Tổng hợp kinh nghiệm du lịch đảo Lý Sơn
Đảo Lý Sơn, huyện đảo duy nhất của tỉnh Quãng Ngãi, nằm cách đất liền 15 hải lý
thường được du khách gọi với mỹ danh – đảo Jeju của Việt Nam. Với biển xanh,
nắng vàng, cát trắng cùng những cánh đồng tỏi bạt ngàn, nơi đây quả thật đã để lại
những ấn tượng khó phai trong lòng biết bao lữ khách. Nếu bạn đang chuẩn bị cho
mình một chuyến đi tới hòn đảo tuyệt đẹp này, còn chần chờ gì nữa, hãy bỏ túi
những kinh nghiệm du lịch đảo Lý Sơn mới nhất, được tổng hợp bởi DULICHSO.
Nếu bạn đang có ý định đi du lịch Lý Sơn tự túc thì nên tham khảo những chia sẻ bổ
ích này.
Thời gian thích hợp đi du lịch đảo Lý Sơn
Nên đi Lý Sơn vào tháng mấy là câu hỏi chúng tôi thường xuyên nhận được từ
nhiều độc giả? Thực tế, bạn có thể đến Lý Sơn bất kì mùa nào trong năm, kể cả
mùa đông (vì những đảo thuộc khu vực Nam Trung Bộ ít chịu ảnh hưởng khí lạnh từ
phía Bắc). Mỗi thời điểm trong năm lại có một cái hay, cái đẹp riêng để cảm nhận.
Tháng 6 – 9: Theo kinh nghiệm du lịch đảo Lý Sơn, khoảng thời gian này là mùa hè,
trẻ nhỏ được nghỉ học, các cơ quan cũng thường tổ chức những buổi nghỉ mát nên
vấn đề về thời gian coi như được giải quyết. Còn thời tiết ở Lý Sơn bấy giờ ư, vô
cùng tuyệt vời đó các bạn. Nắng ấm, mưa ít giúp chuyến tham quan của bạn trở nên
thuận lợi.
Ngoài ra nếu bạn muốn chiêm nguỡng những cánh đồng hành tỏi nổi tiếng, hãy tới
Lý Sơn sớm hơn. Tháng 2 thường là lúc người dân thu hoạch tỏi. Ngoài ra, lễ khao
thề lính Hoàng Sa được tổ chức vào cuối tháng 3 âm lịch cũng rất đáng lưu tâm, các
bạn nên note lại những mốc thời gian này lại nhé.
Phương tiện di chuyển đến đảo Lý Sơn
Máy bay
Từ Hà Nội, TP. HCM tau khi nhập cảnh bằng thị thực Vietnam visa, du khách mua
vé máy bay vào Quãng Ngãi, hạ cánh xuống sân bay Chu Lai. Trung bình mỗi tuần
có 3 chuyến bay với giá vé khứ hồi là Hà Nội – 3.000.000đ, TP. HCM 3.500.000đ.
Tiếp theo, du khách chỉ cần thuê một chuyến xe đến cảng Sa Kỳ, rồi bắt tàu ra đảo
Lý Sơn.
Xe khách
Bạn cũng có thể đi xe khách từ Hà Nội hay TP.HCM vào Quảng Ngãi. Có rất nhiều
hãng xe chất lượng, giá cả phải chăng khai thác tuyến đường này như: The Sinh
Tourist, Hoàng Long, Camel. Theo kinh nghiệm phượt đảo Lý Sơn, bạn nên đặt vé
xe trước 2-4 ngày trước chuyến đi, tránh tình trạng hết vé.
Tàu hỏa
Hiện tại có 5 chuyến tàu vận hành trên trục đường Bắc Nam, đưa hành khách tới
Quảng Ngãi. Những tàu số chẵn như SE2, SE4, TN2 xuất phát ở Hà Nội trong khi
tàu số lẻ như SE1, SE3, TN1 lại đi từ TP.HCM ra Bắc. Khi đến Quảng Ngãi, bạn bắt
xe ra cảng tới Lý Sơn. Nếu bạn đi du lịch đảo Lý Sơn từ Hà Nội thì đây là 1 trong

những phương tiện khá tối ưu về thời gian cũng như tiền bạc. Kinh nghiệm du lịch
đảo Lý Sơn tự túc cho thấy: với quãng đường xa như từ sân bay Chu Lai ra cảng Sa
Kỳ, bạn nên bắt xe buýt, hoặc taxi nếu dư dả.
