Tổng hợp kinh nghiệm du lịch đảo Bình Hưng
Đảo Bình Hưng ở đâu? Ẩn khuất dưới chân đèo vịnh Vĩnh Hy, Bình Hưng là một
hòn đảo xinh đẹp với những bãi cát trắng mịn, làn nước trong xanh diệu kì và khung
cảnh hoang sơ như chưa hề có sự khai phá của con người. Đừng bỏ qua cơ hội bỏ
túi những kinh nghiệm du lịch đảo Bình Hưng mới nhất của DULICHSO để có được
chuyến đi trọn vẹn nhất nhé!
Thời gian thích hợp đi du lịch đảo Bình Hưng
Khí hậu đảo Bình Hưng khá ôn hòa, nên việc chọn thời điểm thích hợp để du lịch
không quá khó. Bạn có thể đến đảo bất kì mùa nào trừ tháng 10 – 11 bởi những
tháng này là mùa mưa bão. Theo kinh nghiệm du lịch đảo Bình Hưng, tháng 3 – 8
sẽ tuyệt vời nhất cho chuyến du lịch Bình Hưng của bạn.
Phương tiện di chuyển đến đảo Bình Hưng
Đảo Bình Hưng là 1 trong 3 hòn đảo Tam Bình của xã Cam Bình. Ba hòn đảo cách
nhau không xa, việc di chuyển ra đảo Bình Hưng cũng không khác biệt nhiều so với
đảo Bình Ba. Bạn vẫn sẽ đi máy bay, xe khách hoặc tàu hỏa tới Cam Ranh, xuôi
theo tuyết đường Bình Lập – Bình Tiên để đến Bãi Kinh. Từ đây, bạn có thể đi
thuyền ra đảo Bình Hưng một cách dễ dàng.
Máy bay
Rất nhiều hãng hàng không của Việt Nam khai thác đường bay tới Cam Ranh ở Nha
Trang nên du khách sẽ không gặp nhiều khó khăn khi di chuyển bằng máy bay. Giá
vé từ Hà Nội của 3 hãng hàng không Bamboo, Vietjet Air, Vietnam Airlines lần lượt
là 2.500.000đ, 2.500.000đ, 3.500.000đ. Ngoài ra, du khách có thể sử dụng dịch vụ
thị thực Vietnam visa on arrival để nhập cảnh ở sân bay Cam Ranh. Theo kinh
nghiệm du lịch đảo Bình Hưng trong việc đặt vé máy bay: vào những đợt khuyến
mãi, giá vé có thể giảm mạnh tới 50%.
Xe khách
Nếu bạn chọn xe khách, điểm đến mà bạn sẽ xuống là bến xe Cam Ranh hay bưu
điện Cam Ranh. Từ đây, bạn thuê xe ôm đi khoảng 30′ là tới Bãi Kinh – Bình Hưng.
Những hãng xe uy tín mà DULICHSO gợi ý cho bạn gồm có: Mai Linh, Phương
Trang, Phương Nam… Theo kinh nghiệm du lịch bụi đảo Bình Hưng của dân du lịch
bụi thì đây là phương tiện được sử dụng nhiều nhất trong những chuyến đi của họ vì
chi phí khá rẻ.
Tàu thủy
Thuyền ra đảo khởi hành chuyến đầu tiên từ sáng sớm, thời gian giữa mỗi chuyến
tầm 20 phút, giá là 10.000đ/chuyến. Nếu bạn mang theo xe máy và muôn vận
chuyển xe lên đảo, sẽ tốn thêm phí là 10.000 đồng nữa. Ngoài ra, bạn có thể đi
thuyền từ đảo Bình Ba sang như một chuyến du lịch kết hợp, sẽ rất tiện đó.
Tàu hỏa

Tàu hỏa Thống Nhất SE mỗi ngày đều có chuyến đi từ Bắc vào Nam và ngược lại.
Khi đến ga Tháp Chàm, bạn xuống tàu và bắt taxi tới Bãi Kinh khoảng 50km. Từ Bãi
Kinh bạn chỉ cần chờ tàu thủy đến và ra Bình Hưng.
Phương tiện di chuyển ở đảo Bình Hưng
Xe máy, xe điện
Với diện tích khá nhỏ của đảo, thật sự bạn cũng không cần dùng đến xe máy để có
thể tham quan hết hòn đảo. Tuy nhiên nếu bạn có nhu cầu thuê xe, hãy thử hỏi
những chủ nhà trọ, nhà nghỉ với mức giá thuê chỉ từ 120.000 – 150.000đ/ngày.
Thuyền
Thuyền thường được sử dụng để đưa du khách tới thăm những bè nuôi hải sản của
ngư dân. Ngoài ra, bạn sẽ có dịp thưởng thức các món hải sản tươi ngon được
đánh bắt và chế biến trực tiếp với mức phí không quá đắt.
Đi bộ
Như đã nói ở trên, đảo Bình Hưng khá nhỏ. Bạn chỉ cần đi bộ một lúc cũng tham
quan được hầu hết các địa điểm nổi tiếng trên đảo. Mặc dù có hơi mất chút thời
gian, nhưng để khám phá hết vẻ đẹp của Bình Hưng, có lẽ không có cách nào hợp
lý hơn đi bộ. Nếu bạn đi du lịch Bình Hưng tự túc thì đây cũng là cách di chuyển tiết
kiệm chi phí cho bạn nhất.
