Quảng Ninh không chỉ là tỉnh đi đầu về khai thác than đá ở Việt Nam mà còn là một
trong bốn trung tâm thu hút đông đảo khách du lịch nhất với vịnh Hạ Long – là di sản
thiên nhiên thế giới do UNESCO công nhận. Người ta thường nói rằng Quảng Ninh
là một Việt Nam được thu nhỏ, sở dĩ vì thiên nhiên ưu ái cho Hạ Long vừa có đồi
núi, vừa có biển, đảo lại còn có đồng bằng, trung du. Không những vậy Quảng Ninh
còn là biên giới cả về đường bộ và đường biển với Trung Quốc. Du lịch Quảng Ninh
không chỉ thu hút bởi vịnh Hạ Long mà còn thu hút bởi vô vàn những địa điểm tham
quan khác. Sau đây là những địa điểm du lịch mà khi đến với Quảng Ninh du khách
đừng nên bỏ qua nhé!
Vịnh Hạ Long
Vịnh Hạ Long vinh dự nằm trong top bảy kỳ quan thiên nhiên thế giới – do Unesco
công nhận. Đây là một niềm tự hào không chỉ với người dân Quảng Ninh mà còn là
niềm tự hào đối với tất cả dân tộc Việt Nam. Nơi đây được ví như một bức tranh
thiên nhiên hùng vĩ nhưng có phần thơ mộng, huyền ảo với hàng nghìn hòn đảo và
rất nhiều hang động đá vôi tuyệt đẹp. Không chỉ có phong cảnh đẹp mà vịnh Hạ
Long còn là cái nôi văn hóa của người Việt cổ, là một địa danh đặc biệt chứa đựng
rất nhiều dấu tích quan trọng trong quá trình hình thành và phát triển lịch sử xa xưa
của trái đất.
Có lẽ vì kiến tạo quá đặc biệt với 1969 hòn đảo đá đặc biệt nổi trên mặt nước nên
có một câu chuyện thần thoại kể rằng trước đây trong thời kỳ chống giặc ngoại xâm,
bỗng có một đàn rồng mẹ và đàn rồng con uốn lượn trên mặt nước sau đó đã phun
châu nhả ngọc làm nên là hàng ngàn đảo đá, những đảo đá nổi lên san sát nhau tạo
ra một địa hình thế trận như mê cung nhằm ngăn chặn sự xâm chiếm của quân thù.
Và đây cũng có thể là lí do gọi kiệt tác thiên nhiên này là Hạ Long – tức là rồng đáp
xuống chân núi. Không những thể ở đây còn có sông Bạch Đằng gắn liền với trận
thủy chiến cọc gỗ Bạch Đằng do Ngô Quyền lãnh đạo chống quân Nam Hán.
Vẻ đẹp của vịnh Hạ Long đã nổi tiếng từ thời xa xưa, không kìm lòng được vẻ đẹp
mê hoặc của nơi đây nên đại thi hào dân tộc Nguyễn Trãi đã có câu thơ viết rằng:
“Đường đến Vân Đồn lắm núi sao/ Kỳ quan đất dựng giữa trời cao”. Hay vua Lê
Thánh Tông mài đá khắc thơ trên vách núi “Trăm dòng sông chảy mênh mông
quanh/Quần đảo rải rác như bàn cờ, bể liền trời xanh biếc”. Năm 1972 chúa Trịnh
Cương cũng đi tuần ở vùng này, sau khi đọc bài thơ của vua Lê Thánh Tông ông đã
làm một bài thơ có vần “yên” theo thơ của vua Lê, bài thơ cũng được khắc trên đá
và hiện tại vẫn còn đọc rõ:
“Biển rộng mênh mang, nước dâng đầy
Núi chìm xuống nước, nước tràn mây
Bàn tay tạo hóa sao khéo dựng
Cảnh đẹp thần tiên một chốn này…”
Hiện tại có tổng cộng chín bài thơ của nhiều hào kiệt khắc lên từ thời xa xưa. Và vì
lẽ đó cho nên người ta đã gọi ngọn núi này là núi Bài Thơ. Khi đến với tour Ha Long
cruises, du khách sẽ được ngồi trên một con thuyền và đi vòng quanh tham gia các
đảo đá và hang động. Thật đúng như câu thơ của các bậc vua chúa, danh nhân thời
xưa khắc họa, vịnh Hạ Long đúng là một kỳ quan dựng lên giữa trời cao, không phải
một đảo nhỏ đơn độc mà là cả một quần thể đảo đá đầy những dáng vẻ khác nhau.