Tàu thủy
Tàu ra đảo Lý Sơn xuất phát từ cảng Sa Kỳ lúc 7h30 sáng, với 3 chuyến tàu đi, về
mỗi ngày. Phòng vé mở cửa bán từ 6 rưỡi sáng, mỗi người tối đa 2 vé. Giá vé tàu
cao tốc khoảng 110.000 – 120.000đ/vé/người. Nếu lỡ chuyến tàu, bạn có thể thông
báo với ban quản lý trước 2 giờ đồng hồ để được hoàn tiền 80% hoặc thêm 20%
phút cho chuyến đi sau.
Phương tiện di chuyển ở đảo Lý Sơn
Đảo Lý Sơn không quá rộng, nên bạn chớ lo lắng về phương tiện đi lại trên và giữa
các đảo với nhau.
Tàu thủy
Tàu chủ yếu để di chuyển từ đảo Lý Sơn lớn sang đảo bé. Bạn có thể lựa chọn giữa
tàu cano và tàu gỗ ở Lý Sơn tùy vào từng mục đích tham quan. Tàu gỗ tốc độ chậm,
tuy nhiên lại giúp bạn có nhiều thời gian để ngắm khung cảnh biển cả. Cano lướt đi
khá nhanh, chỉ mất 10′ là đến nơi nhưng trong những mùa đông khách, chính tốc độ
lại đem đến những hiểm họa tiềm tàng. Giá vé khứ hồi của 2 loại tàu gỗ và cano lần
lượt là: 50.000đ và 80.000đ.
Các phương tiện đường bộ
Khi tham quan trên đảo, bạn có nhiều lựa chọn về phương tiện hơn những gì bạn
nghĩ đó. Xe máy, xe ba gác khá thuận tiện để đi lại giữa những điểm du lịch ở Lý
Sơn. Nếu bạn đi một nhóm đông người, hãy thuê hẳn ô tô cho đoàn du lịch. Ngoài
ra, với diện tích khá nhỏ trên đảo Lý Sơn bé, tốt nhất bạn nên đi bộ hoặc cùng lắm
dạo quanh đảo bằng chiếc xe điện.
Nhà nghỉ và khách sạn tại đảo Lý Sơn
- Nhà Minh Thành ở huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi: là một nhà nghỉ gia
đình quy mô nhỏ, được nhiều du khách phản hồi tốt về sự thân thiện của gia
chủ. Đến với nhà nghỉ, bạn sẽ được người trong nhà nghỉ trực tiếp dẫn đi
tham quan đảo, câu cá trên thúng câu, khám phá nương rẫy, cánh đồng tỏi.
Giá phòng mỗi đêm thấp nhất từ 250.000đ. Đây là 1 trong những khách sạn
Lý Sơn có giá cả khá hợp lí.
- Nhà nghỉ Thành Phát tại vũng neo đậu tàu thuyền Thôn Đông xã An Hải,
Huyện đảo Lý Sơn: là một nhà nghỉ có vị trí đẹp, vừa thích hợp ngắm bình
minh lại thuận tiện cho đi lại. Du khách khi đến với đảo sẽ được tận hưởng
những dịch vụ tốt nhất đối với một vùng đất mới được khai thác du lịch như
Lý Sơn. Phòng nghỉ của khách sạn thoáng mát, 1 WC – 1 phòng, xe đưa đón
miễn phí, wifi miễn phí, giá cả dịch vụ ăn uống phải chăng chỉ là một vài điểm
cộng mà DULICHSO nhận được từ phản hồi của du khách về nhà nghỉ này.
Giá phòng mỗi đêm thấp nhất từ 200.000đ.
- Nhà nghỉ Cát Tường địa chỉ thôn Đông – Xã An Hải – Huyện Lý Sơn – Tỉnh
Quảng Ngãi: là nhà nghỉ giá rẻ uy tín ở Lý Sơn, được đánh giá cao về chất
lượng phòng nghỉ cũng như cung cách phục vụ. Giá phòng nghỉ mỗi đêm
thấp nhất từ 250.000đ.

-

-

Nhà nghỉ Quỳnh Anh tại thôn Đông, Xã An Vĩnh, Huyện Lý Sơn, Tỉnh Quảng
Ngãi: có vị trí thuận tiện cho du khách trong cả việc tham quan xung quanh
cũng tới/rời đảo. Giá phòng mỗi đêm thấp nhất từ 250.000đ.
