về một loài chim đem lại nguồn lợi quý giá mà
còn được chứng kiến nhiều di tích lịch sử văn hóa thời Chăm Pa, đến triều đại Tây Sơn và nhà
Nguyễn sau này như di tích chùa Phật lồi, nơi có pho tượng Chàm huyền bí.

Núi Tam Tòa với những di tích lịch sử triều Lý và chiến binh Tây Sơn thế kỷ 18; pháo đài Hổ Ky với
những lỗ đặt súng thần công là công trình phòng thủ bờ biển do các bậc tiền nhân để lại... như một
bức tranh nghệ thuật hoàn mỹ với những dáng vẻ thiên nhiên vừa hư vừa thực. Vì vậy đảo yến là nơi
du khách không thể bỏ qua khi đặt chân đến Quy Nhơn, Bình Định.

Hầm Hô

Hầm Hô hay “rừng đá” được người Bình Định gọi bằng những mỹ từ “bản giao hưởng của non và
nước” hay “cửa ngõ thiên đường”. Tới đây rồi mới thấy, mọi ngôn từ đều bất lực khi miêu tả vẻ đẹp
của danh thắng này.



Từ thành phố Quy Nhơn xuôi theo quốc lộ 1 về hướng bắc, gặp quốc lộ 19 rẽ ngang, đi ngược về phía
Tây Sơn khoảng hơn 5km nữa là đến Hầm Hô, vùng đất sơn kỳ thủy tú nằm trong lòng con sông Kút,
ẩn mình hoang sơ, kỳ bí giữa đại ngàn. Để vào sâu bên trong, sẽ có hai chọn lựa cho du khách là đi
bằng đường bộ hay đường thủy. Nếu chọn đường bộ, du khách có thể thong dong trên chuyến xe
ngựa xuyên qua con đường một phía tựa sông, một bên gác núi; còn đi đường thủy, khách sẽ có hơn
nửa cây số bồng bềnh trên nhánh sông nhỏ trước khi vào Hầm Hô. Những chiếc đò của người dân địa
phương lặng lẽ xuôi theo một nhánh sông Kút. Dòng nước trong vắt đưa chúng tôi đi xuyên qua
những chùm cây bụi ven bờ lòa xòa, in bóng trên mặt nước. Nhiều cây có dáng bon-sai nằm la đà, thả
dây leo quấn quýt thật ấn tượng. Không gian chỉ một màu xanh mát mẻ. Tiếng chim rừng ríu ran,
tiếng sào tre rẽ nước đẩy con đò lướt đi nhịp nhàng giữa vùng cây lá gióng giả tiếng ve. Thi thoảng,
một con thác nhỏ hay một ghềnh đá thoai thoải bất giác hiện ra, nắng ào ạt tuôn qua những vạt lá non.
Cảm giác êm đềm, yên ả của một thiên nhiên nguyên sơ, trong lành bao phủ.

Khi vừa hết chặng đi suối, Hầm Hô mở ra choáng ngợp trước mắt chúng tôi – hệt như hòn non bộ
khổng lồ giữa thiên nhiên. Cảnh quan núi rừng hùng vĩ bao quanh, núi cao ngất phủ xanh những lớp
rừng nguyên sinh, mây trắng trôi ngang những mỏm đá muôn hình vạn dáng. Mặt nước phẳng lặng,
khi réo rắt luồn uốn theo địa hình hiểm trở. Chúng tôi rời đò, len lách vượt qua con đường độc đạo
hiểm trở, có đoạn phải ép sát người mới lọt qua. Những vách đá cheo leo thử thách du khách khi
điểm tựa chỉ là những mỏm nhô, gờ bám chênh vênh, cảm giác khá mạo hiểm khi nhìn xuống dưới
chân – nơi con suối bắt đầu đổ dốc và cua gấp, tạo nên những ghềnh thác lớn nhỏ. Người dân địa
phương đặt cho “phiên khúc” những cảnh quan kỳ thú nơi đây những cái tên nôm na, đầy ấn tượng,
như hòn Trào, hòn Vò Rượu, Đá Dựng, thác Cá Bay, Cửa Sanh-Cửa Tử, Vực Sặc, Đỉnh Sương Mù,
Hòn Bà, Đá Cháy…