Đến với nơi đây, du khách như lạc vào một thế giới cổ tích thần tiên hóa đá, du
khách có thể thấy ngọn núi mang hình dáng một đôi gà trống gà mái mỏ hướng vào
nhau (hòn Trống Mái), hay bắt gặp “một con rồng đang uốn lượn trên mặt nước”

(hòn Rồng), hoặc có thể thấy “một ông lão trầm ngâm ngồi câu cá” (hòn Ông Lã
Vọng)… còn có hòn Cánh Buồm, hòn Lư Hương, hòn Đầu Người…
Ẩn mình trong những đảo này là những hang động đá vôi, đá thạch cao lung linh,
huyền bí. Bước vào Động Thiên Cung giống như bạn bước vào một lâu đài pha lê
chỉ có trong truyện cổ tích. Hang Sửng Sốt đúng như cái tên gọi của nó, du khách
bước vào không ngừng trầm trồ ngạc nhiên trước vẻ đẹp tạo hóa của mẹ thiên
nhiên. Vịnh Hạ Long quả không hổ danh là một trong bảy kỳ quan của thế giới.
Không những đẹp về phong cảnh mà nơi đây còn chứa đựng rất nhiều các trang sử
hào hùng của dân tộc. Hãy đến với Hạ Long để có thể hòa mình vào thiên nhiên,
hòa mình vào lịch sử, hòa mình vào chốn linh thiêng của đất trời.
Làng chài Cửa Vạn
Nếu như vịnh Hạ Long là một bức tranh điêu khắc độc đáo tuyệt đẹp của thiên thiên
thì làng chài Cửa Vạn có thể được miêu tả như một bức tranh cổ kính được khắc
họa bởi ngư dân nơi đây. Website du lịch Journeyetc.com đã bình chọn làng chài
Cửa Vạn là một trong 16 ngôi làng cổ đẹp nhất thế giới vào năm 2012. Tiêu chí bình
chọn này là ngôi làng phải cổ kính, mang một vẻ đẹp duyên dáng và tất nhiên là phải
lưu giữ được nét đặc trưng của nền văn hóa truyền thống. Và làng Cửa Vạn đã đáp
ứng đủ tất cả các yếu tố đó. Đến với Cửa Vạn, du khách chắc chắn sẽ bị cuốn hút
trước vẻ đẹp của một ngôi làng bình yên nằm giữa những ngọn núi với đầy những
ghe thuyền. Thoát ra những tiếng còi xe inh ỏi của thành phố, thay vào đó là hình
ảnh những em nhỏ làng chài với màu da đen sạm đuổi nhau cười tươi khanh khách,
tiếng dầm gõ mạn thuyền vọng lại từ sau núi…
Khung cảnh thanh bình, dân giả chứa đựng đầy nét nguyên sơ bình dị của một làng
chài trên biển. Đến với làng chài Cửa Vạn, du khách không chỉ được hòa mình tận
hưởng không gian êm đềm, thanh bình, đẹp đến kỳ lạ, mà du khách còn được ngắm
cảnh thiên nhiên sơn thủy hữu tình bởi sự hòa quyện giữa núi và nước trong xanh.