Khách sạn Mường Thanh Holiday Lý Sơn nằm ở huyện đảo Lý Sơn, Quảng
Ngãi: là khách sạn 5 sao có quy mô lớn nhất trên đảo. Tại Mường Thanh
Holiday Lý Sơn, mọi sự cố gắng đều nhằm mục đích khiến cho du khách hài
lòng. Những dịch vụ của khách sạn bao gồm: phòng thể dục, hồ bơi, spa,
massage. Giá phòng mỗi đêm thấp nhất từ 1.100.000 và du khách có thể dễ
dàng đặt phòng trực tuyến tại Hotels in Quang Ngai với mức giá ưu đãi.

Địa điểm, tham quan khi du lịch đảo Lý Sơn
Để giúp cho chuyến đi của bạn thuận lợi, DULICHSO xin được gợi ý những địa điểm
tham quan nổi tiếng dưới đây, được tổng hợp theo kinh nghiệm du lịch đảo Lý Sơn
mới nhất.
Cổng Tò Vò
Một trong những địa danh nổi tiếng trên đảo Lý Sơn là cổng Tò Vò, một kiệt tác có
một không hai cuả tự nhiên. Cập bến cảng lên đảo, đi qua cổng chào Lý Sơn, rẽ trái
men theo con đường nhỏ, bạn sẽ thấy một mỏm đá nằm kề bãi biển với chiếc cổng
đá có tạo hình kì thú. Đó chính là Cổng Tò Vò đó! Cổng vòm đá này có chiều cao cỡ
2.5m, hoàn toàn không chịu sự tác động của bàn tay con người. Theo nghiên cứu,
Cổng Tò Vò hình thành do kết quả của quá trình phun trào núi lửa hàng triệu năm
mà được như ngày hôm nay. Ngày nay, Cổng Tò Vò là một điểm đến không thể
thiếu trong hành trình của nhiều du khách, nhất là những bạn trẻ yêu thích chụp
ảnh.
Chùa Hang
Chùa Hang là một ngôi chùa có kiến trúc đặc biệt theo kiểu hàm ếch được xây dưới
chân núi Thới Lới. Chùa có tên tự là Thiên Khổng Thạch Tự, do ông Trần Công
Thành, người có công khai hoang, lập ấp dựng đất An Hải xưa dựng lên. Sở dĩ gọi
là chùa Hang bởi chùa nằm trong hang đá lớn nhất Lý Sơn. Đường vào chùa khá dễ
đi, bao gồm 40 bậc đá dẫn lên. Khung cảnh chùa Hang vô cùng thanh tịnh, nên thơ,
chắc chắn sẽ là một nơi giúp tâm hồn bạn thư thái, cách xa cuộc sống ồn ào thường
nhật.
Chùa Đục và Quan Âm Đài
Chùa Đục – Quan Âm Đài là quần thể kiến trúc tâm linh có quy mô lớn nhất đảo Lý
Sơn. Để tới được đây, du khách sẽ phải leo hơn 100 bậc thang men theo sườn núi.
Mặc dù khá vất vả nhưng khi lên đến nơi, toàn bộ khung cảnh sẽ khiến bao mệt mỏi
trong bạn được sua tan. Ngay tiền sảnh là bức tượng Quán Thế Âm uy nghiêm, từ
bi cao 27m tọa lạc. Tiếp đến là chùa đục, đúng với tên gọi, với không gian được
khoét sâu vào lòng núi. Trong chùa có ba động, động chính thờ Phật Tổ, Địa Tạng
Bồ Tát và vị tổ khai sơn. Điều tuyệt vời nhất khi tham quan chùa có lẽ là leo lên đỉnh
Liêm Tự, ngắm nhìn miệng núi lửa xưa giờ đã thành cánh đồng cỏ xanh bát ngát,
lắng nghe những câu chuyện truyền thuyết về đức Quán Thế Âm bồ tát thuở xưa đã
giữ bình an cho người dân trên đảo như thế nào.
Đảo Bé
Đúng như tên gọi của mình, đảo Bé hay đảo An Bình là hòn đảo bé nhất trong các
hòn đảo ở Lý Sơn. Đảo chỉ có hai con đường, trong đó con đường dài nhất dài gần

1km nên bạn hoàn toàn có thể đi bộ tham quan đảo. Nếu như Hòn Mù Cu thích hợp
để đón mặt trời mọc thì từ đảo Bé, bạn sẽ được chiêm ngưỡng cảnh hoàng hôn trọn
vẹn và ấn tượng nhất với bãi biển nước trong veo, bờ cát trắng dài tăm tắp. Tới Lý
Sơn, bạn đừng bỏ qua hòn đảo nhỏ bé yên bình này nhé.
