Vịnh Hạ Long là một điểm du lịch bạn nên đi một lần trong đời. Bởi phong cảnh thiên nhiên
được tạo hóa dựng nên một cách tự nhiên vô cùng tráng lệ. Thường thì bạn sẽ phải bỏ ra
một khoản kinh phí kha khá để đi du lịch Hạ Long. Tuy nhiên với một số kinh nghiệm du lịch
bụi Hạ Long của tôi, bạn có thể có được một chuyến du lịch Hạ Long với một chi phí vừa
phải. Cùng với các điểm đi như: một chuyến du thuyền quanh vịnh Hạ Long, leo núi Bài
Thơ, đi mua bán ở chợ Hòn Gai, lang thang chợ đêm Hạ Long, ngắm cảnh Hạ Long từ cầu
Bãi Cháy, vui chơi ở khu du lịch Tuần Châu.
Kinh nghiệm du lịch Hạ Long
Hạ Long cách Hà Nội khoảng 177km, bạn có thể ra bến xe Lương Yên, Mỹ Đình để bắt xe
đi Hạ Long, có nhiều nhà xe và chạy liên tục trong ngày, xe chạy khoảng 4 tiếng, bạn có thể
tham khảo một số nhà xe uy tín tại miền Bắc.
Nếu bạn chỉ du lịch tại Hạ Long bạn có thể đi trong 2 ngày. Sáng ngày 1 bắt xe đi Hạ Long,
nên đi sớm chuyến đầu tiên khoảng 7h sáng. Khoảng 11h30 bạn đến ngã 3 rẽ vào Bãi Cháy
bạn xuống xe và bắt xe ôm đi vào cảng du lịch Bãi Cháy. Ăn trưa tại một số nhà hàng ven
cảng du lịch, giá cả không đắt đỏ lắm đâu, có menu để bạn chọn. Đầu giờ chiều ra bến cảng
mua vé thắng cảnh và hỏi về tầu chạy thăm quan Vịnh. Bạn sẽ mua vé thắng cảnh riêng và
thuê tầu riêng, vì là tầu chạy ghép nên sẽ có giá từ 100k – 150k/ người. Có thể hỏi nhân
viênn bán vé hoặc một số Cò quanh đó, yên tâm là giá chung không ngại. Nếu bạn đi cùng
nhóm hoặc gia đình thì nên thuê tầu riêng, giá tầm 1500k – 1700k / chuyến 4 tiếng – 6 tiếng
(vào mùa du lịch từ tháng 5 – tháng 8 giá có thể cao hơn).
Có 2 loại vé thăm quan Vịnh Hạ Long trong ngày đó là vé 4 tiếng và vé 6 tiếng. Trong đó vé
4 tiếng đi thăm các điểm như Hang Thiên Cung, Đầu Gỗ, Hòn Gà Chọi, lượn lờ quanh Vịnh
ở khoảng cách gần. Với loại 6 tiếng bạn sẽ đi: Hang Thiên Cung, Hòn Gà Chọi, bãi biển
Titov, lượn lờ quanh Vịnh với khoảng cách xa hơn.
Nếu bạn không mệt sau chuyến xe khách từ Hà Nội xuống thì bạn nên đi leo núi Bài Thơ
vào buổi chiều ngày thứ nhất, sáng sớm ngày thứ 2 ra đi thăm quan Vịnh với vé 6 tiếng (sẽ
đi được nhiều hơn). Chiều ngày thứ 2 bắt xe khách về Hà Nội. Núi Bài Thơ là một ngọn núi
nằm bên khu vực Hòn Gai, ngay sát bờ biển gần cầu Bãi Cháy. Từ trên đỉnh núi bạn có thể
nhìn toàn cảnh thành phố Hạ Long và một phần của Vịnh Hạ Long. Điểm du lịch này khách
du lịch, chưa đưa vào các tour du lịch nhiều.