Ngược về phía thượng nguồn, độ dốc của địa hình càng lớn, suối đổ ầm ào, dữ dội. Vào mùa lũ, Hầm
Hô nhận nước từ Đá Hàng, tuôn đổ xuống các hang vực sâu, tung bọt trắng xóa. Trong mùa nước
cạn, những ngày trời trong xanh, khi nắng ban mai rọi xuống, từng khối đá hoa cương ánh lên muôn
màu, lóng lánh trên làn nước biếc. Leo qua Hòn Đá Thành, du khách có thể phóng tầm mắt ngắm
nhìn một đoạn Hầm Hô từ trên cao, để cảm nhận rõ vẻ hoành tráng của thiên nhiên.

Trước kia, Hầm Hô là căn cứ địa của phong trào khởi nghĩa Tây Sơn, nghĩa binh Cần Vương chống
Pháp của Mai Xuân Thưởng và cũng là nơi hoạt động của lực lượng cách mạng ở địa bàn tây nam
huyện Tây Sơn những năm chống Mỹ cứu nước. Đến đây, du khách không chỉ được thưởng ngoạn
cảnh đẹp kỳ ảo của thiên nhiên mà còn có dịp ôn lại những ngày tháng hào hùng của lịch sử.

Giữa Hầm Hô, thả hồn với xanh trời, xanh núi, xanh suối, xanh cây, những ngày hè oi ả của miền
Trung trở nên thư thái, yên ả.

Eo Gió Quy Nhơn
Eo Gió thuộc thôn Hưng Lương, xã Nhơn Lý, nằm cách Quy Nhơn hơn 20 km về hướng đông bắc.
Đây là thắng cảnh đẹp, mang dáng vẻ hùng vĩ bậc nhất ở Bình Định.

Những nốt nhạc hòa quyện trong cung bậc của những cơn gió lùa vào các hang động, tiếng sóng biển
rì rào, tiếng róc rách của những con suối nằm trong khe núi, tiếng đàn yến lao xao… Đến Quy Nhơn
bạn hãy một lần ghé qua Eo Gió.
Buổi sáng đẹp trời, trước khi đi qua Eo Gió, chúng tôi dừng chân dưới chân tượng đài chiến thắng
Quy Nhơn thưởng thức ly cà phê sớm. Nhìn các chị các cô say sưa tập dưỡng sinh với bài múa kiếm,
câu hát “Ai về Bình Định mà coi/ Con gái Bình Định cầm roi đi quyền” như đâu đó vọng về.

Để đến Eo Gió, mọi người hào hứng băng qua cây cầu Thị Nại. Với chiều dài ấn tượng 2.500m, đây
là cây cầu bắc qua biển dài nhất Đông Nam Á, niềm tự hào của vùng đất đầy nắng và gió biển này.



Đứng trên cầu nhìn về hướng tây nam, thành phố Quy Nhơn trông như bức tranh sơn thủy hữu tình.
Hướng về biển Đông là những vó biển của dân chài xã Nhơn Lý, phía xa nhấp nhô những cụm sa
mạc cát trùng phùng hòa lẫn mây ngàn. Tất cả tạo nên một cảm giác bềnh bồng khó tả.

Ngày xưa, khi chưa có cầu Thị Nại, giao thương giữa Nhơn Lý và Quy Nhơn rất khó khăn. Người
dân hoặc du khách phải ngồi ghe máy gần hai giờ đồng hồ để đi từ Quy Nhơn tới Eo Gió và ngược
lại. Giờ đây khoảng cách ấy được rút ngắn rất nhiều.

