Tổng hợp kinh nghiệm du lịch Quảng Ninh
Quảng Ninh là một trong đa số các tỉnh thành ven biển của nước ta, có vị trí thuộc
phía Đông Bắc của Việt Nam. Mang trong mình nhiều tiềm năng cho ngành du lịch.
Chắc chắn bạn không còn lạ lẫm gì với Vịnh Hạ Long, địa điểm nổi tiếng khắp cả
trong và ngoài nước của tỉnh Quảng Ninh. Không chỉ dừng lại ở Vịnh Hạ Long,
Quảng Ninh có địa hình đầy đủ cả đồng bằng, biển đảo, đồi núi, trung du… Những
cái tên như Tuần Châu, Bãi Cháy, Vân Đồn đã là quen thuộc với khách du lịch ngày
nay. Nếu như bạn đang có ý định ghé thăm Quảng Ninh thì đừng bỏ qua những điều
có phần quan trọng dưới đây!
Thời gian thích hợp đi du lịch Quảng Ninh
Quảng Ninh vẫn là một tỉnh thuộc phía Bắc nước ta, Vẫn chịu ảnh hưởng của nền
khí hậu đặc trưng 4 mùa rõ rệt. Vì vậy mà thời điểm tốt nhất để đến Quảng Ninh là
vào mùa hè và hè thu, thời gian từ tháng 4 đến tháng 10. Cần chú ý đến tháng 6 và
tháng 7, vào khoảng thời gian này, Quảng Ninh đang vào mùa mưa bão. Mùa đông
ở Quảng Ninh cũng khá lạnh, vì vậy, khi đi bạn lưu ý mang theo các loại quần áo có
thể giữ ấm cơ thể.
Phương tiện di chuyển đến Quảng Ninh
Quảng Ninh chỉ cách Hà Nội khoảng 150 km. Vì vậy mà bạn có thể đến Quảng Ninh
một cách dễ dàng nếu xuất phát từ Hà Nội. Có khá nhiều các nhà xe tên tuổi có
chuyến Hà Nội – Quảng Ninh tại các bến xe lớn từ Hà Nội như: Bến Xe Mỹ Đình,
Giáp Bát hay Mĩ Đình. Bạn chỉ mất khoảng 4 tiếng để đến Thành phố Hạ Long. Còn
nếu bạn xuất phát từ những nơi khác thì có thể bay đến Hà Nội và bắt xe đi Hạ
Long.
Phương tiện di chuyển ở Quảng Ninh
Quảng ninh là nơi có tích hợp khá nhiều các địa điểm du lịch lớn như: Vịnh Hạ Long,
Bãi Cháy, Bãi Dài,… Vì vậy mà phương tiện đi lại ở đây cũng khá phong phú. Để
đáp ứng được nhu cầu di chuyển của người dân cũng như khách du lịch, Quảng
ninh có khá nhiều các hãng taxi có tiếng tăm. Để đi lại trong thành phố, Taxi là
phương tiện di chuyển an toàn và nhanh chóng. Một số hãng taxi có thể tham khảo:
Taxi 886 – Móng Cái (033. 886 886); Hạ Long (033. 62 62 62); Hòn Gai (033. 84 84
84); Mai Linh (033. 628 628)…
Bên cạnh đó, xe Bus cũng là một phương tiện di chuyển công cộng khá phổ biến.
Hiện nay, tại các điểm tham quan hay các cung đường trọng điểm đều được đặt các
trạm dừng xe bus. Để khám phá một vòng thành phố thì xe Bus chắc chắn sẽ là
phương tiện tối ưu. Vừa tiết kiệm, vừa có sự an toàn cao… Ngoài ra, bạn có thể
tham khảo thêm các phương tiện di chuyển khác như xe ôm, xe điện quanh các khu
du lịch hoặc trực tiếp thuê xe máy, xe đạp để có thể chủ động cho lịch trình của
mình.
