Tổng hợp kinh nghiệm du lịch Cát Bà
Du lịch Cát Bà những năm gần đây đang là lựa chọn hàng đầu của rất nhiều du
khách không chỉ trong và ngoài nước, đặc biệt là trong dịp hè hay các dịp nghỉ lễ.
Hãy cùng chúng tôi khám phá những kinh nghiệm tất tần tật về ăn ở, đi lại, mua sắm
và những mẹo vặt làm hành trang cho chuyến du lịch Cát Bà thú vị đặc biệt trong dịp
nghỉ hè 2021 này nhé!
Thời gian thích hợp đi du lịch Cát Bà
Du khách có thể đi du lịch Cát Bà vào bất cứ thời gian nào trong năm, nhưng thích
hợp nhất vẫn là vào khoảng tháng 6, 7 – thời điểm lý tưởng cho các chuyến nghỉ
mát, tránh nóng mùa hè. Tuy nhiên, có sự vụ cao hơn rất nhiều so với thường ngày
mà lại không đảm bảo.
Khách Quốc tế có thị thực Vietnam visa du lịch thường thích đi Cát Bà vào khoảng
tháng 11 tới tháng 3, còn du khách trong nước lại thích du lịch Cát Bà từ tháng 4 tới
tháng 10 hàng năm. Đặc biệt, các du khách thường đến Cát Bà vào những ngày
cuối tuần hay dịp nghỉ lễ nên nếu có thời gian hãy đi vào ngày giữa tuần để tránh
tình trạng đông đúc, hết phòng khách sạn hay giá dịch
Phương tiện di chuyển đến Cát Bà
- Du khách đi từ Hà Nội: bạn có thể bắt xe khách tại bến xe Gia Lâm hoặc Yên
Nghĩa hay Hà Đông để tới Hải Phòng với giá khoảng 80.000 - 100.000
đồng/người. Sau khi đến thành phố Hải Phòng, bạn có thể chọn tàu cao tốc
hoặc tàu cánh ngầm để đi ra đảo Cát Bà với giá khoảng 220.000 đồng/lượt.
Nếu muốn tiết kiệm chi phí thì có thể lựa chọn đi đường bộ qua 2 chuyến phà
với chi phí 11.000 đồng/ lượt và 6000 đồng/lượt nhưng thời gian sẽ lâu hơn,
khoảng 1,5 tiếng – 2 tiếng.
- Nếu đi từ Hạ Long thì có thể đi phà ở Tuần Châu, chuyến cuối cùng đi Cát Bà
là vào 15h. Thông thường khách du lịch kết hợp đi Cát Bà từ Hạ Long nên
các chuyến phà ở đây thường xuyên bị quá tải, bạn nên đến sớm để mua vé
hoặc nếu có điều kiện kinh tế hơn một chút bạn có thể đi tour du lịch Hạ Long
– Cát Bà bằng cách sau khi thăm vịnh có thể đi phà ở bến Gia Luận để ra đảo
Cát Bà. Một công đôi việc còn gì thích thú hơn.
- Thêm một cách nữa đi từ Hà Nội đến Cát Bà đó là đi theo xe du lịch với chi
phí lên tới 480.000 đồng/người, các bạn sẽ không phải lo lắng về việc chen
chúc đông đúc khi mua vé, chờ đợi hay đôi lúc bị “cháy vé” mà được xe đưa
thẳng tới Cát Bà vì thông thường khi thuê xe du lịch thì nhà xe sẽ bao trọn gói
luôn.
Phương tiện di chuyển ở Cát Bà
Khi đến đảo Cát Bà, bạn có thể thuê xe ba bánh 10 chỗ để du lịch hay thuê xe máy
để tự mình khám phá vẻ đẹp của đảo ngọc này.
Nhà nghỉ, khách sạn tại Cát Bà
Cát Bà có 2 mùa du lịch, mùa vắng khách giá nhà nghỉ khoảng 150.000 – 300.000.

Vào mùa du lịch các thàng Hè giá giao động từ 300.000 - 500.000/đêm. Tham khảo
một số nhà nghỉ khách sạn tại Cát bà, nên gọi trước để hỏi giá. Nếu đi mua thấp
điểm thì không cần, cứ đến đảo rồi tham khảo giá phòng sau:
- Nhà nghỉ Hương Ly (cách Cầu Cảng 500m), liên hệ anh Hiếu 097.7894.883.