Hòn Mù Cu
Cùng với đảo Lớn, đảo Bé, Hòn Mù Cu là hòn đảo thứ 3 trong tổng số 3 hòn đảo
đẹp của huyện đảo Lý Sơn. Nằm cách đảo Lớn không xa về phía Đông, Hòn Mù Cu
còn rất hoang sơ, trong lành bởi nơi đây không có người sinh sống. Ngoài sự thư
thái và bình yên khi dừng chân lại, đảo cũng là điểm đón bình minh đẹp nhất Lý
Sơn, vô cùng lý tưởng cho những cặp đôi đang hò hẹn.
Đài tưởng niệm Hải đội Hoàng Sa kiêm quản Bắc Hải
Đài tưởng niệm Hải đội Hoàng Sa nằm ở trung tâm huyện đảo Lý Sơn, là một công
trình tưởng niệm quan trọng, biểu tượng cho sự khẳng định chủ quyền của nước ta
đối với quần đảo Hoàng Sa. Tượng đài gồm 3 chân dụng chiến sĩ đại diện cho đội
Hoàng Sa kiêm quản Bắc Hải. Người đứng giữa một tay chỉ về hướng biển Đông,
một tay đặt lên cột mốc chủ quyền khắc chữ Hán Nôm “Vạn lý Hoàng Sa”. Hai người
còn lại là hai dân binh, một người cầm giáo, một người vác lưới trên tay. Sử có ghi
lại vốn đội Hoàng Sa được chúa Nguyễn đàng trong lập ra để khai thác quần đảo
Hoàng Sa, lại cắt cử thêm đội Bắc Hải do đội Hoàng Sa quản lý. Cái tên đội Hoàng
Sa kiêm quản Bắc Hải từ đó mà có.
Món ăn ngon nên thử tại đảo Lý Sơn
Không chỉ mang trong mình vẻ đẹp hoang sơ tuyệt đẹp, Lý Sơn còn nổi tiếng bởi
những món ngon do chính người dân nơi đây chế biến. Hãy cùng điểm qua những
đặc sản đảo Lý Sơn mà bạn nhất định không nên bỏ qua khi ghé qua nơi này nhé.
Gỏi tỏi Lý Sơn
Đảo Lý Sơn có đặc sản gì? Câu trả lời chính là tỏi. Tỏi ở Lý Sơn là đặc sản không
chỉ bởi củ tỏi thơm ngon mà còn do các bộ phận khác cũng có thể chế biến thành
món ăn hấp dẫn. Món gỏi tỏi được làm từ thân cây tỏi đực. Khi thu hoạch, người
nông dân bỏ đi lớp vỏ phía ngoài, chỉ lấy phần thân bên trong, rửa sạch rồi đem hấp
cách thủy cho vừa chín. Thân tỏi sau khi chín trộn đều với gia vị, rắc thêm chút đậu
phộng là chúng ta có món gỏi đậm đà hương vị Lý Sơn này rồi.
Gỏi sứa
Gỏi sứa là món ăn thường nhật của ngư dân Lý Sơn với công thức đơn giản nhưng
cũng không kém phần cuốn hút. Sứa sau khi bắt lên sẽ được ngâm trong nước
chuối chát xắt mỏng đợi đến khi chế biến. Sau đó, vô cùng đơn giản, ngư dân vớt
sứa lên, trộn cùng rau thơm, xoài, khế… Điều không thể thiếu được là nước mắm
loại ngon để rưới đều lên đĩa gỏi. Ngoài ra, để thêm sắc màu tươi sáng và mùi vị
cho món ăn, người dân còn rắc thêm hành phi vàng rộm và đậu phộng rang thơm
phức nữa.
Bánh ít lá gai
Bánh ít vốn không xuất phát từ Lý Sơn mà có nguồn gốc ở Bình Định. Tuy nhiên do
được đặc biệt ưa chuộng mà bánh ít lá gai ở Lý Sơn lại được người dân trên đảo
chăm chút công thức lẫn kỹ thuật, tạo nên vị ngon đặt trưng. Hai thành phần chính
của bánh là bột gạo nếp, lá gai xắt nhỏ giã nhừ. Cả hai thành phần trên đem trộn

đều với đường tạo thành hỗn hợp bột nhuyễn, có thể nặn thành từng viên bánh. Lá
dùng để gói bánh là lá chuối tươi phơi nắng hoặc hơ lửa cho khỏi gãy. Đặc biệt, khi
gói bánh người dân còn dùng chút dầu phụng bôi vào tay để bánh không dính khi
bóc vỏ.