Nhà nghỉ và khách sạn tại Quảng Ninh

-

-

-

-

Novotel Hạ Long Hotel có một vị trí tuyệt vời bên bãi biển cho phép dễ dàng
đi đến các điểm du lịch phổ biến trong khu vực. Biển Bãi Cháy, hang Sửng
Sốt và Ngọc Bích rất gần đó và khách có thể trải nghiệm Jet Skiing, kayaking
hay lướt gió. Các phòng đều đạt tiêu chuẩn cao, trang bị truyền hình vệ tinh,
mini-bar. Nhà hàng sân thượng Square và quán bar được phục vụ với nhạc
sống và một quầy bar hồ bơi. Ngoài ra còn có một hồ bơi ngoài trời dành cho
du khách và rất nhiều các ưu đãi dịch vụ khác. Du khách có thể đặt phòng
trực tuyến tại Hotels in Ha Long.
Halong Glory Legend Cruise nằm ở Vịnh Hạ Long, Halong Glory Legend
Cruise là một chiếc du thuyền bằng gỗ kiểu Việt Nam truyền thống cung cấp
các phòng máy lạnh với Wi-Fi miễn phí cùng tầm nhìn ra biển. Xe đưa đón
miễn phí được cung cấp từ Hà Nội đến Vịnh Hạ Long, đi mất 3,5 giờ lái xe.
Tại Vịnh Hạ Long, tàu du lịch khởi hành từ Cảng tàu Tuần Châu, nơi có sảnh
chờ riêng phục vụ đồ uống chào đón cho quý khách trong thời gian chờ lên
tàu. Vịnh Hạ Long cách Thành phố Hạ Long 30 phút lái xe, cách Ga Tàu Trần
Quý Cáp 3,5 giờ lái xe và cách Sân bay Quốc tế Nội Bài 4 giờ lái xe.
Mỗi căn phòng ấm cúng được trang bị nội thất gỗ và có khu vực tiếp khách.
Phòng tắm riêng được trang bị vòi sen nước nóng, máy sấy tóc và đồ vệ sinh
cá nhân miễn phí. Các tiện nghi giải trí bao gồm chèo thuyền kayak, và tập
Thái Cực Quyền trên boong tắm nắng. Biểu diễn nấu ăn cũng được cung
cấp. Bữa sáng đã bao gồm trong giá phòng và có các món ăn Việt Nam và
phương Tây. Đồ uống và đồ ăn nhẹ được phục vụ tại Bar & Lounge.
Halong Plaza Hotel nằm cạnh Di sản Thiên nhiên Thế giới, Vịnh Hạ Long.
Tọa lạc ở một vị trí trung tâm, nơi nghỉ này có hồ bơi ngoài trời, phòng xông
hơi khô và trung tâm tập thể dục. Phòng rộng rãi với TV màn hình phẳng. Các
phòng máy lạnh tại Ha Long Plaza có đồ nội thất hiện đại và nhiều ánh sáng
tự nhiên. Các phòng sang trọng được trang bị đầy đủ tiện nghi với truyền
hình vệ tinh, máy pha trà/cà phê và áo choàng tắm. Một số phòng đi kèm với
phòng khách riêng và tầm nhìn ra quang cảnh biển.
Tại nhà hàng Four Seasons Restaurant, khách có thể thưởng thức ẩm thực
châu Âu, Thái Lan, Nhật Bản và các món truyền thống của Việt Nam.
Bamboo Bar cũng phục vụ một loạt các món ăn nhẹ và đồ uống. Cửa hàng
bánh Pháp có hơn 15 loại bánh mì và bánh ngọt Pháp. Dịch vụ ăn uống tại
phòng 24 giờ cũng được cung cấp cho khách, mang lại cảm giác phục vụ tốt
nhất có thể.
City Bay Palace Hotel nằm ở vị trí thuận lợi ở khu vực bãi biển, ngắm cảnh
của thành phố Hạ Long, Khách sạn City Bay Palace là nơi hấp dẫn nhất để
bạn có thể nghỉ ngơi sau những ngày bận rộn. Khách sạn nằm cách trung
tâm thành phố 1km và dễ dàng tiếp cận các địa điểm khác trong thành phố.