Không những thế du khách còn có thể tìm hiểu đời sống sinh hoạt cũng như văn
hóa của ngư dân nơi đây. Những ngư dân sống vùng này sẽ hướng dẫn khách du
lịch cách kéo lưới đánh cá, câu tôm, câu mực dưới ánh trăng… Những chiến lợi
phẩm từ việc đi câu của du khách sẽ được chế biến theo ý thích hoặc chế biến
những món ăn đặc sản của vùng. Hãy tưởng tượng du khách đang ngồi trên một
con ghe dập dềnh trên sóng nước êm ả, xung quanh là núi, bên trên có trăng và trời
cao – thưởng thức những món ăn tươi ngon ấy, bên tai là những điệu hát ghẹo, hát
chèo đường của ngư dân. Trong không gian và thời gian ấy bạn sẽ có một một cảm
giác sâu sắc, thú vị và khó lòng quên được. Một cảm giác thanh bình, thuần khiết
đến lạ kỳ.
Bãi Cháy
Có hai nguyên nhân nói về sự hình thành cái tên Bãi Cháy. Nếu nghiêng về lịch sử,
người dân thường truyền tai nhau câu chuyện rằng Bãi Cháy xa xưa chính là nơi mà
đoàn thuyền chở lương thực của của quân Nguyên Mông do tướng Trương Văn Hổ
cầm đầu tiến vào xâm lược Việt Nam, tuy nhiên tướng Trần Khánh Dư cùng quân
dân nhà Trần phóng lửa thiêu cháy và trôi dạt vào bờ. Gió mạnh cùng cháy lớn làm
cho ngọn lửa lan vào bờ thiêu trụi cây cỏ của cả một vùng đó.
Vì vậy người ta gọi là Bãi Cháy. Còn theo truyền thuyết kể rằng trước đây tàu
thuyền chọn phía tây Cửa Lục làm nơi neo đậu. Dưới đáy và hai bên mạn thuyền
thường có con hà bám vào rất chắc và nó có thể ăn hỏng cả thuyền, vì thế nên dân
chài phải lấy lá phi lao đốt lửa xung quanh thuyền. Từ bên phía Hòn Gai và các

vùng khác nhìn vào vùng đất này luôn luôn nhìn thấy lửa cháy rực sáng cả trời nên
gọi nơi này là Bãi Cháy. Bãi Cháy là một bãi tắm nhân tạo tuyệt đẹp với bờ cát trải
dài. Chiều chiều người dân và khách du lịch đến đông tạo nên một bầu không khí
vui tươi náo nhiệt đến lạ kỳ.
Núi Yên Tử
Yên Tử không chỉ là danh thắng, mà còn là một đỉnh non thiêng, bởi nó là núi của
tâm linh. Nơi đây gắn liền với vị vua Trần Nhân Tông (1258 – 1308), người đã từng
lãnh đạo quân dân thời nhà Trần hai lần đánh thắng quân Nguyên – Mông xâm
lược, nhưng sau đó từ bỏ ngai vàng, lên núi Yên Tử tu hành, sáng lập nên Thiền
phái Trúc Lâm mang đậm bản sắc người Việt. Vì địa hình núi phức tạp ở nơi đây đã
kiến tạo nên những cảnh quan vô cùng kỳ vĩ, như thác Ngự Dội, thác Vàng, thác
Bạc, đường Tùng, cổng trời, rừng trúc, đỉnh núi Yên Tử… ẩn mình dưới những cảnh
đẹp thiên nhiên đó là những công trình kiến trúc chùa, am, tháp từ xưa vẫn còn tồn
tại cho đến ngày nay…
Cây trúc là là hình ảnh của Yên Tử, tượng trưng cho một sức sống bền bỉ, dẻo dai,
mang vẻ đẹp tao nhã, thanh bạch. Cũng có lẽ vì vậy, đây chính là lý do mà vua Trần
Nhân Tông đã chọn Yên Tử làm nơi tu hành và lấy Trúc Lâm -tức “rừng Trúc”, để
đặt tên cho dòng Thiền mà ông đã sáng lập. Ở đây hàng năm có Hội Yên Tử là một
lễ hội hành hương vào mùa xuân, bắt đầu từ ngày 10 tháng Giêng và kéo dài suốt
ba tháng. Ngoài ra ở khu vực núi Yên Tử này còn có chùa Bí Thượng, chùa Suối
Tắm, chùa Cầm Thực, chùa Lân, chùa Giải Oan, Cụm tháp Hòn Ngọc, Vườn tháp
Huệ Quang (khu tháp Tổ), Chùa Hoa Yên, Am Thiền Định, Chùa Một mái. Những
giá trị lịch sử – văn hóa lâu đời và hết sức đặc biệt của khu di tích đã đưa Yên Tử
trở thành một chốn thiêng trong đời sống tinh thần tâm linh của người Việt.