Đặt khách sạn và nhà nghỉ tại đảo Bình Hưng
- Nhà nghỉ Thắm Trang ở đảo Bình Hưng, Cam Bình, thành phố Cam Ranh: là
nơi cư trú quen thuộc của khách du lịch khi tới Bình Hưng. Theo review du
lịch Bình Hưng của những du khách đã từng ở đây thì những điều đáng lưu
tâm khi nói về nhà nghỉ này là: phòng nghỉ sạch sẽ, kha khá các tiện nghi cơ
bản, hướng dẫn viên thân thiện. Đặc biệt, hầu hết phản hồi của du khách đều
cho biết: đồ ăn do gia chủ nấu rất ngon và hợp khẩu vị nhiều người. SĐT:
0935 532356
- Nhà nghỉ Cẩm Hồng ở đảo Bình Hưng, Cam Bình, thành phố Cam Ranh: là
một nhà nghỉ tuyệt vời cho cả du khách lẻ lẫn những đoàn du lịch đông
người. Nhà nghỉ có những loại phòng sau đây cho bạn lựa chọn:
Phòng đôi 2 giường: hiện có 5 phòng, Phòng đơn 1 giường: hiện có 2 phòng,
Phòng 3 giường: hiện có 2 phòng, Phòng tập thể: hiện có 2 phòng
- Nhà nghỉ Bích Thảo tại đảo Bình Hưng, Cam Bình, thành phố Cam Ranh: giá
phòng nghỉ mỗi đêm khoảng 400.000đ. SĐT liên hệ: 0945 054938.
- Nhà nghỉ Bình Hưng Quán: SĐT: 0916650249
- Nhà nghỉ Hồng Nhàn: SĐT: 0942704480
- Nhà nghỉ Bảo Bảo: SĐT: 0967615375
- Ngủ dưới bè bạn có thể chọn nhà bè Trường Sa: SĐT: 0919614479
Địa điểm, tham quan khi du lịch đảo Bình Hưng
Bãi Kinh
Cập bến đảo Bình Hưng Cam Ranh Khánh Hòa, nơi đầu tiên bạn được tham quan
sẽ là bãi Kinh. Bãi Kinh vốn được người dân trên đảo dùng làm cảng thông thương
nên bạn sẽ không gặp nhiều khó khăn khi di chuyển đến đây. Hơn nữa, nước biển
rất nông, trẻ nhỏ cũng vô tư chơi đùa mà bạn chẳng mất công trông chừng. Bãi Kinh
được đánh giá là bãi biển có nguồn nước sạch nhất đảo. Khi đọc những bài viết
review đảo Bình Hưng thì có lẽ bạn sẽ thấy địa điểm này xuất hiện khá nhiều.

Bãi Chuối
Không giống như Bãi Kinh, Bãi Chuối rộng hơn, mực nước cũng là sâu nhất trong
các bãi tắm trên đảo. Nước biển ở Bãi Chuối có màu xanh lá chuối khá lạ mắt. Có lẽ
cũng vì vậy mà nơi đây có cái tên Bãi Chuối. Để bơi một cách an toàn ở đây, bạn
nên có áo phao, hoặc ít nhất có kĩ năng bơi tốt. Bãi Chuối là một điểm đến quen
thuộc của khách du lịch nước ngoài.
Bãi Nước Ngọt
Nằm trong cụm bảo tồn rừng nguyên sinh quốc gia núi Chúa, Bãi Nước Ngọt nổi
tiếng bởi nguồn nước đặc biệt tạo thành từ cả suối lẫn biển. Nhìn từ bên ngoài, bạn
sẽ thấy một bãi biển thoải dài trong xanh. Tuy nhiên, tiến sâu vào trong hang đá
chắc chắn bạn sẽ phải choáng ngợp trước hồ nước tự nhiên mát lạnh từ núi Chúa
đổ xuống. Không chỉ là một trong các bãi tắm thu hút khách du lịch nhất Bình Hưng,
Bãi Nước Ngọt còn là nguồn nước sinh hoạt quý giá cho người dân trên đảo mỗi khi
mùa khô tới.
Bãy Cây Me
Bãi Cây Me cũng là một bãi tắm đẹp bạn không nên bỏ qua khi đến Bình Hưng. Tuy
nhiên, bạn cần thuê tàu đến đây vì hiện không có đường đi bộ xuống bãi. Nước biển
Bãi Cây Me trong xanh, giữa bãi có một tảng đá to rất thích hợp cho việc chụp ảnh.
Bãi Bình Tiên
Trong số những bãi tắm ở Bình Hưng, Bãi Bình Tiên là bãi tắm dài và yên bình nhất.
Nhìn chung bãi biển nơi đây khá đẹp, có bãi cát trắng dài cùng đồi núi che chắn
xung quanh. Nếu mục đích chính của bạn là nghỉ ngơi, thư giãn, chắc chắn không
nơi nào thích hợp hơn Bãi Bình Tiên.