Với vị trí thuận lợi, khách sạn dễ dàng tiếp cận những điểm tham quan du lịch
nổi tiếng của thành phố. Khách sạn sẽ cung cấp các dịch vụ và tiện nghi tốt
nhất. Khách sạn cung cấp nhiều loại dịch vụ khác nhau, bao gồm dịch vụ
phòng 24 giờ, miễn phí wifi tất cả các phòng, an ninh 24 giờ, quầy lễ tân 24
giờ, nhận/trả phòng nhanh.
Bao gồm 58 phòng trong tổng số 14 lầu mang đến cho khách hàng sự ấm
cúng và dễ chịu như đang được ở nhà. Những thiết bị hiện đại như tivi màn
hình phẳng, khăn tắm, internet không dây, internet không dây (miễn phí),
phòng không hút thuốc cũng được trang bị trong một số phòng. Khách sạn
còn gợi ý cho bạn những hoạt động vui chơi giải trí bảo đảm bạn luôn thấy
hứng thú trong suốt kỳ nghỉ. Khách sạn City Bay Palace là một sự lựa chọn
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thông minh cho du khách khi đến Hạ Long, nơi mang lại một kỳ nghỉ thư giãn
và thoải mái.
Muong Thanh Luxury Quang Ninh Hotel có vị trí chỉ cách bãi biển 1 phút đi
bộ. Tọa lạc tại Thành phố Hạ Long, Muong Thanh Quang Ninh Hotel cách Bãi
Cháy 800 m đồng thời cách Chợ Đêm Hạ Long cũng như trung tâm mua sắm
Marine Plaza 4 km. Khách sạn có truy cập Wi-Fi miễn phí, hồ bơi ngoài trời,
trung tâm thể dục và phòng xông hơi khô. Khách sạn cách Siêu thị Big C 6
km. Núi Bài Thơ cách nơi nghỉ này 10 km còn Đảo Tuần Châu cách đó 15
km. Sân bay Quốc tế Cát Bi cách khách sạn 70 km. Các phòng tại đây được
trang bị truyền hình cáp màn hình phẳng, két an toàn, minibar và tiện nghi
pha trà/cà phê. Phòng tắm riêng đi kèm bồn tắm, máy sấy tóc cùng đồ vệ sinh
cá nhân. Một số phòng chọn lọc có tầm nhìn ra biển, rất thích hợp cho các
chuyến nghỉ dưỡng. Du khách có thể đặt phòng trực tuyến tại Hotels in Ha
Long với mức giá khá ưu đãi.
Hải Yến Luxury Hotel, khi đến thăm Cẩm Phả, bạn sẽ cảm thấy như đang ở
nhà tại HAI YEN LUXURY HOTEL, nơi có chất lượng tuyệt vời và dịch vụ chu
đáo. Khách sạn không quá xa trung tâm thành phố: chỉ cách 1 km, và thông
thường chỉ mất khoảng phút để đến sân bay. Với vị trí thuận lợi, khách sạn
dễ dàng tiếp cận những điểm tham quan du lịch nổi tiếng của thành phố. Với
việc mang lại dịch vụ cao cấp cho khách và một loạt những tiện nghi hiện đại,
HAI YEN LUXURY HOTEL đã cam kết sẽ đem đến cho bạn một kì nghỉ thoải
mái dễ chịu nhất có thể. Khách sạn trang bị một loạt thiết bị trực tuyến để
nhằm thỏa mãn cả vị khách khó tính nhất.
Khách có thể chọn 81 phòng có không khí yên bình và tuyệt vời. Khách sạn
được trang bị cơ sở vật chất tuyệt vời, bao gồm phòng sauna, spa, massage,
phòng tắm hơi, giúp cho bạn thư giãn sau một ngày khám phá các sự kiện
thú vị trong thành phố. HAI YEN LUXURY HOTEL là một sự lựa chọn thông
minh cho du khách khi đến Cẩm Phả, nơi mang lại cho họ một kì nghỉ thư
giãn và thoải mái.

