Tổng hợp kinh nghiệm du lịch Ninh Thuận tự túc
Nằm cách Hà Nội khoảng 1380km, cách thành phố Hồ Chí Minh về phía Nam
khoảng 340km thuộc địa phận duyên hải Nam Trung Bộ. Thời tiết ở Ninh Thuận với
những đặc trưng khô nóng, gió nhiều, bốc hơi mạnh chia rõ rệt thành hai mùa: mùa
mưa và mùa khô. Ninh Thuận còn là vùng đất nổi tiếng với nhiều bãi biển đẹp nổi
tiếng, danh lam thắng cảnh, vườn cây ăn quả thu hút các khách du lịch trong và
ngoài nước. Còn chần chờ gì nữa bạn hãy đóng gói cho mình kinh nghiệm du lịch
Ninh Thuận tự túc để có thể trải nghiệm vùng đất Ninh Thuận nhé.
Thời gian thích hợp đi du lịch Ninh Thuận
Ninh Thuận được chia thành hai thời điểm chủ yếu trong năm là mùa mưa và mùa
khô. Tuy nhiên bạn có thể lựa chọn để đi du lịch Ninh Thuận vào bất kì thời điểm
nào trong năm.
Tháng 4-5-6: Đây là thời điểm thích hợp để bạn cùng gia đình, bạn bè đi du lịch ở
vùng biển, thưởng thức cảnh đẹp ở Ninh Thuận. Thời tiết nắng ráo kèm theo những
cơn gió biển.
Tháng 8-10: Thời điểm này ở Ninh Thuận là mùa của những lễ hội , của các vườn
cây ăn quả . Đây sẽ là sự lựa chọn phù hợp dành cho những người có sở thích
muốn khám phá, tìm sự trải nghiệm mới
Phương tiện di chuyển đến Ninh Thuận
Máy bay
Với cách thức đặt vé nhanh chóng, thời gian di chuyển không lâu máy bay là
phương tiện di chuyển tới Bình Thuận mà hầu hết các du khách đều nghĩ tới. Nếu
bạn ở miền Bắc thì đây là sự lựa chọn hàng đầu. Hiện nay có rất nhiều các hãng
hàng không giá rẻ, tuy nhiên bạn nên tìm vé trước tầm 1 – 2 tháng để tránh tình
trạng cháy vé cũng như giá đắt đỏ nhé.
Tàu
Nếu bạn không có đủ điều kiện kinh tế, bạn hoàn toàn có thể lựa chọn đường sắt
làm người bạn đồng hành cùng mình. Xuất phát từ Ga Hàng Cỏ, di chuyển tới Ga
Tháp Chàm mất khoảng 24h đồng hồ.
Xe Khách
Ở Sài Gòn bạn có thể tìm tới bến xe miền Đông để đặt vé, lựa chọn xe đi cho mình
nhé . Sau đây là một số nhà xe bạn có thể lựa chọn :
Xe Liên Thành: 198A và 198B Lê Hồng Phong, quận 5, TPHCM SĐT:
028.38303741.
Xe Thanh Vân: khởi hành 21h30p bến xe miền Đông SĐT: 0905.577.507.
Xe Tân Hoàng Anh: khởi hành 11h15′, 20h15′, 22h30′ tại bãi xe Thành Bưởi, ngã tư
Lê Hồng Phong – Trần Phú, Quận 5 lúc 12h00, 21h00 tại bến xe Miền Đông
Phương tiện di chuyển ở Ninh Thuận
Xe máy

Ngày nay với sự hội nhập và phát triển kinh tế của cả nước có rất nhiều địa điểm để
thuê xe máy di chuyển đi lại trong thành phố. Với giá cả phải chăng từ 90.000 –
250.000/ ngày, thủ tục nhanh chóng. Ở thành phố Ninh Thuận, bạn có thể tham
khảo một số địa điểm cho thuê xe máy cho mình nhé: Anh Tú: 0965.158.159.
Xe Khách
Để di chuyển ở các thành phố khác hoặc quanh mạn miền Nam bạn có thể tìm tới
các bến xe. Dưới đây là một số nhà xe bạn có thể gọi điện để đặt vé trước nhé :
Xe Tuấn Tú : Phan Rang , bến xe Phan Rang SĐT: 0918.319.661 – 0919.944.567.
Xe Phước Thiện : Phan Rang, bến xe Phan Rang SĐT: 0933.111.292.
Xe Quê Hương : Phan Rang, bến xe Phan Rang SĐT: 0913.930.393.