Hải Đăng Hòn Chút
Tọa lạc ở thôn Bình Hưng, xã Cam Bình, huyện Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, ngọn
hải đăng Hòn Chút là một trong những công trình lâu đời nhất Bình Hưng. Đường
tới hải đăng Hòn Chút không quá khó đi. Bạn cứ đi dọc theo con đường mòn lên núi
Hòn Bù, chẳng mấy chốc là đến nơi. Suốt hơn 100 năm nay, ngọn hải đăng vẫn luôn
làm nhiệm vụ định hướng, soi sáng cho vô số tàu bè quanh vùng biển Bình Hưng.
Ngày nay, bên cạnh vai trò chính của mình, hải đăng Hòn Chút còn là điểm tham
quan hấp dẫn trên đảo Bình Hưng. Đứng từ nơi cao nhất của tháp, bạn sẽ có thể
ngắm nhìn cảnh vật trên đảo một cách trọn vẹn nhất.
Món ăn ngon nên thử tại đảo Bình Hưng
Đến với Bình Hưng, bạn không chỉ được tận hưởng cảnh sắc nơi miền biển, mà
hơn hết chính là ẩm thực, những món ngon không thể bỏ lỡ trong chuyến du lịch
đảo Bình Hưng tự túc.
Tôm hùm Bình Hưng
Cũng giống như Bình Ba, đảo Bình Hưng cũng có khá nhiều người dân nuôi tôm
hùm. Tôm hùm đảo Bình Hưng có 3 loại nổi tiếng là: tôm đỏ, tôm xanh, tôm bông.
Cách chế biến tôm hùm cũng vô cùng đơn giản, có thể thể nướng, nấu cháo, sốt bơ
tỏi… đều rất ngon. Tôm lấy trực tiếp từ dưới lồng bè của ngư dân sẽ đắt hơn, nhưng
bù lại độ tươi ngon thì không gì sánh bằng.

Cá Dzò
Cá Dzò đảo Bình Hưng từ lâu đã nổi tiếng là món đặc sản mà bạn không thể bỏ qua
khi tới hòn đảo xinh đẹp này. Cá Dzò có nhiều cách chế biến, nhưng ngon nhất là
đem nướng lửa than. Cá khi chín bày ra đĩa, ăn kèm với bánh tráng, rau sống và
một ít xoài bào sợi cùng nước mắm chanh. Món ngon đậm đà hương vị biển cả này
chắc chắn sẽ khiến bạn còn muốn quay trở lại Bình Hưng để được thưởng thức một
lần nữa đó.
Bánh căn mực Bình Hưng
Bánh căn mực là một món ăn bình dân, tuy nhiên lại có sức hút kì lạ đối với du
khách thập phương khi đến với đảo Bình Hưng. Cách làm bánh cũng không quá
phức tạp với nguyên liệu chính là bột gạo và mực tươi. Khi lò than đã nóng, dùng vá
đổ bột và mực tươi vào khuôn đất nung, đợi vài phút là bánh chín. Tuy không phải
món ăn đặc sản, nhưng với nguyên liệu luôn luôn tươi sống, bánh căn mực Bình
Hưng vẫn là lựa chọn hàng đầu dành cho những khách du lịch sành ăn.
Nhum Bình Hưng
Nhum hay còn có tên gọi Cầu Gai là loại hải sản rất có nhiều ở vùng biển Vĩnh Hy.
Nhum có thể dùng để ăn sống với mù tạt, tái chanh, hay đem nướng với bơ hoặc
mỡ hành. Đặc biệt khách du lịch rất chuộng món cháo Cầu Gai và Cầu Gai chưng
trứng. Không chỉ là một món ăn ngon, bằng sự kết hợp hoàn hảo giữa các sắc màu,
mùi vị của các nguyên liệu, người dân đảo Bình Hưng đã tạo nên bài thuốc bồi bổ
sức khỏe hữu hiệu.
Mực lá nướng ớt xanh
Không giống với những cách chế biến thông thường như mực chiên giòn, mực sa
tế, người dân đảo Bình Hưng có cách chế biến riêng cho mực lá: mực lá nướng ớt
xanh. Món ăn không chỉ có thẩm mỹ, thơm ngon mà còn là một trải nghiệm vô cùng
khác biệt cho du khách. Nếu bạn là một người nhanh nhạy, chắc chắn cũng sẽ học
được bí quyết để về làm món ăn này cho gia đình của mình thôi.
Mua sắm và quà khi đi du lịch đảo Bình Hưng
Đối với một chuyến du lịch tới một hòn đảo giữa biển khơi như Bình Hưng, có thể
nói bạn sẽ vừa được ăn hải sản, vừa được “gói mang về” đó. Bạn cũng có thể tự
lựa chọn những món quà du lịch đặc biệt từ thiên nhiên biển đảo như những chiếc
vỏ ốc, các hòn đá có hình dáng kì thú mà bản thân lựa chọn được trong quá trình
khám phá. Ngoài những thứ đó ra thì thực tế, đảo cũng khá hạn chế các món quà
lưu niệm.

