10 bãi biển đẹp nhất Việt Nam
Lonely Planet, My Destination là tạp chí du lịch lớn của Úc và của Anh đã miêu tả rất
chi tiết vẻ đẹp độc đáo của những bãi biển Việt Nam và khuyên du khách nên tham
quan thêm các làng chài gần đó hay cộng đồng địa phương. Cạnh bờ biển dài hơn
2.225 dặm và có nhiều bãi biển đẹp nhất Việt nam cùng nhiều vịnh nhỏ với bãi cát
trắng xóa, làn nước trong xanh, cảnh hoàng hôn lúc chiều muộn nhưng cũng có
nhiều bãi biển hoang sơ.
1. Bãi Sao - Phú Quốc:
Bạn đang tìm kiếm một thiên đường nghỉ dưỡng với cát biển màu trắng tinh và mịn
như kem, không gian yên tĩnh, khí hậu trong lành thì Bãi Sao chính là ứng cử viên
sáng giá cho những bãi biển đẹp nhất Phú Quốc. Bãi Sao nằm gọn trong vòng tay
trìu mến của hai dải núi thoai thoải mang đến không gian yên tĩnh và khí hậu trong
lành cho du khách. Bãi Sao là nơi thích hợp để chèo thuyền kayak và lặn biển và là
nơi mà các đôi uyên ương hay các gia đình yêu thích không gian riêng tư và yên
tĩnh để thư giãn.
2. Bãi Trường - Phú Quốc
Nằm trên đường Trần Hưng Đạo thuộc xã Dương Tơ. Bãi Trường chia thành nhiều
đoạn nhỏ, nối liền nhau bởi những ghềnh đá, cây xanh và làng chài thấp thoáng ẩn
hiện. Với làn nước trong sạch, bãi biển rộng, cát vàng óng những hàng dừa đung
đưa trong gió và cả hoàng hôn tuyệt đẹp tạo nên Bãi Trường vô cùng hoang dã, yên
bình, là một điểm đến lí tưởng không thể bỏ qua trong mục bãi biển đẹp nhất Việt
Nam. Không gian bãi Trường trong lành, mát mẻ, bạn cũng có thể bơi, lặn, chèo
thuyền hay lướt sóng bằng động cơ tại các khu nghỉ dưỡng Hotels in Phu Quoc
dành cho du khách trong và nước ngoài.
3. Bãi Dài - Phú Quốc
Bãi Dài thuộc top 5 bãi biển đẹp và sạch nhất thế giới do hãng ABC News đưa tin,
nước biển cực kỳ trong xanh và sạch và còn rất hoang sơ. Bãi Dài được xem là
thiên đường với nắng vàng, nước mát và không gian tĩnh lặng hoang sơ, là nơi lý
tưởng để tắm nắng, ngắm hoàng hôn và bơi lặn. Cảnh đẹp nơi đây mang đến sự
tươi mát thoải mái, không khí trong lành rất quyến rũ du khách bởi mùi hương của
biển xen lẫn với hương rừng và đặc biệt là tự mình trải nghiệm cuộc sống trên đảo.
4. Côn Đảo
Trở thành “thiên đường nghỉ dưỡng” với du khách trong nước và quốc tế, Côn Đảo
là cảnh quan thiên nhiên hoang sơ, bí ẩn, đẹp kỳ diệu với những du khách ưa thích
khám phá. Những bãi cát trắng mịn và nước biển xanh ngắt một màu vươn xa tận
chân trời là điều đầu tiên bạn sẽ thấy khi đến Côn Đảo, đặc biệt là Bãi Đầm Trầu –
bãi biển đẹp nhất Vũng Tàu có sóng nhẹ, nước trong xanh, cát trắng mịn và chạy
theo hình vòng cung. Hay bãi Lò Vôi nơi có bãi tắm tuyệt vời cho du khách, bãi Đất
Dốc với bãi cát trắng trải dài thoai thoải hàng km và được bao quanh bởi những
ngọn đồi xanh. Tất cả tạo nên một Côn Đảo có một không hai!
