Kinh nghiệm đi Vũng Tàu
TUN Travel sẽ chia sẻ kinh nghiệm đi vũng tàu để du khách chọn cho gia đình. Kinh
nghiệm đi và đặt khách sạn ở Vũng Tàu rất cần thiết để lên kế hoạch cho chuyến đi
mình có thể chọn một ngày hoặc nhiều ngày tùy thích.
Du khách đi đến Vũng Tàu bằng phương tiện chính đường bộ, thuê xe du lịch đi
hoặc đi xe chạy hằng ngày tuyến Vũng Tàu của hãng xe Hoa Mai, Xe Phương
Trang. Đi đường thủy thì thuê cano xuất phát từ cảng khu du lịch Tân Cảng dành
cho khách cao cấp, sang trọng...
Vũng tàu Marina là bến du thuyền dành cho du lịch duy nhất tại thành phố Vũng tàu.
Nằm bên bờ sông Dinh là địa điểm du lịch mới lạ với loại hình du lịch khám phá
sông nước biển đảo bằng cano du lịch và thuyền buồm đang gây chú ý và thu hút
đông đảo du khách trong và ngoài nước, đặc biệt là những du khách yêu thích khám
phá và trải nghiệm cảm giác mới lạ khi đến với thành phố Vũng Tàu xinh đẹp.
Với kinh nghiệm đi Vũng Tàu, du khách sẽ được tận hưởng cảm giác thư thái, yên
bình thưởng thức những món ẩm thực tươi ngon hay ngồi bên ly cà phê nghi ngút
khói ngắm nhìn những cánh thuyền buồm đầy màu sắc đang đung đưa theo gió
biển. Thú vị hơn, du khách sẽ được trãi nghiệm cảm giác lướt cano trên mặt sóng
ngắm nhìn toàn cảnh vịnh sông, cửa biển, những con tàu chở hàng hóa khổng lồ,
các khu cảng dịch vụ dầu khí,… hoặc hóa thân thành những người dân làng chài trải
nghiệm công việc đánh bắt và nuôi trông thủy hải sản trên các đảo.Tất cả sẽ tạo cho
du khách những trãi nghiệm đặc sắc đầy thú vị có một không hai chỉ có ở tại Vũng
tàu Marina.
Với đội ngũ nhân viên tận tình, chu đáo các tài công có nhiều năm kinh nghiệm làm
việc trên sông nước cùng với hơn 10 cano cao tốc chuyên dụng chở khách, 20
thuyền buồm sản xuất bằng công nghệ Châu Âu,
Xin chia sẻ cho du khách các tour tham quan của Hotels in Vung Tau như sau:
Tour marina Vũng Tàu: Tham quan toàn bộ vịnh Marina (Kinh đô dầu khí lớn nhất cả
nước). Lên cano cao tốc tham quan toàn bộ vịnh Marina, ngắm nhìn toàn cảnh nền
công nghiệp dầu khí lớn và hiện đại nhất cả nước bao gồm : các cảng biển, cảng
dịch vụ dầu khí (Vietsopetro, Đông xuyên, PTSC, kho xăng dầu PV Oil Miền Đông)
trên vịnh Marina, các nhà máy đóng tàu, du khách sẽ được thấy những con tàu kiểm
ngư,tàu cảnh sát biển hiện đại, các nhà máy đóng và sửa chữa giàn khoan, khách
sẽ được thấy các loại giàn khoan hiện đại của Nga, Singapore.
Nghỉ ngơi thư giản trên đảo Gò Găng
Đảo Gò Găng một ấp đão thuộc địa phận xã Long Sơn, tp Vũng Tàu, cách trung tâm
thành phố khoảng 3km về phía tây nam. Ưu đãi với vị trí đắc địa ba mặt giáp sông
một mặt giáp biển tạo nên một hệ thống đường thủy hoàn thiện cùng với vẻ đẹp
hoang sơ nhưng không kém phần thơ mộng.
Đến với Gò Găng du khách có thể khám phá những khu rừng ngập mặn với tầng
thực vật đa dạng, phong phú, ruộng muối, cách người dân nuôi trồng hải sản đặc
biệt du khách được tham gia thưởng thức hào nướng theo phong cách Gò Găng,
các loại hải sản của người dân tự đánh bắt như càng cúm, cua, cá… những món hải
sản có cách chế biến giản đơn nhưng hương vị vô cùng hấp dẫn hay các hoạt động
tắm biển, thể thao dưới nước như chèo thuyền kayak, xe đạp nước tại bãi biển đão
Gò Găng.
Du Lich đảo Ngọc

Điểm đến đảo ngọc là một hòn đảo nổi với diện tích gần 30ha và là một trong ba đảo
nổi lớn tại vịnh Marina, được bao phủ bốn bề là sông nước là nơi dừng chân của
hơn 20 loài chim, cò (cò não, bồ nông, cò trắng, hạc trắng á đông), các loài cá nước
lợ (ná rìa nâu, cá đối, cá chim, tôm, cua…). Với tầng động thực vật phong phú đảo
Ngọc nổi lên như một thiên đường với vẻ đẹp hoang sơ của tự nhiên chưa có bàn
tay khai phá của con người.
Đến với đảo Ngọc du khách sẽ được hòa mình vào thiên nhiên trải nghiệm cuộc
sống hằng ngày của người dân chài qua các hoạt động như: câu cá, chèo xuồng thả
lưới, vãi chài và được thưởng thức các loại hải sản tươi sống mang đậm hương vị
của biển từ chính thành quả lao động của mình.
Tham Quan làng bè Long Sơn
Đây là tour du lịch đặc sắc được nhiều du khách lựa chọn. Dọc Sông Dinh cano sẽ
đưa du khách đến Long Sơn – một xã đảo nhỏ vẫn giữ được nhiều nét đẹp thiên
nhiên với những làng bè tấp nập, những mô hình nuôi cá bè, bè hào. Đến đây du
khách được tìm hiểu về quy trình nuôi hào, thưởng thức hào ngay tại bè và mua
những con hào tươi ngon về làm quà. Thời gian tham quan tối đa 2h30p.
Sự lựa chọn các tour đi với chi phí hợp lí nhất dành cho gia đình. Mình đến Vũng
Tàu sau đó lực chọn tour đi theo sở thích và yêu cầu đó là mục đích của chia sẻ
kinh nghiệm đi vũng tàu và chúc du khách có chuyến đi vui bổ ích!

