10 lý do bạn nên một lần đến Bình Ba du lịch
1. Đi lại dễ dàng
Cách cảng Cam Ranh khoảng 15 km, để đến hòn đảo nhỏ xinh này, từ cảng
Đá Bạc mất khoảng hơn 1 giờ lênh đênh trên biển. Mỗi ngày có 2 chuyến đò từ
Cam Ranh sang Bình Ba: 10h00 sáng và 4h00 chiều, từ Bình Ba về Cam
Ranh: 5 giờ sáng và 12h30 trưa, giá tàu khoảng 15 - 20.000 đồng. Nhưng du
khách cũng có thể thuê tàu riêng nếu đi nhiều người và không muốn phải chờ
đợi. Đặc biệt, nếu du khách là người nước ngoài thì có thể xin thị thực Vietnam
visa on arrival rồi nhập cảnh ở sân bay Cam Ranh rồi đi xe đến đây.
2. Biển cực trong xanh
Ở Bình Ba có rất nhiều bãi biển đẹp với cát trắng, nước trong veo, phản chiếu
trời xanh ngắt. Vùng biển này cũng chưa được đưa vào khai thác dịch vụ du
lịch nên mọi thứ đều nguyên sơ. Thiên nhiên trên đảo mang đến cảm giác bình
yên, thư thả, vô cùng thích hợp để nghỉ ngơi, tránh khỏi sự xô bồ của thành thị.
Đặc biệt, người dân ở đây rất có ý thức bảo vệ môi trường sống, các bãi biển,
cầu cảng đều rất sạch và hiếm thấy rác.
3. Bãi tắm vắng người
Du khách đến với Bình Ba cũng chỉ mới vài năm nay, số lượng cũng không
quá nhiều. Trên đảo cũng chỉ có khoảng 700 hộ dân với 5.000 người. Tình
trạng chen chúc, đông đúc ở các bãi biển là hoàn toàn không có ở đây. Bạn có
thể thỏa thích ngâm mình trong làn nước sạch trong, nhìn nhắm trời biển bao
la.
4. "Đổi biển" ngắm mặt trời
3 bãi biển nổi tiếng ở Bình Ba là Bãi Chướng, Bãi Nồm và Bãi Nhà Cũ. Mỗi bãi
đều có đặc điểm riêng để du khách khám phá tùy theo sở thích. Nếu như Bãi
Chướng là nơi ngắm bình minh tuyệt đẹp, thì căng lều nằm thưởng thức cảnh
hoàng hôn ở Bãi Nồm cũng là lựa chọn hay. Bãi Nhà Cũ được yêu thích bởi
nước trong veo khá sâu, quang cảnh xung quanh thơ mộng. Bãi Nhà Cũ cũng
được nhiều người chọn để lặn biển ngắm san hô, thử tài bắt hải sản.
5. Người dân làng chài thân thiện, hiền lành
Các dịch vụ phục vụ khách du lịch ở Bình Ba hiện tại cũng chỉ do người dân
nơi đây làm, từ cho thuê nhà ngủ hay đặt khách sạn, đến cho thuê tàu đánh cá
chở vòng quanh các đảo, tham quan bè nuôi tôm hùm, hải sản, hướng dẫn lặn
biển… Nhưng du khách đến đây đều yên tâm và hài long bởi sự chân chất,
than thiện của các “chủ nhà” này.
6. Hải sản tràn trề đủ loại
Sau buổi sáng ngắm bình minh, bạn có thể theo hướng dẫn đến chợ sớm và
tự tay chọn những món hải sản tươi ngon và nhờ người dân nơi đây làm thành
món ăn. Mực lá ở đây dày và ngọt, nhum thì nhiều vô kể, sò huyết, cá đủ loại
ngọt thịt… được chế biến thành nhiều món như nướng, hấp, làm gỏi.
7. Ăn tôm hùm thỏa thích
Đặc sản Bình Ba, cũng là món nhất định phải ăn khi đến đây. Với hàng trăm bè
tôm hùm khắp đảo, cũng là phương tiện sinh sống chính của nhiều hộ gia đình,

giá tôm hùm ở Bình Ba được xem là “giá gốc”, với nhiều cách chế biến đúng
chất dân chài, giữ độ ngon, dai, ngọt đáng giá của tôm hùm. Du khách đến đây
đều mê mẩn món tôm hùm nướng.
8. Tự tay nướng tôm, mực tự bắt ngay tại bè
Một hành trình trải nghiệm tham quan được nhiều người thích thú là lên các bè
tôm hùm, hải sản để tự tay bắt lấy những chú tôm to còn bơi lặn dưới nước
biển. Ngay khi bắt lên, du khách sẽ được hướng dẫn chế biến ngay tại chỗ và
tổ chức tiệc say sưa ngay trên bè, giữa bờ biển bao la. Một bựa tiệc tươi ngon
đúng nghĩa.
9. Chi phí rẻ
Hải sản ở đảo Bình Ba được bán với giá khá rẻ, cộng thêm sự hiếu khách,
thân thiện của người dân, giá chế biến cũng “nhẹ hều”. Các dịch vụ tự phát thì
càng bình dân. Ở Bình Ba còn hấp dẫn bởi các món ăn vặt vùng biển bán gần
các bãi tắm với giá rẻ và tươi ngon vô cùng.
10. Mặc áo phao ăn tối trên mặt biển
Bạn có bao giờ nằm lênh đênh trên mặt biển và nhấm nháp bữa tối thi vị, cùng
chút rượu vang nhẹ hay đồ uống yêu thích? Ở Bình Ba hoàn toàn có thể. Du
khách sẽ được mặc chiếc áo phao, nằm trên biển trong veo, mát rười rượi và
thưởng thức bữa tối làm từ những hải sản tự mình câu/bắt được. Còn gì thi vị
và trải nghiệm hơn thế.