Địa điểm, tham quan khi du lịch Quảng Ninh
Vịnh Hạ Long
Vịnh Hạ Long là một trong các địa điểm du lịch cực kì nổi tiếng của nước ta, một
trong các khu di sản văn hóa thế giới được UNESCO công nhận. Với diện tích lên
đến hơn 434 km2 cùng hàng trăm đảo nhỏ. Vịnh Hạ Long không chỉ có giá trị về du
lịch, văn hóa mà còn mang nhiều giá trị về địa chất, sinh học… Địa hình của vịnh là
các đảo nhỏ, xen kẽ giữa các trũng biển là những ngọn núi, những vách đá vôi dựng
đứng, tạo nên một vẻ đẹp quá nỗi hài hòa và sinh động. Ở đây, mỗi đảo đều có một
hình dáng riêng, hoàn toàn không có sự lặp lại mang lại một tổng thể khác lạ. Bên
cạnh đó, các dịch vụ du lịch ở đây đều rất chuyên nghiệp và phong phú. Chắc chắn
sẽ làm hài lòng du khách dù trong nước hay ngoài nước.
Đảo Cô Tô
Cô Tô là cái tên khá quen thuộc với khách du lịch, nó được xem là một trong những
hòn đảo đẹp nhất ở Hạ Long. Cô Tô thu hút du khách bởi những bờ cát trắng trải
dài, bởi những bãi biển đầy hoang sơ hay những cảnh quan hùng vĩ. Đảo Cô Tô bao
gồm các đảo lớn, nhỏ khác nhau: Đảo Cô Tô lớn, đảo Cô Tô nhỏ, đảo Thanh Lâm,
đảo Trần cùng các hòn đảo nhỏ khác. Đến với Cô Tô, bạn không chỉ được ngắm
khung cảnh thiên nhiên thơ mộng, không chỉ được đắm mình trong làn nước trong

xanh mà còn có thể tham gia các hoạt động ngoài trời như cắm trại, tiệc BBQ hoặc
tham gia đánh bắt cùng người dân địa phương.
Đảo Tuần Châu
Tuần Châu là địa điểm nằm ở phía Tây Nam của thành phố Hạ Long. Đây là hòn
đảo duy nhất trong số gần 2000 hòn đảo tại Hạ Long có phiến thạch lẫn cùng với
đất ở đảo. Tuần Châu được thiên nhiên ưu ái cho những cảnh quan tuyệt đẹp.
Những dải cắt trắng trải dài đến vài km; nước biển trong vắt, vòng quanh 200 ha
rừng thông xanh mướt một màu. Thời tiết khá dễ chịu với quanh năm mát mẻ. Có
nắng, có gió. Đảo Tuần Châu ngày nay đang càng được biết tới. Ngoài vẻ đẹp
quyến rũ của thiên nhiên, làm say lòng bất cứ du khách. Tuần Châu còn được thế
giới biết đến với những địa điểm khảo cổ tận thời kì đồ đá; Tại đây, họ tìm thấy rất
nhiều các loại công cụ được sử dụng hàng ngày bằng đá như đồ gốm, rìu đá cho
đến các mảnh tước …
Bãi Cháy
Bãi Cháy là một trong những bãi tắm khá rộng và đẹp của Hạ Long. Với chiều rộng
hơn 100 m cùng chiều dài là 500m. Thật sự rất khó để thấy khung cảnh Bãi Cháy
vắng người. Vào mỗi buổi sáng sớm hay những buổi xế tà, Bãi Cháy lại càng trở
nên đông vui, tấp nập và náo nhiệt hơn. Nhiều người thường hay thắc mắc, Vì sao
vùng biển này lại có tên là Bãi Cháy. Phải hay không có một sự kiện nào đó liên
quan. Theo người dân địa phương kể lại, cái tên này có từ rất nhiều năm về trước,
từ cái thời mà những đoàn quân do tướng Trương Văn Hổ của Mông Nguyên đứng
đầu xâm lược vào nước ta. Tướng Trần Khánh Dư đã cùng với quân và dân đùng
kế, thiêu cháy hoàn toàn các thuyền lương của địch. Xác thuyền bị thiêu cháy và dạt
vào bờ. Lại thêm gió thổi từ phía Đông Bắc tạt lửa làm khu rừng ở phía bờ Tây của
Cửa Lục bốc cháy, tạo nên một khoảng bờ biển hay còn gọi là Bãi Cháy bây giờ.