Gỏi rong biển
Ai từng đến Lý Sơn chắc hẳn đều đã từng thưởng thức món gỏi rong biển dân dã,
đậm đà hương vị biển cả. Gỏi hết sức đơn giản, được làm từ rong biển thân tròn, rẻ
nhánh như san hô. Rong biển sau khi sơ chế được đem trộn với rau húng quế và
gia vị. Cũng giống như gỏi sứa, gỏi rong biểm cũng được phủ lên một lớp hành phi
và đậu phụng thơm nức. Gỏi rong biển sẽ ngon hơn khi ăn kèm với bánh đa nướng
giòn.
Cua Huỳnh Đế
Cua Huỳnh Đế là thứ đặc sản tươi ngon nhất bạn không thể bỏ lỡ khi đặt chân đến
Lý Sơn. Cua có bề ngoài khá “bệ vệ” với bộ “chiến giáp” dày, cứng, đỏ hồng cùng
vô số gai nhọn li ti xuôi theo chân. Càng cua to lớn, cạnh sắc lém nên ngư dân
thường phải cẩn thận khi đánh bắt cua. Thêm vào đó, cua còn có thịt rất ngon, mềm,
bổ dưỡng, nhất là càng cua. Theo ngư dây ở đây kể rằng, vua khi du ngoạn vùng
biển miền Trung, thấy cua có màu sắc kì lạ tựa chiếc chiến bào nên ăn thử, thấy rất
ngon. Từ đó về sau, loài cua này được xếp vào hàng đặc sản tiến vua. Cái tên
“huỳnh đế” cũng từ đó mà có.
Mua sắm và quà khi đi du lịch đảo Lý Sơn
Khép lại chuyến du lịch vô cùng lí thú, bạn cũng cần mua về những món đặc sản Lý
Sơn làm quà cho người thân và bạn bè. Hi vọng những gợi ý dưới đây của
DULICHSO sẽ giúp bạn lựa chọn dễ dàng hơn.
Tỏi Lý Sơn
Tỏi Lý Sơn từ lâu đã nổi danh khắp đất nước nhờ hương vị độc đáo cùng nhiều
công dụng bổ dưỡng. Để có được những củ tỏi chất lượng, người dân phải rải trên
bề mặt trồng tỏi một lớp cát đặc biệt tạo nên từ những vỏ hàu, vỏ ốc mủn sau hàng
nghìn năm. Về hương vị của tỏi chắc chắn không ai còn phải nghi ngờ nữa. Tỏi
thơm, cay dịu không để lại mùi hôi trong miệng người dùng như tỏi thường. Đặc biệt
“tỏi một” – củ tỏi một tép – là loại tỏi Lý Sơn hảo hạng, không chỉ làm gia vị mà còn
để ngâm rượu giúp trị cao huyết áp, hạ mỡ máu và cholesterol.
Kẹo gương Quảng Ngãi
Kẹo gương có xuất sứ từ xã Nghĩa Hòa, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi, nay phổ
biến ra nhiều vùng. Thứ kẹo có cái tên đặc biệt này được làm từ đường cát trắng
cùng mạch nha. Cái tên kẹo gương xuất phát từ cách làm kẹo: dát mỏng, trong như
pha lê, rồi rải đều lên trên những hạt đậu phụng, hạt mè rang.
Ốc tượng
Ốc tượng được cho là thứ hải sản nổi tiếng nhất nhì Lý Sơn. Loại ốc này sinh sống
nhiều quanh các bãi đá ngầm tầng sâu nhất của vùng biển Lý Sơn, con to cũng cỡ
một bàn tay xòe rộng. Thịt ốc trắng và trong như thịt mực hấp, vừa thơm lại giòn
giòn như gân sụn. Để bắt được những con ốc tượng không phải điều đơn giản, ngư
dân phải lặn xuống sâu, dùng cách đặc biệt để gỡ ốc bám chặt vào đá. Ốc khi vớt
lên bờ được bảo quản trong nước mặn, dự trữ cho đến khi sử dụng.

Dưa hấu
Dưa hấu thường được người dân trên đảo Lý Sơn trồng cùng với vụ hành, sau vụ
thu hoạch tỏi chính để tận dụng đất còn nhiều dinh dưỡng. Dưa hấu Lý Sơn được
trồng tự nhiên, mọc kín ruộng. Dưa chín đến đâu, nông dân bán đến đó, thường mỗi
ngày chỉ đôi ba tạ. Quả dưa hấu Lý Sơn kích thước trung bình, không quá nhỏ cũng
chẳng ngoại cỡ, tầm 3 -4 kg/quả. Hương vị dưa cũng ngọt, thơm một cách tự nhiên
như cách dưa được lớn lên. Đó cũng là một phần lí do nhiều khách du lịch chọn
mua dưa hấu Lý Sơn làm quà du lịch tặng người thân.