Xe Anh Khôi : Phan Rang, bến xe Phan Rang SĐT: 0946.794.553 – 0982.212.299.
Xe Quốc Trung : Phan Rang, bến xe Phan Rang SĐT: 090.33.44492.
Taxi
Taxi là phương tiện di chuyển không thể thiếu trong cuộc sống hiện đại ngày nay.
Bạn có thể tham khảo một số hãng taxi sau ở Ninh Thuận nhé:
Taxi Mai Linh SĐT: 0259 389.89.89
Phan Rang Taxi SĐT: 0259 362.62.62
Taxi Quốc Tế SĐT: 0259 352.52.52
Nhà nghỉ, resort và khách sạn tại Ninh Thuận
- Resort Vĩnh Hy (Vinh Hy Resort) là lựa chọn nổi tiếng dành cho khách du lịch.
Khách sạn nằm cách trung tâm thành phố 37 km và dễ dàng tiếp cận các địa
điểm khác trong thành phố. Với vị trí thuận lợi, khách sạn dễ dàng tiếp cận
những điểm tham quan du lịch nổi tiếng của thành phố. Resort Vĩnh Hy cũng
đề xuất thêm rất nhiều thiết bị làm kì nghỉ của bạn ở Phan Rang – Tháp
Chàm (Ninh Thuận) thêm tiện lợi. Khách sạn cung cấp quầy lễ tân 24 giờ, wifi
công cộng, bãi đậu xe, phục vụ phòng, đưa đón sân bay để đảm bảo khách
của họ được thoải mái nhất. Khách có thể chọn 50 phòng có không khí yên
bình và tuyệt vời. Khách sạn cung cấp rất nhiều phương tiện giải trí độc đáo
như phòng thể dục, sân vườn. Hãy khám phá sự hòa hợp giữa cung cách
phục vụ chuyên nghiệp và vô số tiện nghi tối tân ở Resort Vĩnh Hy. Du khách
có thể đặt phòng trực tuyến tại Hotels in Ninh Thuan với mức giá khá ưu đãi.
- Gold Rooster – Con Ga Vang Resort là nơi nghỉ ngơi chất lượng trong văn
hóa, bãi biển, ngắm cảnh của Phan Rang – Tháp Chàm (Ninh Thuận), Gold
Rooster – Con Ga Vang Resort nổi tiếng phục vụ cho cả khách du lịch nghỉ
dưỡng và đi công tác. Chỉ cách những hoạt động thú vị ở trung tâm thành
phố khoảng 5.3 Km. Khách hàng có thể dạo bộ xung quanh tham quan các
điểm du lịch hàng đầu của thành phố như: Nhà thờ Tân An, Phuoc bInh
National Park, Bảo tàng Ninh Thuận. Những tiện nghi và dịch vụ do Gold
Rooster – Con Ga Vang Resort cung cấp đảm bảo mang lại cho khách hàng
một kỳ nghỉ hài lòng. Có thể kể tên một vài tiện nghi ở khách sạn như miễn
phí wifi tất cả các phòng, an ninh 24 giờ, dịch vụ phòng hàng ngày, lò sưởi,
cửa hàng quà tặng.
- Anh Xuan Hotel Nằm ở vị trí thuận lợi trong Tháp Chàm – Phan Rang, Anh
Xuan Hotel là một điểm lý tưởng để khởi hành chuyến du ngoạn của bạn ở
Phan Rang – Tháp Chàm (Ninh Thuận). Tọa lạc ở vị trí chỉ cách trung tâm
thành phố 10 km, khách hàng sẽ có được chỗ ở tốt để tận hưởng các điểm
thú vị và hoạt động nổi tiếng ở đây. Một điểm không kém phần đặc biệt là vị

-

trí khách sạn dễ dàng tiệp cận vô số địa điểm thú vị như Bảo tàng Ninh
Thuận, Chợ Thanh Sơn, Bệnh viện Ninh Thuận. Thiết bị và dịch vụ cung cấp
bởi Anh Xuan Hotel bảo đảm kì nghỉ dễ chịu cho du khách. Những tính năng
hàng đầu của khách sạn bao gồm wifi công cộng, bãi đậu xe, phục vụ phòng,
cho thuê xe, dịch vụ giặt là.