Đường lên Eo Gió, lối đi vẫn còn hoang sơ và không có sự tác động nhiều từ bàn tay con người. Từ
trên cao nhìn ra xa, cụm dân cư thôn Hưng Lương nằm ngay dưới chân núi trông thật bình yên với
những con thuyền bé nhỏ đang từ từ cập bến.

Để lên tới đỉnh phải đi theo những con đường mòn nhấp nhô đá rất khó khăn. Nhiều đoạn phải dò
dẫm từng bước. Nhưng bù lại cho những vất vả là cảm giác thật tuyệt, không gì tả nổi. Trước mắt là
biển trời bao la với những đường cong tuyệt đẹp của Eo Gió. Tiếng gió thổi lồng lộng rít bên tai,
"nghe" chan chát mùi của biển cả.

Những âm thanh du dương phát ra từ những vách đá, tiếng sóng biển nhè nhẹ dạt dào vào chân núi,
văng vẳng đâu đấy tiếng lao xao của đàn chim yến lao xao trong những hang động. Phía sâu trong
khe núi là tiếng róc rách của những con suối nhỏ... Tất cả tạo thành một bản hòa tấu độc đáo.

Từ trên cao nhìn xuống có thể thấy những cụm san hô ngầm to nhỏ lẫn trong màu xanh trong của
nước biển. Xuống gần hơn, bạn còn có cơ hội mục kích những chú cá đầy màu sắc tung tăng bơi lội
dưới nước. Cách bờ một chút là hòn Mòng với những cụm đá nhấp nhô, uốn lượn.

Người dân nơi đây ví hòn Mòng như con cá sấu lớn vươn mình ra biển cả, cũng có người bảo đó là
con trâu lớn đang ngụp lặn tắm mát.

Dọc bờ biển là những viên đá lớn nhỏ được sóng biển mài phẳng lỳ gọi là bãi đá đẻ. Các ngư dân lý
giải như thế vì ngày càng thấy... nhiều đá. Tôi cũng tò mò nhặt một hòn đá nhỏ cho vào balô, để khi
về nhà xem đá có đẻ hay không (?).

Nếu không thì coi như một vật kỷ niệm với điểm đến ấn tượng này vậy!...

Hải Minh - làng biển hoang sơ của Bình Định

Hải Minh là một làng biển nhỏ nằm trên bán đảo Phương Mai thuộc thành phố Quy Nhơn. Đến với
Hải Minh bạn sẽ lên thăm tượng Trần Hưng Đạo và biển hiện ra như bức tranh sơn thuỷ hữu tình.

HỆ THỐNG NGHÂN HÀNG

Ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam (VietinBank) - Chi nhánh Bình Bịnh
Địa chỉ: 257 Lê Hồng Phong, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
Điện thoại: 056. 3823591

Ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam (VietinBank) - Chi nhánh Phú Tài
Địa chỉ: Đường Hùng Vương, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
Điện thoại: 056. 3641472

Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại Thương Việt Nam (Vietcombank) - Chi nhánh Quy Nhơn
Địa chỉ: 152 Lê Lợi, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
Điện thoại: 056. 3821498 - Fax: 056. 3823181



Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại Thương Việt Nam (Vietcombank) - Chi nhánh Phú Tài
Địa chỉ: Quốc lộ 1A, phường Trần Quang Diệu, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
Điện thoại: 056. 3541869/2211690 - Fax: 056. 3741007

Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) - Chi nhánh Bình Định
Địa chỉ: 72 Lê Duẩn, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
Điện thoại: 056. 3520067

Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) - Chi nhánh Phú Tài
Địa chỉ: Km1230, quốc lộ 1A, phường Trần Quang Diệu, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
Điện thoại: 056. 3741103

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (Agribank) - Chi nhánh Bình Định
Địa chỉ: 64 Lê Duẩn, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
Điện thoại: 056. 3525679/3525647/3525666 - Fax: 056. 3525635

Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) - Chi nhánh Quy Nhơn
Địa chỉ: 334-336 Trần Hưng Đạo, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
Điện thoại: 056. 3821444 - Fax: 056. 3820222

Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) - Chi nhánh Quy Nhơn
Địa chỉ: 106-108 Phan Bội Châu, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
Điện thoại: 056. 3810028/29 - Fax: 056. 3810027

Ngân hàng thương mại cổ phần Quốc tế Việt Nam (VIBank) - Chi nhánh Quy Nhơn
Địa chỉ: 91 Lê Lợi, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
Điện thoại: 056. 3822668 - Fax: 056. 3820689

Ngân hàng Miền Tây (Western Bank) - Chi nhánh Quy Nhơn
Địa chỉ: 186 Tăng Bạt Hổ, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
Điện thoại: 056. 3822855 - Fax: 056. 3820855

Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) - Chi nhánh Quy Nhơn
Địa chỉ: 98 Mai Xuân Thưởng, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
Điện thoại: 056. 3817493 - Fax: 056. 3817312

Ngân hàng thương mại cổ phần Nam Á (Nam A Bank) - Chi nhánh Quy Nhơn
Địa chỉ: 07 Nguyễn Tất Thành, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
Điện thoại: 056. 3525854/3525842/3525848 - Fax: 056. 3525877

Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn (SCB) - Chi nhánh Bình Định
Địa chỉ: 98 Mai Xuân Thưởng, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
Điện thoại: 056. 3822288 - Fax: 056. 3822333

Ngân hàng thương mại cổ phần Quân Đội (MB) - Chi nhánh Bình Định
Địa chỉ: 285 Trần Hưng Đạo, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
Điện thoại: 056. 3817555 - Fax: 056. 3814455

Ngân hàng thương mại cổ phần Đông Á (Dong A Bank) - Chi nhánh Bình Định
Địa chỉ: 333 Trần Hưng Đạo, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
Điện thoại: 056. 3810040 - Fax: 056. 3827762



Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu (ACB) - Chi nhánh Bình Định
Địa chỉ: 171 Trần Hưng Đạo, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
Điện thoại: 056. 3814418 - Fax: 056. 3814419

Công ty Bảo hiểm BIDV (BIC) - Chi nhánh Bình Định
Địa chỉ: 72 Lê Duẩn, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
Điện thoại: 056. 3520080 - Fax: 056. 3520089

Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Á (Viet A Bank) - Chi nhánh Quy Nhơn
Địa chỉ: 273 Trần Hưng Đạo, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
Điện thoại: 056. 3815858 - Fax: 056. 3815959

NHÀ HÀNG TẠI QUY NHƠN – BÌNH ĐỊNH

Nhà hàng Quê Hương
Địa chỉ: 125 Tăng Bạt Hổ, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định - Điện thoại: 056. 3813797
Địa chỉ: 185 Lê Hồng Phong, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định - Điện thoại: 056. 3829395

Nhà hàng MINI 64
Địa chỉ: 07 Lê Duẩn, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
Điện thoại: 056. 3520567

Nhà hàng Ngọc Lâm
Địa chỉ: 112 Trần Phú, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
Điện thoại: 056. 3812214

Nhà hàng Trầu Cau
Địa chỉ: 58 Mai Xuân Thưởng, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
Điện thoại: 056. 3821264

Nhà hàng Tre Xanh
Địa chỉ: 07 Lê Duẩn, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
Điện thoại: 056. 3525335

Nhà hàng Hoàng Hà
Địa chỉ: 119 Phan Đình Phùng, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
Điện thoại: 056. 3815619

Nhà hàng Hà Cần
Địa chỉ: 70 Đống Đa, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
Điện thoại: 056. 3813270

Nhà hàng Hoàng Nghi
Địa chỉ: 131 Phan Đình Phùng, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
Điện thoại: 056. 3813270

Nhà hàng hải sản Hoa Hoa
Địa chỉ: 3/8 Phan Chu Trinh, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
Điện thoại: 056. 3893695

Nhà hàng hải sản Đông



Địa chỉ: 26 Nguyễn Lạc, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
Điện thoại: 056. 3824877