Núi Yên Tử
Núi Yên Tử thuộc dãy núi Đông Triều nằm ở vùng Đông Bắc Việt Nam. Nằm ở
thành phố Uông Bí của tỉnh Quảng ninh. Đây không chỉ là một cảnh quan thiên nhiên
đặc biệt hùng vĩ mà còn là nơi lưu trữ không ít các di tích lịch sử quan trọng. Bên
cạnh đó, Núi Yên Tử cũng được mệnh danh là “vùng đất Tổ của Phật Giáo Việt
Nam”. Tổng chiều dài để đi lên đến đỉnh núi Yên Tử, nơi tọa lạc của Chùa Đồng rơi
vào khoảng 6 km. Mất trung bình đến 6 giờ đồng hồ chỉ để đi bộ qua hàng nghìn các
bậc thang, phiến đá. Phía đỉnh núi, do có độ cao so với mặt nước biển khá lớn mà
quanh năm, đỉnh núi Yên Tử đều có mây mù bao phủ. Người ra ưu ái gọi nó với cái
tên Bạch Vân Sơn. Ngày nay, hành trình chinh phục đỉnh núi của núi Yên Tử không
còn quá khó khăn, vất vả nhờ 2 hệ thống cáp treo đã hoàn thành và đưa vào áp
dụng. Từ những năm mà vua Trần Nhân Tông nhường lại ngai vàng, khoác lên
mình chiếc áo cà sa và lập nên dong Thiền Viện Trúc Lâm Yên Tử của nền Phật
giáo mang những đặc trưng riêng của người Việt Nam thì Yên Tử cũng trở thành
trung tâm Phật giáo.
Biển Cổ Trà
Bãi Biển Cổ Trà nằm cách thành phố Móng Cái khoảng 200km. Đường bờ biển dài
hơn 15 km giúp cho Cổ Trà lọt vào top các bãi biển dài nhất cả nước. Phần bờ biển,
cũng là phần rìa của một hòn đảo được bồi tự nhiên nhờ tác động của sóng và các
dòng biển ở ven bờ. Tạo nên những quang cảnh biển tự nhiên đầy hấp dẫn. Ngoài
việc đằm mình trong dòng nước trong xanh tại Biển Cổ Trà, du khách còn có thể kết

hợp tham quan những địa điểm du lịch khác như Bãi Đá Đen, mũi Sa Vĩ… hay khám
phá nền ẩm thực đặc trưng tại đây. Với khí hậu dễ chịu cùng khung cảnh thơ mộng.
Cổ Trà hứa hẹn sẽ đem đến cho du khách những phút giây nghỉ dưỡng thật sự bổ
ích.
Món ăn ngon nên thử tại Quảng Ninh
Nếu đến Huế nhất định phải thử Bún Bò, đến Hội An phải ăn cao lầu, Sài Gòn có
bánh tráng trộn, Hà Nội có phở gà. Vậy, đến Quảng Ninh sẽ ăn gì? Đây chắc chắn
là câu hỏi của rất nhiều du khách khi đến Quảng Ninh. Vì thế, qua bài viết này
DULICHSO sẽ giới thiệu đến bạn đọc những món ăn được xem là đặc biệt của vùng
đất này nhé!