5. Bãi biển Nha Trang
Nằm trong Vịnh Nha Trang, là bãi biển đẹp nhất Việt Nam với biển xanh, cát trắng
trải dài, những hòn đảo ngoài khơi yên tĩnh và thỏa thích tận hưởng một ngày có
nắng, gió và sóng biển. Hay là với thác bà Ponagar lộng lẫy, vịnh Ninh Vân tuyệt
đẹp, vịnh Vân Phong vịnh đẹp nhất thế giới, Hòn Mun thơ mộng… Đây là nơi lý

tưởng để đắm mình trong làn nước biển xanh ngắt, trong xanh, cát trắng trải dài và
vô số hòn đảo nằm rải rác đến tận chân trời. Vẻ đẹp của biển Nha Trang vẫn luôn là
điểm hẹn du lịch biển tuyệt vời trong lòng du khách, bạn có thể tản bộ vào sáng
sớm, hít thở không khí trong lành và ngắm bình minh trên biển.
6. Vịnh Triều Dương – Phú Quý
Với bãi cát phẳng và rộng, trắng mịn, làn nước biển trong xanh trải dài, những con
sóng vỗ nhẹ cùng với rừng dương rợp bóng mát trên bờ tạo thành một bức tranh
thơ mộng với phong cảnh rất đẹp. Vịnh Triều Dương là nơi thích hợp để tắm biển,
cắm trại, tổ chức các hoạt động ngoài trời… và thưởng thức những giây phút,
khoảnh khắc đẹp từ những buổi chiều hoàng hôn hay ánh nắng bình minh mỗi buổi
ban mai.
7. Hồ Cốc
Biển Hồ Cốc thuộc xã Bưng Biền, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Nếu
bạn muốn tìm một nơi yên tĩnh tại thành phố nhộn nhịp này, bạn nên đến Hồ Cốc.
Là một trong những bãi biển hoang sơ, tuyệt đẹp với những tảng đá to nằm rải rác,
nước biển trong xanh, cát trắng sóng nhẹ, khu bãi tắm rộng. Biển Hồ Cốc được ví
đẹp như thiếu nữ trinh nguyên. Tắm biển ở đây mang đến cho bạn một cảm giác
như lạc vào giữa thiên nhiên.
8. Cửa Đại – Hội An
Bãi biển Cửa Đại – bãi biển đẹp nhất ở Quảng Nam với những bãi cát dài, nước
biển trong xanh, những ngọn sóng xô nhẹ cuốn mọi thứ ra xa trong nắng chiều óng
ả, một vẻ đẹp được xem là “nét duyên con gái” của mẹ Hội An. Cửa Đại là trải
nghiệm du lịch vô cùng thú vị cho mùa hè.
9. Lăng Cô - Huế
Biển Lăng Cô đẹp với phong cảnh thiên nhiên quyến rũ, bãi cát trắng dài lẫn dần
vào làn nước xanh biếc màu ngọc bích, màu xanh của núi rừng nhiệt đới. Với nhiệt
độ trung bình là 25 độ C, Lăng Cô là bãi biển rất lý tưởng cho những người yêu
thích biển xanh.
10. Biển Mỹ Khê – Đà Nẵng
Bãi biển Mỹ Khê uốn cong hình vầng trăng khuyết, gây ấn tượng bởi vẻ đẹp yên
tĩnh, thanh bình của một bờ biển trong xanh được che chắn bởi rừng dương xanh
thẳm. Hình ảnh thuyền thúng mộc mạc nằm phơi mình giữa nắng gió như một bức
tranh biển xanh, cát trắng. Biển Mỹ Khê còn đem lại cho bạn bầu không khí trong
lành, cũng như nhiều khách sạn ở Đà nẵng để du khách được thoả thích tắm biển
hay tổ chức picnic cùng bạn bè, và thưởng thức những món hải sản tươi ngon.