Nhà hàng hải sản 2000
Địa chỉ: 01 Trần Độc, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
Điện thoại: 056. 3812787

Đặc sản gà Bình Định
Địa chỉ: 81 Mai Hắc Đế, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
Điện thoại: 056. 3646267

Quy Nhơn Czech Beer
Địa chỉ: 162 Ỷ Lan, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
Điện thoại: 056. 3814515

Nhà hàng Hương Quê
Địa chỉ: 421 Nguyễn Huệ, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
Điện thoại: 056. 3813456

Nhà hàng Hải sản Hoàng Huy
Địa chỉ: 18 Xuân Diệu, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
Điện thoại: 056. 3893915

Nhà hàng Bát Giác
Địa chỉ: 06 Phan Chu Trinh, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
Điện thoại: 056. 3211093

CHÁO DINH DƯỠNG CHO TRẺ EM

Cháo Dinh Dưỡng Ngọc Linh
Địa chỉ46 Hàng Hoa Thám
TP Qui Nhơn
BÌNH ĐỊNHĐiện thoại0903 317 566 / 0903 140 0

ĐẶC SẢN BÌNH ĐỊNH

Đặc sản Gà
Gà chỉ thì xuông dốc QN-Sông cầu có quán Đông Ba - Quán Hữu Lai, Vườn Đào, Vườn Xoài, Thuỷ
Sơn Trang

Đặc sản Dê
Lô 02 - Đường Số 1 - Khu Biệt Thự Bắc Hà Thanh -

BÚN GIÒ
Bún giò huế Vân Hường
Địa chỉ: 127 Tăng Bạt Hổ, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
Điện thoại: 056. 3822804

BÁNH CANH – BÚN CÁ – BÁNH CANH CUA
Quán Bà O: 45 Phan Đình Phùng
Quán bánh canh Cua: O Huệ - 28 Trường Chinh
Quán bà Sâm - Phan Bội Châu, gần ngã tư Phan Bội Châu và Lê Thánh Tôn



Bánh canh đường Nguyễn Du

BÚN CÁ
Quán 159 đường Nguyễn Huệ
Quán Vân Vi ở 142 Lê Hồng Phong
Quán bún cá Ngọc Liên: đường Trần Hưng Đạo
Quán Phượng Tèo
Quán 36 Trần Độc
Quán 211 - 415 Nguyễn Huệ

BÚN THỊT NƯỚNG
Bún thịt nướng:  ngã 4 Nguyễn Công Trứ và Bùi Thị Xuân

BÁNH XÈO
Quán Cây Me - 546 Nguyễn Thái Học bởi nó khá ngon.
Góc ngã tư đường Trần Cao Vân - Phan Bội Châu có đến ba, bốn quán bánh xèo nằm liền kề nhau,
rất đông khách.
Quán Thu Vân nhiều hơn (90C Trần Cao Vân
Bánh xèo tôm nhảy Phước sơn ở 14 Diên Hồng
Có một quán trong hẻm nhỏ của Quy Nhơn, xin mời đến căn hẻm nhỏ mà có thể đi vào bằng hai
đường Đinh Bộ Lĩnh hoặc Trần Hưng Đạo,hỏi thăm quán chị Mai, chuyên bán bánh vào buổi chiều.
Bánh xèo đúc ngon, cô chủ quán niềm nở, đón tiếp chu đáo nên dẫu có ngồi chờ 1-2 tiếng, khách vẫn
cứ vui lòng đợi thêm.