Chả Mực
Đây là món ăn đầu tiên mà mình muốn giới thiệu hôm nay trong bài viết này. Chả
mực Hạ Long là món ăn mà bạn nên tìm đến đầu tiên khi đến đây. Món ăn này đã
có mặt trong danh sách top 10 Châu Á. Vì vậy mà từu hương đến vị của món ăn đều
có thể hạ gục du khách một cách đơn giản. Những miếng chả mực tròn tròn, dẹt dẹt,
có màu vàng rộm nổi bật chấm cùng bát nước chấm được nêm chút chua chua, cay
cay chắc chắn sẽ khiến bạn nhớ mãi. “Chả mực giã tay – ngon say lòng người” Câu
nói quen thuộc của người dân Quảng Ninh mỗi khi giới thiệu về món ăn đặc biệt
này. Mực sau khi đánh bắt, còn đang sống được đem về sơ chế, làm sạch để món
ăn không bị tanh. Sau đó được giã bằng tay, quết cho đến khi chả có độ kết dính
vừa đến. Râu mực được xắt hạt lựu, trộn cùng với hỗn hợp mực giã, nêm nếm gia
vị cẩn thận vừa miệng. Sau đó người ta sẽ tạo hình cho chả, thành những chả tròn
tròn, hơi dẹt dẹt. Khi ăn, thực khách không chỉ cảm nhận được độ dai của chả, mà
còn cả giòn sần sạt của râu mực xắt hạt lựu. Tất cả mang lại cho thực khách những
trải nghiệm khó quên.
Sam biển Quảng Yên
Sam ở biển Quảng Yên không chỉ nổi tiếng vì bổ dưỡng mà còn vì công phu để chế
biến sam của các đầu bếp nơi đây. Quy trình từ đánh bắt, sơ chế, chế biến để ra
được một món ăn ngon từ sam quả thật rất vất vả. Sam khi sơ chế, phải thật cẩn
thận, không để phần ruột và gan của Sam dính vào thịt. Nếu chỉ có một sơ xuất nhỏ
cũng có thể đem lại hậu quả khó lừng cho thực khách. Phần gan của Sam có thể
làm người ăn bị dị ứng hay đau bụng. Sam có thể chế biến thành khá nhiều các món
ăn hấp dẫn khác nhau. Người ta có thể dùng sam để làm gỏi, chân sam để xào chua
ngọt, trứng sam có thể đem để xào với lá lốt cũng rất ngon. Nếu có cơ hội, chắc
chắn bạn nên ghé qua thị xã Quảng Yên để có thể thưởng thức thức ăn bổ dưỡng,
ngon miệng này.
Bánh Tày Nồng Ệp
Nghe tên có vẻ khá lạ lẫm đúng không nào? Đây là một trong những món bánh cổ
truyền, được lưu truyền lâu đời của người dân Sán Dìu. Bánh được làm từ bột gạo,
bột nếp lạc rang và đường phên. Để làm ra được 1 mẻ bánh Tày Nồng Ệp không
phải là đơn giản. Bột phải trải qua các công đọa khác nhau mới đến thành phẩm.
Thay vì nướng hay chiên giống các loại bánh khác, Bánh Tày Nồng Ệp được hấp
cách thủy trên những xửng hấp bằng tre. Nên không hề có cảm giác nhanh chán.
Người Tày sẽ không ăn bánh khi đang còn nóng mà sẽ thưởng thức bánh khi đã
nguội. Đây cũng là 1 điểm khác biệt để phân biệt loại bánh này. Màu vàng nâu của
bánh. Chút thơm thơm của bột nếp, chút bùi bùi, béo béo của đậu phộng, của vừng

rang món bánh có một sức quyến rũ khó cưỡng đối với mỗi du khách đến đây. Họ
còn không dặn lòng được mà đem theo hai, ba dăm cái về làm quà cho người nhà,
cho làng xóm.