Hòn Cò – Cà Ná Resort là sự lựa chọn hoàn hảo với khách du lịch muốn
ngắm cảnh và cảm nhận Ninh Thuận. Nằm ở vị trí chỉ cách trung tâm thành
phố 30 km và cách sân bay 90 km, khách sạn 3 sao này thu hút được rất
nhiều du khách mỗi năm. Với vị trí thuận lợi, khách sạn dễ dàng tiếp cận
những điểm tham quan du lịch nổi tiếng của thành phố. Khách sạn trang bị 99
phòng khách cực đẹp, nhiều phòng còn có tivi màn hình phẳng, giá treo quần
áo, cafe hòa tan miễn phí, trà miễn phí, các loại khăn. Khách sạn mang lại
nhiều phương tiện giải trí đa dạng, bao gồm bãi biển riêng, phòng thể dục,
câu cá, massage, bàn bi da. Khi bạn đang tìm chỗ ở thoải mái và thuận tiện ở
Ninh Thuận thì Hòn Cò Cà Ná Resort sẽ mang đến cho bạn cảm giác như
đang ở nhà. Du khách có thể đặt phòng trực tuyến tại Hotels in Ninh Thuan
với mức giá khá ưu đãi.

Địa điểm, tham quan khi du lịch Ninh Thuận
Hang Rái
Hang Rái từ lâu đã trở thành tuyệt tác của thiên nhiên, độc nhất vô nhị của mảnh đất
Ninh Thuận. Bởi lẽ nơi này mang trong mình những khung bậc cảm xúc rất đặc biệt.
Điều đầu tiên khi đặt chân tới nơi này bạn sẽ thấy một thung lũng khổng lồ rừng rậm
đa dạng, con đường trải dài dẫn các thượng khách tới với khu vực hang Rái những
tảng đá đa sắc màu, kì dị, độc đáo cùng với những làn nước trong vắt. Bạn có thể
đứng ở trên cao để quan sát toàn bộ cảnh của nơi này, đây là điểm đến lý thú giúp
con người có thể thư giãn, nghỉ ngơi sau những giờ làm việc căng thẳng, mệt mỏi.
Biển Cà Ná
Nằm cách thành phố Phan Rang chừng 30km. Trên hành trình đi tới gần bãi biển
không khí trong lành, mát mẻ cùng với những làn gió biển mát rượi sẽ làm cho
những du khách du lịch vô cùng háo hức. Nước biển trong mát cùng với những bãi
cát trải dài quanh co khiến cho phong cảnh đẹp đến lạ lùng, nước biển ở đây
thường đậm hơn những vùng khác chừng 3 – 4 độ. Mỗi thời điểm trong ngày bãi
biển lại mang những vẻ đẹp khác nhau làm những du khách xao xuyến đến bồi hồi,
đó cũng chính là lý do mà biển Cà Ná luôn thu hút hàng nghìn lượt khách du lịch mỗi
năm.
Làng gốm Bầu Trúc
Làng gốm Bầu Trúc là một trong những làng gốm nổi tiếng, lâu đời nhất Đông Nam
Á. Các sản phẩm gốm được khéo léo, kì công nung bởi đôi bàn tay vàng của những
người thợ lành nghề. Không chỉ đơn thuần tạo ra sản phẩm như những làng nghề
khác, mà họ còn thổi hồn, đưa những nét văn hóa độc đáo có một không hai của
người Chăm vì thế các nét gốm không lẫn đi đâu được. Với khu trưng bày rộng rãi,
mẫu mã đa dạng, nét họa tiết sắc sảo, phong phú sẽ khiến bạn phải tò mò tìm hiểu
về nơi này.
Vườn sinh thái quốc gia Núi Chúa
Vườn sinh thái quốc gia ở Ninh Thuận là một trong những khu rừng đặc biệt và hiếm
thấy nhất ở Đông Nam Á. Rừng được chia làm 3 hệ chính: hệ san hô, hệ thực vật và

hệ động vật. Diện tích rộng lớn nguồn tài nguyên vô cùng độc đáo, phong cảnh đẹp
mắt với những bãi san hô đa sắc màu, công viên đá muôn hình cũng những cánh
rừng nhiệt đới hoang dã, vô tận làm say lòng biết bao du khách trong và ngoài
nước.
Đồi Cát Nam Rang
Nằm cách thành phố Phan Rang không xa chừng 8km về phía Đông Nam, đồi cát
Nam Rang thuộc địa phận xã An Hải, Ninh Phước, Ninh Thuận. Khi tới với đồi cát
bạn sẽ được phóng tầm mắt thấy những cánh đồng cát trải dài, đan xen, hòa quyện
cùng cái nắng của thiên nhiên. Ngoài ra đến với cánh đồng cát bạn còn được cảm
nhận những nét văn hóa của đồng bào dân tộc Chăm, những đoàn người tiếp bước
nhau đi qua cát để về phía bãi biển. Thời điểm để bạn thưởng thức vẻ đẹp của đồi
cát là lúc bình minh sáng sớm hoặc lúc chiều tà 3 – 6h chiều vì những thời điểm còn
lại của ngày thường rất nắng nóng. Bạn cũng nên chuẩn bị cho mình chút kem
chống nắng để bảo vệ làn da mình khỏi ánh nắng mặt trời nhé.