BÁNH BỘT - CHÈ
Quy Nhơn chẳng có nhiều loại chè, loại bánh kiểu “cung đình”, thưởng thức “hương hoa” như ở Huế
mà chỉ có các loại bánh “ăn chắc, mặc bền” như chính tính cách của người dân Bình Định vậy.
Quán bánh bèo nóng Cây Mận - 742 Trần Hưng Đạo
Góc đường 100 Mai Xuân Thưởng đầy đủ các loại bánh
Quán chè của Cô Bảy- ngay gần ngã tư đường Tăng Bạt Hổ - Lê Hồng Phong
Quán chè Nhớ ở số nhà 134, chuyên bán chè thập cẩm đủ loạiQuán chè thập cẩm
Quán chè thập cẩm 04 Nguyễn Công Trứ

QUÁN ỐC
Ốc luộc: Quán trên đường Mai Xuân Thưởng đối diện Sacombank
Ốc luộc 105 Nguyễn Thị Minh Khai

CƠM TẤM:
7 Quán hoặc quán đối diện cửa hàng Quang Vũ ở ngã 4 Tăng Bạt Hổ và Trần Phú

CAFÉ – KEM
Quán kem Ngọc Trâm ở Đường Tăng Bạt Hổ

QUÁN CƠM CHAY.
Cơm chay: 120 Ngô Mây

CAFÉ

Caffe – Trà Nét Xưa Q
18. TÂY SƠN
TP Qui Nhơn , BÌNH ĐỊNH



Feeling Coffee (1)
Địa chỉ: Lô 18 Lê Xuân Trữ (Khu Biệt thự sân bay), TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
Điện thoại: 056. 2211022

Feeling Yaourt - Tea - Fruit (2)
Địa chỉ: Lô 8 Võ Xán (Khu Biệt thự sân bay), TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
Điện thoại: 056. 2227788

Feeling Fast Food (3)
Địa chỉ: Lô 34 Lễ Xuân Trữ (Khu Biệt thự sân bay), TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
Điện thoại: 056. 3601699

Nâu Caffe
7 Lê Duẩn
TP Qui Nhơn , BÌNH ĐỊNH

MUA HẢI SẢN KHÔ
Hải Sản Khô Phụng Nga
61 Vũ Bão
TP Qui Nhơn - BÌNH ĐỊNH
Điện thoại(056)3.522.465

SPA – THẨM MỸ VIÊN
Thẩm Mỹ viện Mỹ Nữ
337 TRẦN HƯNG ĐẠO

Thẩm Mỹ viện Sỹ Thu
156 PHAN BỘI CHÂU

Thẩm Mỹ vienjeL Bác sĩ  Hùng
08, Lý Thường Kiệt1

Spa Khánh Thy
202 Tăng Bạt Hổ, Tp. Quy Nhơn

PHÒNG MẠCH – BÁC SĨ

HÀ THÚC TRÍ - PHÒNG MẠCH BÁC SĨ HÀ THÚC TRÍ
: 48/1 TRẦN THỊ KỶ
TP Qui Nhơn , BÌNH ĐỊNH
NGUYỄN DŨNG - PHÒNG MẠCH BÁC SĨ NGUYỄN DŨNG
292 NGUYỄN THÁI HỌC
TP Qui Nhơn , BÌNH ĐỊNH
NGUYỄN NGỌC HÀ - PHÒNG MẠCH BÁC SĨ NGUYỄN NGỌC HÀ
4/1 TRẦN THỊ KỶ
TP Qui Nhơn , BÌNH ĐỊNH
NGUYỄN VĂN THỌ - PHÒNG XÉT NGHIỆM NGUYỄN VĂN THỌ
118/12 NGUYỄN HUỆ
TP Qui Nhơn , BÌNH ĐỊNH
PHÒNG MẠCH BÁC SĨ NGUYỄN XUÂN LAN
TP Qui Nhơn , BÌNH ĐỊNH

http://danhba.bacsi.com/ha-thuc-tri-phong-mach-bac-si-ha-thuc-tri.html
http://danhba.bacsi.com/nguyen-dung-phong-mach-bac-si-nguyen-dung.html
http://danhba.bacsi.com/nguyen-ngoc-ha-phong-mach-bac-si-nguyen-ngoc-ha.html
http://danhba.bacsi.com/nguyen-van-tho-phong-xet-nghiem-nguyen-van-tho.html