Bánh gật gù
Nghe tên bánh có vẻ khá độc đáo. Nhưng cái tên Bánh gật gù này đều có rất dễ
hiểu. Có lẽ vì hình dáng của chiếc bánh làm nên cái tên đáng yêu và khác lạ. Bánh
gật gù là loại bánh có sự phổ biến cao tại tỉnh Quảng Ninh. Nếu như người Hà Nội
có bánh cuốn Thanh Trì thì Quảng Ninh lại có đặc sản là bánh Gật gù. Bánh Gật Gù
được làm từ gạo tuyển chọn, xay nhuyễn. Đổ ra những chiếc nồi hấp như bánh
cuốn vậy. Nhưng bánh gật gù được tráng dày hơn và cuốn cũng dài hơn. Điều tạo
nên sự khác biệt ở bánh gật gù là phần bột chuẩn bị làm bánh. Người dân nơi đây
còn cho thêm một chút cơm nguội để bánh được dai hơn. Bánh Gật Gù mà ăn cùng
với vài ba miếng khâu nhục cộng bát nước chấm chua chua, ngọt ngọt thì quả thật
không còn gì để phàn nàn. Bánh không chỉ thơm, mà còn mềm, hòa quyện với
hương vị của nước chấm cùng khâu nhục chắc chắn sẽ làm cho thực khách nhớ
mãi không thôi.
Mua sắm và quà khi đi du lịch Quảng Ninh
Mực Khô
Chắc chắn rồi, Quảng Ninh là một tỉnh giáp nhiều với Biển. Vì vậy mà mực khô là
một trong các loại đặc sản được người dân ưu ái nhất. Khách du lịch vẫn thường
hay mua thứ đồ này về làm quà sau mỗi chuyến du lịch Quảng Ninh.
Sá Sùng Khô
Lại thêm một đặc sản nổi tiếng ở vùng biển Hạ Long. Nhưng không giống như khô
mực, sá sùng là một loài cũng tương đối hiếm và đắt đỏ tại Quảng Ninh. Nếu có thể
đem chút sá sùng về nhà, cho thêm một chút vào nước canh, vào nước dùng thì
chắc chắn món ăn sẽ ngon lắm. Sá Sùng có công dụng làm tăng thêm các hương vị
ngọt ngào đậm đà một cách rất tự nhiên.
Chả mực
Chả mực Hạ Long không chỉ một lần đạt TOP món ăn ngon. Ngày nay, càng nhiều
người biết đến đặc sản đặc biệt của con người Quảng Ninh. Với những chuyến
tham quan Hạ Long, quảng Ninh. Du khách không chỉ muốn thưởng ngoạn phong
cảnh, mà họ còn muốn thưởng cả vị của món ăn đặc biệt với người nhật.
Đồ Lưu Niệm
Đúng như bạn đang nghĩ đấy, đồ lưu niệm có thể là những chiếc móc chìa khóa bé
bằng bàn tay hay những chiếc chuông gió. Bên cạnh những món ăn đặc sản thơm
ngon, Đừng quên ghé qua các khu chợ lưu niệm, ghé vao 1,2 hàng đồ lưu niệm để
giữ riêng cho mình, cho những ngày bạn quan tâm một kỉ niệm khó quên.
Một số giấy tờ cần thiết bạn cần phải mang đi trong chuyến du lịch như sau:
- Vé máy bay du lịch (nếu bạn là Việt Kiều cần mang vé máy bay khứ hồi về
nước)
- Giấy/số xác nhận nếu mua vé máy bay qua mạng
- Hộ chiếu có Vietnam visa (nếu cần)/Thẻ chứng minh nhân dân
- Bản sao giấy đăng ký kết hôn (để check-in khách sạn khi đi cùng gia đình)

-

Bản sao giấy khai sinh của con cái (để check-in máy bay trong nước khi chưa
có hộ chiếu, CMND)
Thẻ khách hàng thường xuyên/ưu đãi của hãng hàng không (Frequent
flyer/frequent guest cards)
2 ảnh cá nhân (khổ làm hộ chiếu), bản sao thông tin cá nhân trong hộ chiếu
(sử dụng khi mất hộ chiếu)
Voucher/coupon/các loại vé (khi book các dịch vụ)
Giấy phép lái xe, bảo hiểm (nếu bạn tự lái xe đi du lịch)
Về tiền bạn có thể cầm tiền mặt cũng như chuẩn bị thêm thẻ ATM tiện cho
việc rút tiền khi cần thiết.