Suối Lồ Ổ Vĩnh Hy
Điểm tới cuối cùng mà mình muốn giới thiệu với các bạn đó là suối Lồ Ồ. Thuộc địa
phận xã Vĩnh Hải, phía Đông Bắc của thành phố Phan Rang. Con suối thu mình qua
những cánh rừng hùng vĩ, hoang dại tạo thành nhiều tầng lớp xếp lên nhau. Điểm
nổi bật ở đây là có một cây cầu được bắc qua suối, cây cầu treo cũng là phương
tiện giúp cho đồng bào dân tộc người Raglay di chuyển mỗi ngày. Con suối với
những dòng chảy róc rách, trong mát ngồi nơi đây thư giãn, hòa cùng thiên nhiên sẽ
là một trải nghiệm thật thú vị.
Món ăn ngon nên thử tại Ninh Thuận
Thịt cừu Ninh Thuận
Một trong những món ăn hấp dẫn của người dân Ninh Thuận phải kể tới món thịt
cừu. Thịt cừu được chế biến thành nhiều món như: thịt cừu xào, nướng, xông
khói… Khi đi du lịch Ninh Thuận bạn có thể dễ dàng thưởng thức món thịt cừu
nướng ở một số quán ăn gần bãi biển hoặc ở đường Ngô Gia Tự. Thưởng thức một
món ăn ngon là một phần cảm nhận được nét văn hóa ẩm thực của mảnh đất Ninh
Thuận, còn gì thú vị hơn khi vừa cảm nhận cái ngon của món ăn, nếm chút cay cay
nồng nồng của rượu. Món ăn sẽ ngon hơn nếu bạn ăn kèm cùng lá cà ri rừng, chút
tương ớt.
Gỏi cá mai Ninh Chữ
Cá mai là loại cá với chất thịt trong, ngọt, ít mùi tanh. Đây là loại cá thường sinh
sống tại vùng biển Vũng Tàu, Nha Trang nên ngoài Bắc hoặc một số vùng khác bạn
sẽ ít thấy. Cá được rửa sạch, bỏ xương, sơ chế bằng giấm cho tái lại, sau đó ướp
gia vị, trộn thành gỏi cá. Khi ăn bạn nên ăn kèm với một số loại rau thơm, bún sẽ
tăng thêm độ hấp dẫn của món ăn hơn. Đặc biệt hơn cả đó là nước chấm, nước
chấm ở đây họ chế biến có bí quyết riêng nên hương vị rất khác các món gỏi ở vùng
khác. Bạn có thể tìm tới một số nhà hàng ở đường 16/4 để thưởng thức món ăn này
nhé.
Bún mắm nêm
Đúng như cái tên gọi “món ăn dân dã” bởi nguyên liệu chế biến của món ăn hết sức
đơn giản, không cầu kì nhưng vẫn để lại hương vị đặc trưng khiến những người đã
từng thưởng thức vẫn phải quay lại. Nước mắm nêm được làm từ cá cơm muối, độ

mặn thường khác so với những nơi khác làm. Tùy vào mỗi cảm nhận mà người
muối sẽ cho ra hương vị thơm ngon đặc trưng. Bún mắm nêm thường được ăn kèm
cùng: rau muống sợi, thịt ba chỉ cắt lát mỏng, xoài xanh, rau răm.
Cơm gà Phan Rang
Chẳng biết từ bao giờ, nhưng món cơm gà đã trở thành một món ăn gắn liền với
cuộc sống của người dân Việt Nam. Tùy vào từng vùng miền, văn hóa mà họ chế
biến với những hương vị khác nhau. Gà ở mảnh đất Phan Rang là loại gà mềm thịt,
dai, chắc, đượm vị. Cơm gà được chọn lọc từng những hạt gạo dẻo, thơm, gạo
được tẩm ướp gia vị để tạo mùi thơm. Nước chấm đi kèm là điều không thể thiếu,
nước mắm pha cùng ớt, tỏi hoặc muối rang. Chỉ đơn giản vậy thôi mà món cơm gà
Phan Rang đỡ trở nên nổi tiếng và thành món đặc sản nhiều người rất ưa chuộng.