SÔ - PHÒNG MẠCH BÁC SĨ SÔ
10 TRƯỜNG CHINH
TP Qui Nhơn , BÌNH ĐỊNH
 PHÒNG MẠCH BÁC SĨ VÕ TĂNG LÂM
53 VŨ BẢO
TP Qui Nhơn , BÌNH ĐỊNH
PHÒNG MẠCH BÁC SĨ VÕ THỊ THANH
9 PHAN BỘI CHÂU
TP Qui Nhơn , BÌNH ĐỊNH
TT MẮT BÌNH ĐỊNH
78 Trần Hưng Đạo
TP Qui Nhơn , BÌNH ĐỊNH
PHÒNG KHÁM TƯ NHÂN-BS. DUNG
167 Phan Bội Châu
TP Qui Nhơn , BÌNH ĐỊNH

TIỆM THUỐC

NHÀ THUỐC MỸ LAN
730 Trần Hưng Đạo
TP Qui Nhơn , BÌNH ĐỊNH
NHÀ THUỐC THANH SƠN 370
370 Trần Hưng Đạo
TP Qui Nhơn , BÌNH ĐỊNH
NHÀ THUỐC TƯ NHÂN HIỆP NHƠN (LÝ MINH TRÍ)
316 E Nguyễn Thái Học
TP Qui Nhơn , BÌNH ĐỊNH
NHÀ THUỐC KHÁNH DUY
316 Nguyễn Thái Học,
TP Qui Nhơn , BÌNH ĐỊNH
DŨNG - NHÀ THUỐC DŨNG
227 TRẦN HƯNG ĐẠO
TP Qui Nhơn , BÌNH ĐỊNH
HỒNG HẠNH - HIỆU THUỐC TÂY HỒNG HẠNH
3 TRẦN QUÝ CÁP
TP Qui Nhơn , BÌNH ĐỊNH
HƯNG THỊNH - HIỆU THUỐC TÂY HƯNG THỊNH
35 TĂNG BẠT HỔ
TP Qui Nhơn , BÌNH ĐỊNH

PHƯƠNG TÂM - HIỆU THUỐC TÂY PHƯƠNG TÂM
632 TRẦN HƯNG ĐẠO
TP Qui Nhơn , BÌNH ĐỊNH

NHÀ THUỐC THANH SƠN - TP QUY NHƠN
370 Trần Hưng Đạo
TP Qui Nhơn , BÌNH ĐỊNH
NHÀ THUỐC TƯ NHÂN HIỆP NHƠN
316 E Nguyễn Thái Học
TP Qui Nhơn , BÌNH ĐỊNH

http://danhba.bacsi.com/so-phong-mach-bac-si-so.html
http://danhba.bacsi.com/vo-tang-lam-phong-mach-bac-si-vo-tang-lam.html
http://danhba.bacsi.com/vo-thi-thanh-thao-phong-mach-bac-si-vo-thi-thanh.html
http://danhba.bacsi.com/tram-mat-quang-ngai.html
http://danhba.bacsi.com/ph%C3%92ng-kh%C3%81m-t%C6%AF-nh%C3%82n-bs-%09dung.html
http://danhba.bacsi.com/nha-thuoc-my-lan.html
http://danhba.bacsi.com/nha-thuoc-thanh-son-370.html
http://danhba.bacsi.com/nha-thuoc-tu-nhan-hiep-nhon-ly-minh-tri.html
http://danhba.bacsi.com/nha-thuoc-khanh-duy.html
http://danhba.bacsi.com/dung-nha-thuoc-dung.html
http://danhba.bacsi.com/hong-hanh-hieu-thuoc-tay-hong-hanh.html
http://danhba.bacsi.com/hung-thinh-hieu-thuoc-tay-hung-thinh.html
http://danhba.bacsi.com/phuong-tam-hieu-thuoc-tay-phuong-tam.html
http://danhba.bacsi.com/nha-thuoc-thanh-son-tp-quy-nhon.html
http://danhba.bacsi.com/nha-thuoc-tu-nhan-hiep-nhon.html