Khách sạn nhỏ thôi, giá cũng hợp lý, ở được 4 người/phòng.
- Thùy Dương trên phố Núi Ngọc (cách Cầu Cảng 500m). Có khoảng 40
phòng, có nhà ăn. Giá cũng từ 700 – 900.000/ cuối tuần.
- Hoàng Ngọc hotel, ngay gần khách sạn Holiday View
- Khách sạn Dung Hà 15 Núi Ngọc (khách sạn này phù hợp với đoàn nhỏ từ 10
– 20 người) giá cuối tuần từ 600 – 900.000/ đêm.
Lưu ý: giá phòng cuối tuần từ 600 – 800.000 (mùa cao điểm Hè), mùa thấp
điểm khoảng 350.000/phòng. Trong tuần rẻ 1/2. Đi Cát Bà trong tuần mọi thứ
đều rẻ và thuận lợi.
Địa điểm, tham quan khi đi du lịch Cát Bà
Các bãi tắm Cát Bà
Nổi tiếng nhất ở Cát Bà phải kể đến các bãi tắm Cát Cò 1, 2, 3 đều rất gần trung
tâm, trong đó bãi tắm Cát Cò 2 là đẹp nhất với dòng nước trong vắt. Từ trung tâm thị
trấn các bạn có thể bắt xe ôm hoặc xe điện để đến bãi tắm, chỉ mất tầm 10.000
đồng/người. Nếu không đưa theo đồ bơi thì bạn có thể thuê tại đấy và theo kinh
nghiệm của khách du lịch và người dân ở đây thì bạn nên lên bờ trước 18h30 vì khi
đó thủy triều lên mạnh và sóng cao.
Đảo Khỉ
Trước kia còn có tên là đảo Cát Dứa vì trên đảo có rất nhiều cây dứa dại được
người dân dùng để ngâm làm nước uống giải nhiệt hay phơi khô làm thuốc chữa
bệnh. Còn hiện nay, du khách quen thuộc với tên gọi Đảo Khỉ bởi trên đảo có
khoảng 20 chú khỉ nhỏ thường xuống bãi tắm chơi đùa và ăn các đồ ăn mà du
khách cho chúng. Tại đây có 2 bãi tắm là Cát Dứa 1 và Cát Dứa 2 đều rất trong
xanh và là điểm tắm lý tưởng cho các du khách. Đây là điểm dừng chân không thể
không đến trong hành trình khám phá vịnh Lan Hạ, bạn có thể tự do tắm biển hoặc
tham gia một tour lặn biển tại một trung tâm ở đấy, có huấn luyện viên hướng dẫn
và mức giá khoảng 1 triệu/ 30 phút.
Làng chài cổ Cái Bèo
Là một trong những làng chài cổ nhất Việt Nam, rất nổi tiếng ở Cát Bà. Nơi đây
không ồn ào như bến tàu ra vịnh Lan Hạ mà có rất nhiều tàu, thuyền, đò sẵn sàng
đưa bạn đi xung quanh ngắm vẻ yên bình của làng chài. Thông thường nếu đi theo
đoàn thì nên thuê thuyền, tàu, đò lớn vừa ngắm cảnh đẹp vừa nghe người lái đò
giới thiệu, kể những câu chuyện thú vị, gần gũi về làng chài hoặc có thể dừng chân
ngay tại các hộ gia đình để chiêm ngưỡng tận mắt hải sản nơi này.
Pháo đài thần công
Hay còn được biết đến với tên gọi Cao điểm 177. Sở dĩ nó có tên gọi như thế là vì
đó là một khu di tích lịch sử nằm ở ngọn đồi có độ cao 177m, bao gồm các khẩu
pháo đối hải cỡ lớn cùng hệ thống hầm, hào được xây dựng từ những năm 40 của
thế kỷ XX. Nơi đây đã cùng quân dân Cát Bà trải qua hai cuộc kháng chiến trường
kỳ, gian khổ chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược. Hiện nay, tại đây vẫn
còn lưu giữ 2 khẩu pháo rất lớn với cân nặng lên tới vài chục tấn. Ngoài ra, pháo đài
Thần Công cũng là một điểm để bạn có thể chiêm ngưỡng từ trên cao nhiều địa

điểm đẹp ở Cát Bà như Hòn Guốc, vịnh Lan Hạ,….qua lăng kính của chiếc kính viễn
vọng, nơi này là địa điểm lý tưởng cho các tay săn ảnh khi đi du lịch nhất là ngắm
cảnh hoàng hôn vào buổi chiều Cát Bà. Giá xe ôm lên đỉnh đèo là 15.000
đồng/người, giá vé tham quan nơi này là 60.000 đồng/người.