Nếu bạn là sinh viên, muốn đi Hạ Long với chi phí cực rẻ: các bạn nên nghỉ đêm tại nhà trọ
gần khu vực chùa Long Tiên (xung quanh chùa có mấy nhà nghỉ rẻ, giá tầm 150k / đêm / 2
người ở. Lưu ý là chất lượng nhà trọ thôi nhé). Khi đi xe khách đến Hạ Long cứ bảo cho
xuống ngã tư Long Toong, từ ngã 4 này vào chùa Long Tiên khoảng 15k xe ôm. Ăn uống
gần chùa Long Tiên bạn có thể ra sân đối diện rạp chiếu phim, ở đó có 2 hàng cơm bụi ăn
rất ngon. Nếu ở bên Hòn Gai, thì bạn nên leo núi Bài Thơ, ngay gần chùa Long Tiên luôn. Ở
bên này có 1 điều bất tiện là khi sang khu du lịch Bãi Cháy bạn sẽ phải đi xe buýt qua cầu
Bãi Cháy (giá vé 10k/lượt), đi lòng vòng hết khoảng 15 – 20 phút.
Ngoài ra những nhà trọ gần chùa Long Tiên này cũng rất thuận tiện cho các bạn đi Quan
Lạn. Vì từ chùa Long Tiên ra cảng Hòn Gai có 400m, đây là cảng có thuyền đi đảo Quan
Lạn, nếu bạn đến Hạ Long có thể nghỉ 1 đêm tại nhà trọ khu vực này, sáng hôm sau đi
thuyền ra đảo Quan Lạn.
Tour Hạ Long 2 ngày 1 đêm ngủ trên Vịnh hạ Long
Với những chuyến đi Hạ Long 2 ngày 1 đêm ngủ tầu bạn có thể có nhiều hoạt động hơn, và
đặc biệt có được một giấc ngủ trên Vịnh. Tour ngủ Vịnh đa số vẫn là khách nước ngoài,
khách trong nước thường chọn ngủ khách sạn (đa phần lo về chất lượng dịch vụ trên tầu
không đáp ứng tốt, hoặc mức độ an toàn còn kém). Nhưng nguyên nhân chính mà Tôi nghĩ
đó là do Giá Tour Ngủ Tầu còn quá cao, còn dịch vụ và mức độ an toàn đều đạt yêu cầu thì
Ban Quản Lý mới cấp phép cho hoạt động. Giá tour cruises in Ha Long thường giao động từ
90$ – 110/đêm với các Tầu 3 sao, các loại tầu 4 hay 5 sao còn cao hơn nữa (từ 170$400$/đêm). Vậy các bạn sẽ tự hỏi nên chọn loại Tầu nào? Điều này phụ thuộc vào túi tiền

và yêu cầu của các bạn.
Chương trình chung tour 2 ngày 1 đêm ngủ tầu Hạ Long này là:
Ngày 1: Đi từ Hà Nội – hạ Long khoảng 4 tiếng, đến Hạ Long tầm 12h30. Bạn lên tầu và ra
thăm quan Vịnh Hạ Long luôn. Trên đường đi bạn sẽ ăn trưa trên tàu. Tầm 2h bạn đi thăm
bãi Biển Titov hoặc động Sửng Sốt, cuối ngày bạn sẽ đi chèo Kayak (hoặc Kayak vào sáng
sớm hôm ngày 2).
Ngày 2: Chèo kayak, ăn sáng, thuyền sẽ đưa bạn về lại Cảng theo đường khác (qua hòn
Gà Chọi). Ăn trưa trên tàu hoặc ăn trưa tại nhà hàng ở Bãi Cháy. Chiều đi xe về lại Hà Nội.
Về các điểm chèo Kayak thì có rất nhiều điểm, tùy theo các công ty họ khai thác. Với các
tour 3 ngày Hạ Long thường kết hợp đi Cát Bà luôn vào ngày 2,ngày 3 về lại Hạ Long – Hà
Nội.
Nhà nghỉ và khách sạn tại Hạ Long
Hạ Long được phân ra làm 2 khu: Hòn Gai và Bãi Cháy, được nối với nhau bởi cây cầu Bãi
Cháy. Khu du lịch chính là Bãi Cháy, với bờ biển chạy dài và các cảng du lịch. Khu Hòn Gai
là khu trung tâm hành chính. Bạn nên ở khu Bãi Cháy cho thuận tiện đi lại và ăn uống. Các
nhà nghỉ và khách sạn tập trung chủ yếu ở khu phố Vườn Đào, giá phòng thì cũng giao
động từ 250k – 350k / phòng đêm, vào mùa hè sẽ đắt hơn. Quanh khu vực này cũng nhiều
nhà hàng ăn uống, bạn có thể chọn một số quán ăn nhỏ ở gần khu ngã ba Bưu Điện, giá
hợp lý và ngon. Đừng quên món ăn đặc sản Chả Mực nhé.