Bánh căn
Bánh căn là một loại bánh không phổ biến ở vùng ngoài, ở Phan Rang đây là món
ăn vặt nổi tiếng. Bánh được dùng lò đất nung, có nắp đậy để nướng bánh, nguyện
liệu làm bánh gồm gạo tẻ, hành thái nhỏ, chút thịt. Ngoài ra họ còn dùng dầu chuối
để phết lên tạo độ dày, thơm của bánh kèm theo ớt, chanh tươi. Giá thành rất rẻ chỉ
từ 5000 – 10000 đồng 1 chiếc, được bày bán rất nhiều ở những gánh hàng rong bên
đường.
Mực một nắng
Một trong những món ăn không thể nhắc tới khi ghé thăm thành phố nắng gió đó là
hải sản. Quy trình làm mực, mực ống được chọn lọc, rửa sạch rồi đem phơi nắng.
Sản phẩm hoàn toàn không dùng chất bảo quản, rất tự nhiên vẫn giữ được hương
vị nguyên chất của chú mực. Mực khô một nắng là món đặc sản không thể thiếu
dành cho các tín đồ nhậu.
Mua sắm và quà khi đi du lịch Ninh Thuận
Nho Ninh Thuận
Là một trong những vùng đất màu mỡ, trồng nhiều loại cây ăn quả xuất ra thị trường
trong nước và quốc tế. Ninh Thuận được mệnh danh là xứ sở của loài nho, điều đó
đã được khẳng định qua nhiều năm hình thành và tập trung lượng nho lớn nhất cả
nước. Với hương vị ngọt mát, thanh khiết, bổ sung nhiều vitamin và khoáng chất
cho cơ thể vì thế được rất nhiều người ưa chuộng nhất là trong thời tiết nóng bức
của mùa hè. Khi đi du lịch Ninh Thuận bạn hãy mua thứ trái cây thơm ngon này về
làm quà cho gia đình, bạn bè nhé.
Tỏi
Phan Rang Ninh Thuận với điều kiện khí hậu tự nhiên, đất đai thổ nhưỡng màu mỡ
quanh năm vì thế còn là nơi thích hợp với nhiều loại củ. Tỏi Phan Rang là một trong
những giống tỏi có mùi vị đặc trưng riêng không giống như một số loại tỏi công
nghiệp khác. Với những tép nhỏ thơm nồng, vỏ trắng phau. Công dụng của tỏi vô
cùng tốt và có lợi cho sức khỏe, nó được mệnh danh là một trong những loại kháng
sinh chữa ung thư, bài khuẩn, đem lại hiệu nghiệm không thể ngờ.
Nem chua
Chắc hẳn ai cũng từng biết Thanh Hóa là xứ sở của nem chua, bên cạnh đó nem
chua Phan Rang cũng không hề kém cạnh đâu nhé. Ở vùng Ninh Chữ, Ninh Thuận
nem chua được bày bán rất phổ biến. Ngoài hình thức bắt mắt, hương vị không thể

lẫn đi được. Thịt heo tươi ngon được tẩm ướp gia vị, lên men tự nhiên, chút cay cay
dai giòn của thớ thịt khiến mỗi ai khi thưởng thức không thể nào quên được.
Thưởng thức nem chua cùng chút rau thơm, ruộc nếp cái hoa vàng thật là tuyệt vời.
Một số giấy tờ cần thiết bạn cần phải mang đi trong chuyến du lịch như sau:
- Vé máy bay du lịch (nếu bạn là Việt Kiều cần mang vé máy bay khứ hồi về
nước)
- Giấy/số xác nhận nếu mua vé máy bay qua mạng
- Hộ chiếu có Vietnam visa (nếu cần)/Thẻ chứng minh nhân dân
- Bản sao giấy đăng ký kết hôn (để check-in khách sạn khi đi cùng gia đình)
- Bản sao giấy khai sinh của con cái (để check-in máy bay trong nước khi chưa
có hộ chiếu, CMND)
- Thẻ khách hàng thường xuyên/ưu đãi của hãng hàng không (Frequent
flyer/frequent guest cards)
- 2 ảnh cá nhân (khổ làm hộ chiếu), bản sao thông tin cá nhân trong hộ chiếu
(sử dụng khi mất hộ chiếu)
- Voucher/coupon/các loại vé (khi book các dịch vụ)
- Giấy phép lái xe, bảo hiểm (nếu bạn tự lái xe đi du lịch)
- Về tiền bạn có thể cầm tiền mặt cũng như chuẩn bị thêm thẻ ATM tiện cho
việc rút tiền khi cần thiết.