NHÀ THUỐC TƯ NHÂN ĐỆ NHẤT
297A Nguyễn Huệ
TP Qui Nhơn , BÌNH ĐỊNH
NHÀ THUỐC TƯ NHÂN PHƯƠNG KIỀU
272 Nguyễn Thái Học
TP Qui Nhơn , BÌNH ĐỊNH
NHÀ THUỐC VĂN DŨNG
227a Trần Hưng Đạo TP Qui Nhơn
TP Qui Nhơn , BÌNH ĐỊNH
HIỆU THUỐC TÂY TRUNG TÍN
146 Hàm nghi Thành Phố 146 Hàm Nghi Thành Phố Quy Nhơn
TP Qui Nhơn , BÌNH ĐỊNH
HIỆU THUỐC TÂY THỐNG NHẤT
671 Trần Hưng Đạo Thành Phố Qui Nhơn
TP Qui Nhơn , BÌNH ĐỊNH
HIỆU THUỐC TÂY TÂN TIẾN
17 Trần Qúy Cap Thành Phố Qui Nhơn
TP Qui Nhơn , BÌNH ĐỊNH
HIỆU THUỐC TÂY PHƯƠNG TRANG
906 Trần Hưng Đạo Thành Phố Qui Nhơn
TP Qui Nhơn , BÌNH ĐỊNH
HIỆU THUỐC TÂY PHƯƠNG TÂM
632 Trần Hưng Đạo Thành Phố Qui Nhơn
TP Qui Nhơn , BÌNH ĐỊNH
HIỆU THUỐC TÂY NHÃ PHƯƠNG
976b Trần Hưng Đạo Thành Phố Qui Nhơn
TP Qui Nhơn , BÌNH ĐỊNH
HIỆU THUỐC TÂY HƯNG THỊNH
35 Tăng Bạt Hổ TP Qui Nhơn
TP Qui Nhơn , BÌNH ĐỊNH
HIỆU THUỐC TÂY HỒNG HẠNH
03 Trần Qúy Cáp Tp Quy Nhơn
TP Qui Nhơn , BÌNH ĐỊNH
HIỆU THUỐC TÂY - TRÀ THỊ XUÂN MAI
77 Nguyễn Huệ Thành Phố Qui Nhơn
TP Qui Nhơn , BÌNH ĐỊNH
HIỆU THUỐC TÂY - HUỲNH NGỌC TRÂN
259 Nguyễn Huệ Thành Phố Qui Nhơn
TP Qui Nhơn , BÌNH ĐỊNH

Biên soạn: Phòng điều hành Cty du lịch NhatrangHoliday
Nhatrang; 12/2011

Mr: Nguyễn Phi Tâm

http://danhba.bacsi.com/nha-thuoc-tu-nhan-de-nhat.html
http://danhba.bacsi.com/nha-thuoc-tu-nhan-phuong-kieu.html
http://danhba.bacsi.com/nha-thuoc-van-dung.html
http://danhba.bacsi.com/hieu-thuoc-tay-trung-tin.html
http://danhba.bacsi.com/hieu-thuoc-tay-thong-nhat.html
http://danhba.bacsi.com/hieu-thuoc-tay-tan-tien.html
http://danhba.bacsi.com/hieu-thuoc-tay-phuong-trang.html
http://danhba.bacsi.com/hieu-thuoc-tay-phuong-tam.html
http://danhba.bacsi.com/hieu-thuoc-tay-nha-phuong.html
http://danhba.bacsi.com/hieu-thuoc-tay-hung-thinh.html
http://danhba.bacsi.com/hieu-thuoc-tay-hong-hanh.html
http://danhba.bacsi.com/hieu-thuoc-tay-tra-thi-xuan-mai.html
http://danhba.bacsi.com/hieu-thuoc-tay-huynh-ngoc-tran.html
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