Đảo Tuần Châu
Đảo Tuần Châu có diện tích khoảng 250 ha, đây là một trong những điểm du lịch thu
hút rất nhiều khách tham quan và đặt khách sạn lưu trú khi đến Quảng Ninh. Nơi
đây có một thảm cát trắng mịn trải dài 6km, gió biển lồng lộng, biển đẹp và trong
xanh được bao quanh bởi rừng thông xanh mướt. Khí hậu ở Tuần Châu rất trong
lành và mát mẻ. Đến với đảo Tuần Châu du khách có thể tham dự các hoạt động
thể thao sôi nổi hay cảm giác mạnh chẳng hạn như: mô tô trượt nước; ca nô kéo dù,
lướt ván; câu cá trên biển Hạ Long; chèo thuyền; tham quan toàn cảnh vịnh Hạ Long
trên khinh khí cầu, không những thế du khách còn có thể leo núi, cắm trại dã ngoại .
Ngoài ra còn có các dịch vụ giải trí khác như xem những màn trình diễn đầy thú vị
của cá heo, hải cẩu. Đặc biệt hơn ở đây còn có biểu diễn nhạc nước rất hoành tráng
phục vụ cho du khách trong nước cũng như nước ngoài.
Đảo Cô Tô
Đảo Cô Tô được ví như thiên đường biển đảo ở Quảng Ninh. Sở dĩ nơi đây là một
điểm đến thu hút rất nhiều khách du lịch vì nó còn rất hoang sơ, bãi biển đẹp trong
xanh với bãi cát dài vô tận. Không những thế Cô Tô là thiên đường của sự lãng
mạn. Sở dĩ đây là vùng đảo nên ở Cô Tô có rất nhiều bãi biển đẹp, trong đó có 2 địa
điểm thu hút nhất đó là: biển Hồng Vàn và biển Vàn Chảy, hai bãi này không xa
trung tâm thị trấn Cô Tô. Không chen chúc xô bồ, bãi biển ở Cô Tô rộng rãi, khí hậu
lại rất dễ chịu, vì còn hoang sơ nên nước biển trong veo, mát lạnh, biển ở đây nhìn
bao la in bóng cả nền trời xanh ngắt. Nếu bạn muốn tận hưởng sự lãng mạn như
phim Hàn Quốc thì hãy đến “con đường tình yêu” – một con đường nhỏ được lát

gạch, hai bên là những hàng dương chắn gió xào xạc, nhìn xa xa là biển rộng cát
trắng mênh mông.
Dù đi bộ hay đi xe đạp bạn đều có thể tận hưởng một sự lãng mạn đến tuyệt đối.
Không những thế du khách dường như nín thở khi chứng kiến cảnh bình minh và
hoàng hôn tím nơi đây. Để tận hưởng khoảnh khắc giao thoa giữa hai thời điểm
trong ngày, du khách cũng có thể lên ngọn hải đăng để ngắm nhìn toàn bộ bức
tranh thiên nhiên tuyệt hảo ấy. Du lịch đảo Cô Tô hoang sơ nhưng cũng rất đầy đủ,
du khách có thể tham gia buổi tiệc BBQ trên biển, bàn ghế đều được làm từ cát. Ban
đêm ngồi bên chiếc bàn được trang trí bởi vỏ sò và nến thắp lung linh, bạn hãy lắng
nghe tiếng sóng vỗ rì rào, tiếng hàng cây xào xạc, ngửi thấy vị biển mằn mặn… Cô
Tô quả đúng là một điểm du lịch lý tưởng cho những ai yêu thiên nhiên và sự lãng
mạn.