Vườn quốc gia Cát Bà
Đây là nơi tiếp theo bạn nên ghé thăm khi tới Cát Bà. Vườn quốc gia Cát Bà là khu
bảo tồn sinh quyển thế giới với hệ sinh thái vô cùng đa dạng với khoảng 741 loài
thực vật khác nhau, trong đó có nhiều loại quý hiếm. Chính vì thế, nơi đây cũng là
một trong những địa điểm tham quan hấp dẫn nhiều du khách. Với giá vé khoảng
15.000 đồng/người bạn sẽ được vào tham quan du lịch hệ sinh thái, cảnh quan bên
trong vườn quốc gia như hang Dơi, hang Trang Trung,.. và một số hang động nổi
tiếng khác.
Tham quan vịnh Lan Hạ bằng thuyền Kayak
Thông thường chèo thuyền Kayak khám phá vịnh Lan Hạ được những người ưu
thích mạo hiểm, leo núi rất thích thú. Bạn sẽ phải chèo thuyền trên những con sóng
dập dềnh để cảm nhận trọn vẹn từng mảng núi đá vôi, hang động, dòng nước trong
vắt với bầu trời mênh mông bao la, khám phá những bãi cát trắng trải dài, những
dãy núi mọc trên biển,,… Vé tour Kayak và leo núi mua tại các văn phòng ở ngay
đầu cảng với giá 8$ gồm cả xe đưa bạn vào bến, hoặc bạn phải đi xe ôm tới bãi Bèo
rồi mua vé trực tiếp tại nhà thuyển nổi Xuân Hồng, Quang Anh với mức giá từ
100.000 – 200.000/kayak/ngày. Nếu đi tour ghép chèo kayak và lặn ngắm san hô,
tìm hiểu khám phá vịnh Lan Hạ với giá 390.000 đồng. Không chỉ chèo thuyền Kayak
khám phá vịnh Lan Hạ mà bạn có thể chèo thuyền khám phá làng chài cái Bèo, đảo
khỉ, hang sáng, hang tối… nếu có đủ sức.
Món ăn ngon nên thử tại Cát Bà
Du lịch Cát Bà, du khách không chỉ được thoải mái hòa mình trong dòng nước biển
trong xanh, mát mẻ hay khám phá vẻ đẹp tự nhiên của biển đảo nơi đây mà còn
được dịp thưởng thức những món ăn đặc sắc của nơi đây: bún tôm, tu hài hấp thơm
giòn, sam 7 món, rắn biển. Tất cả đều đậm đà vị biển Cát Bà và khiến du khách ăn
một lần khó có thể quên được hương vị đặc trưng đó.
Tu hài
Tu hài hay gọi là ốc vòi voi, con thập thò, vốn nổi danh là một trong những hải sản
quý hiếm, dinh dưỡng cao và hương vị đặc biệt. Hiện tu hài có thể xuất hiện ở nhiều
vùng, miền của địa phương nhưng nơi tốt nhất để thưởng thức tu hài là đảo Cát Bà,
nơi có vùng biển thích hợp với sự sinh trưởng và phát triển của loài nhuyễn thể này.
Tu hài có thể chế biến thành nhiều món ăn nướng, gỏi, nấu cháo… song ngon nhất
vẫn là những con tu hài hấp giòn quyện với gian vị thơm nức.
Cá song
Cá song là loại cá thuộc vùng nước ấm, vùng Thái bình Dương và có tới 37 loài. Ở
nước ta có khoảng 30 loài, riêng Cát Bà có 3 loại là cá song mỡ, song đen và song
cáo. Cá song là loại cá dữ ăn mồi động vật và cho giá trị dinh dưỡng cao. Từ cá
song người ta chế biến nhiều món ăn hấp dẫn, bổ dưỡng như: gỏi, cháo, lẩu, hấp,
sốt, nướng… Ngoài cái ngon của món ăn, việc buông cần câu cá song trong đêm
cũng thu hút khách du lịch.

