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Khám phá những địa điểm du lịch tại Nha Trang
Mùa hè 2018 với những địa điểm tuyệt đẹp tai Nha Trang, thì ngay từ hiện giờ các bạn có thể liên hệ phòng
ban đặt vé máy bay đi Nha Trang của Lý Hải để được tư vấn vé máy bay với giá rẻ nhất. Mọi thông tin đặt vé
hoặc tư vấn xin vui lòng địa chỉ số điện thoại: 0934740540

Nha Trang là 1 thành phố ven biển và là trọng điểm chính trị, kinh tế, văn hóa, khoa học công nghệ và du lịch
của tỉnh Khánh Hòa. Nha Trang mê hoặc du khách với các bãi cát trắng mịn trải dài, các hòn đảo ngoài khơi
đẹp ngỡ ngàng… chẳng những vậy, thành phố sắp trăm tuổi này còn mang trong mình nhiều công trình kiến
trúc đậm dấu ấn lịch sử.
Vinpearl Land
Toạ lạc trên đảo Hòn Tre sở hữu những bãi biển trong xanh quanh năm, Vinpearl Land được biết đến như
"Thiên đường của miền nhiệt đới". Du khách có thể di chuyển bằng cáp treo hoặc bằng ca nô từ trung tâm
thành phố để đến đây. Ngoài các khách sạn sang trọng, những khu vườn tuyệt đẹp, hồ bơi nước ngọt tuyệt
vời, nơi này còn lôi kéo du khách với khu trò chơi cảm giác mạnh, thủy cung và những rạp chiếu phim 4D
hoành tráng.
Đảo Hòn Mun- Hòn Tằm
Hòn Mun nằm về phía nam của vịnh Nha Trang, Hòn Mun được gọi là 1 trong những thủy cung “giàu và đẹp”
nhất của vùng biển Đông Nam Á có làn nước trong veo, những sinh vật biển đa dạng và hệ sinh thái san hô
đẹp lộng lẫy. Hòn Tằm nằm cách thành phố Nha Trang khoảng 7 km về phía Đông Nam và cách sân bay

Cam Ranh khoảng 30 phút đi xe ô tô. Hòn Tằm nổi danh với bãi tắm cát trắng mịn màng và những rặng dừa
xanh vi vu trong gió biển.
Vịnh Vân Phong
Vịnh Vân Phong nằm cách thành phố Nha Trang khoảng 40 km về phía Bắc. Vịnh Vân Phong là tập hợp của
nhiều vịnh nhỏ và các hòn đảo xinh xẻo bốn mùa nước biển ấm áp, tạo nên các vịnh biển với nhiều nét đẹp
riêng, toát lên một vẻ đẹp hoang vu làm cho những ai chỉ mới nhìn từ xa đã muốn chinh phục. Bên cạnh đó,
khu vực này có địa hình phong phú, đặc biệt là hệ thống đảo, bán đảo, vịnh sâu và kín gió, bờ và bãi biển,
cồn cát hấp dẫn và là khu vực sở hữu hệ sinh thái đang dạng như rừng nhiệt đới, rừng ngập mặn, động thực
vật biển nông ven bờ.
Đảo Yến- Hòn Nội
Đây là cụm đảo thuộc vịnh Cam Ranh- nơi sinh sống và làm tổ của hàng nghìn cá thể yến và là nơi khai thác
trữ lượng yến tự nhiên lớn nhất Việt Nam. Hòn Nội là nơi duy nhất sở hữu bãi tắm có hai bờ biển 1 mặt hướng
ra Vịnh Nha Trang mặt còn lại hướng vào 1 vũng lớn bị cô lập trong đảo. Khi leo lên núi Du Hạ cao chỉ cao
khoảng 90m nên mọi du khách đều có thể chiêm ngưỡng cảnh sắc của Hòn Nội. Leo lên tới đỉnh núi bạn có
thể phóng tầm mắt nhìn ra xa, thấy bãi tắm đôi được tạo nên từ 1 doi cát cong cong. Biển nơi đây yên ả,
nước trong màu ngọc bích, bạn vừa thỏa thích tắm biển, vừa ngắm nhìn san hô sống và các loài cá màu sắc.
Tháp Bà Ponagar và suối khoáng nóng Tháp Bà
Tháp Bà Ponagar – một trong các di tích lịch sử và văn hoá nổi tiếng của thành phố này. Tháp Bà Ponagar là
1 quần thể tháp có lối kiến trúc đặc sắc của dân tộc Chăm và là một công trình tiêu biểu cho nghệ thuật kiến
trúc và điêu khắc dân tộc Chăm đã tồn tại trên 10 thế kỉ. Đặc thù, ở đây, khu du lịch nghỉ dưỡng sức khỏe kết
hợp chữa bệnh suối khoáng nóng Tháp Bà là 1 điểm du lịch hấp dẫn. Các du khách lúc tới tham quan Nha
Trang cũng háo hức tìm đến với điểm du lịch nóng này.
Viện Hải dương học
Viện Hải dương học là nơi lưu giữ rất nhiều loài sinh vật biển kỳ lạ, được ra đời vào năm 1923 và nằm tại số
một Cầu Đá, cách trung tâm thành phố Nha Trang khoảng 6 km về phía đông nam.
Nhà thờ Đá Nha Trang
Nhà thờ Đá hay còn gọi là Nhà thờ Núi, nhà thờ Ngã Sáu, nhà thờ Nha Trang, được xây dựng ngày 3/09/1928
và hoàn tất vào tháng 05/1933. Tên gọi chính thức là Nhà thờ Chính tòa Ki tô Vua. Đây là dự án công giáo
nằm trên đồi Hoàng Lân cao 12m do cha xứ Louis Vallet khởi công xây dựng. Nhìn tổng thể, nhà thờ có bố
cục chắc khỏe có những khối đá lập thể nhỏ vươn dần từ thấp lên trời xanh. Ðiểm cao nhất nhà thờ là nơi đặt
thánh giá trên đỉnh tháp chuông, cao 38m tính từ mặt đường. Nhà thờ có mái vòm rộng, những ô cửa hình
hoa hồng theo phong cách kiến trúc gothic đặc biệt nổi trội như một điểm nổi bật giữa lòng thành phố. Đây
là 1 dự án kiến trúc tín ngưỡng độc đáo của Pháp, thu hút rất nhiều khách du lịch và nhiếp ảnh gia tới đây
hàng năm
Thác YangBay
Thác nước YangBay thuộc xã Khánh Phú, huyện Khánh Vĩnh, Khánh Hòa, cách Nha Trang sắp 50km. Thác ở
độ cao 100m so với mực nước biển , nằm lọt giữa một khu vực rừng nguyên sinh, cảnh quan rất tuyệt vời với
đá, với nước và những loại hoa nở bốn mùa.
Chợ Đầm
Chợ Đầm Nha Trang hay còn gọi là trung tâm thương mại Nha Trang để mua cho bạn bè và người thân
những đặc sản của Nha Trang về làm quà. Đây là chợ lớn nhất Nha Trang, tọa lạc ngay trung tâm thành phố
và là một dự án kiến trúc đẹp. Ngôi nhà chính của chợ gồm hai tầng, được xây theo hình tròn, mái xếp hình
chữ V, biểu tượng cho hoa sen. Chợ Đầm bán rất nhiều đồ lưu niệm và sản vật địa phương. Sản phẩm bày
bán tại vòng cánh cung bên ngoài chợ chính rất nhiều, từ tôm khô, mực tẩm, rong biển đến cá ngựa khô, hải
sâm, vi cá…
Xem thêm: Vé máy bay đi Phú Quốc