Các điểm vui chơi ở Hạ Long
Hang Thiên Cung, Đầu Gỗ: bạn sẽ đi thuyền ra đảo Đầu Gỗ, tiếp tục đi bộ qua các bậc
thang leo lên núi, khám phá các hang động bên trong, nên đi cả 2 hang. Trong Hang có rất
nhiều hình thù con vật và nhũ đá đẹp. Đến tối các bạn có thể đi chợ Đêm Hạ Long, mua
sắm các đồ lưu niệm nhỏ. Hàng lưu niệm ở đây tôi thấy cũng không có gì đặc sắc lắm, bạn
nên mặc cả khi mua. Ngoài ra bạn cũng có thể đi bộ ra khu trung tâm, ngã 3 Bưu điện, thuê
xe ngựa đi loanh quanh. Nếu đi lên cầu Bãi Cháy vào đêm, bạn nên đi sớm về sớm cho an
toàn. Núi Bài Thơ đã trình bầy ở trên. Ngoài ra nếu bạn ở bên khu Hòn Gai, tuy xa trung tâm
du lịch, nhưng lại gần với thành phố Hạ Long, bạn có thể thưởng thức các món ăn và tìm
hiểu cuộc sống của người Hạ Long. Ở bên khu này bạn có thể đi thăm chùa Long Tiên,
thưởng thức món Bánh Cuốn Chả Mực, ăn uống cũng bình dân hơn bên khu du lịch rất
nhiều. Bạn có thể đi xe bus di chuyển giữa 2 khu vực, ở bên khu Hòn Gai sẽ phù hợp hơn
nếu bạn là sinh viên.
Kết Hợp du lịch Cát Bà và Hạ Long
Nếu đi cả 2 điểm du lịch này thì sẽ quả là một chuyến du lịch trọn vẹn. Để sang Cát Bà từ
Hạ Long bạn phải đi Phà Tuần Châu, phà chạy theo các khung giờ cố định, bạn phải căn
giờ để đi cho đúng chuyến. Bạn có thể kết hợp vui chơi tại khu du lịch Tuần Châu vào ngày
thứ 2 sau đó di chuyển sang Cát Bà vào chuyến cuối cùng trong ngày. Sang Đến bến Gia
Luận, Cát Bà bạn phải thuê xe ôm hoặc xe ô tô về trung tâm thị trấn. Nếu bạn muốn đặt xe
ô tô thì liên hệ mình giúp, vì xe ôm và xe ô tô ở đây hay nói thách nhiều. Tối ngủ Cát Bà,
ngày thứ 2 đi tắm biển và thăm quan Chợ Cá. Chiều bắt xe khách Hoàng Long về Hà Nội
(bao gồm cả vé tầu cao tốc Hoàng Long), chuyến cuối 15h. Bạn xem thêm Kinh nghiệm du
lịch Cát Bà Nếu bạn muốn tiết kiệm thời gian sau khi thăm quan Vịnh Hạ Long, đi ghép tầu
từ Hạ Long sang Cát Bà.
Phí tham quan một trong những điểm du lịch đã được nhà nước đầu tư: đảo Soi Sim, đảo
Ti-tốp, Trung tâm văn hóa nổi Cửa Vạn… dao động từ 30.000 đến 50.000 đồng/lượt khách.
Giá vé lưu trú một đêm và thăm quan chung trên Vịnh Hạ Long là 320.000 đồng. Lưu trú 2
đêm và tham quan chung trên Vịnh Hạ Long là 470.000 đồng và giá vé lưu trú 3 đêm và
thăm quan chung trên Vịnh Hạ Long là 520.000 đồng. Trẻ em từ 7 đến 15 tuổi; người già từ
70 tuổi trở lên, người nghèo, người khuyết tật sẽ được miễn giảm 50% phí tham quan. Đối
với người có công với cách mạng, trẻ em dưới 7 tuổi sẽ được miễn phí vé tham quan.