Rắn biển
Rắn biển có thân nhỏ, thon dài 1-2m có vảy, dẹt phía sau như mái chèo. Đầu nhỏ
phủ các phiến sừng, răng có nọc độc nằm ở hàm trên. Rắn bắt về bỏ phủ tạng, chỉ
giữ lại mật và lớp mỡ. Rửa sạch máu ở mình rắn bằng cồn 90 độ C (không rửa
bằng nước) rồi phơi hoặc sấy khô. Tiết rắn biển mới cắt được pha với rượu và chất
thơm uống chữa nhiều máu, chóng mặt, đau lưng, nhức xương…
Cá hồng và cá giò
Biển cả đã hào phóng ban tặng cho biển đảo Cát Hải hai loại cá giàu giá trị dinh
dưỡng và kinh tế này. Từ hai loại cá này người ta đã chế biến ra rất nhiều món ăn
như; gỏi, lẩu, hấp, sốt, nướng.
Sam biển
Sam thường sống thành từng cặp, trọng lượng sam cái chừng một ký, sam đực chỉ
bằng một nửa. Lúc nào hai con đực và cái cũng bám chặt như hình với bóng trên
mai con cái nên dân gian mới hình thành câu nói “yêu như sam”. Khi bắt được sam,
người ta thường bỏ sam đực bởi ít thịt, chỉ bắt sam cái. Sau khi sam được giết mổ
lấy thịt có thể chế biến được cả trên chục món. Phổ biến là các món súp, gỏi,
nướng, xào sả ớt, chua ngọt, miến, cháo sam… Chế biến các món sam luôn đi kèm
với các gia vị cay, chua, nóng như riềng, sả, ớt, dấm; rau gia vị đặc trưng như lá lốt,
hành, răm… Trong số các món chế biến từ sam, hấp dẫn nhất là món sam nướng,
sam xào chua ngọt.
Mua sắm và quà khi đi du lịch Cát Bà
Mực khô Cát Bà
Mực khô Cát Bà từ lâu đã là một món ăn đặc sản mỗi khi du khách về với Hải
Phòng. Ngồi bên bạn bè, vừa nhâm nhi đĩa mực nướng vừa hàn huyên, tâm sự sẽ
là những giây phút thật thoải mái, vui vẻ.
Nước mắm Cát Hải
Từ xa xưa nước mắm Vạn Vân hay nước mắm Cát Hải đã từng nổi tiếng bởi một
chất lượng và hương thơm hiếm có với độ đạm từ 15 đến 40. Mắm Cát Hải khác với
các loại mắm khác bởi hương thơm, vị đượm và giàu dinh dưỡng. Người xưa có
câu: “Dưa La, húng Láng, nem Báng, tương Bần, nước mắm Vạn Vân, cá rô đầm
Sét”. Và ngày nay không phải bỗng dưng mà nước mắm Cát Hải được công nhận
vào top 10 đặc sản nước chấm và gia vị nổi tiếng Việt Nam, Huy chương vàng Hội
chợ quốc gia vì chất lượng cuộc sống và 4 năm liền (2005-2008) được bình chọn là
một trong 10 doanh nghiệp tiêu biểu nhất của thành phố Hải Phòng, 9 năm liền
được người tiêu dùng bình chọn là Hàng Việt Nam chất lượng cao.
Mật ong VQG Cát Bà
Được thiên nhiên ưu đãi cho sự đa dạng về hệ thực vật quý đa dạng, môi trường
không khí và tiếng ồn chưa bị ô nhiễm nên Cát Bà là nơi có tiềm năng lớn để phát
triển nghề nuôi Ong. Các loài hoa rừng là nguồn mật hoa, phấn hoa vô cùng lớn,
quý giá đã tạo nên một thương hiệu mật ong hoa rừng Cát Bà bổ dưỡng. Mật ong
của Cát Bà có màu vàng đậm, đặc sánh, với một vị thơm ngon cho giá trị dinh
dưỡng cao.

