
Cổ thạch- nàng công chứa còn ngủ say  
Cổ Thạch thuộc huyện Tuy Phong (Bình Thuận), cách Phan Thiết khoảng 100 km, 
cách TP. Hồ Chí Minh khoảng 300 km. Cũng như nhiều bãi biển “hẻo lánh” ở Bình 
Thuận, biển Cổ Thạch vẫn còn lưu giữ được vẻ đẹp hoang sơ, nước biển trong 
xanh. 
 
Bãi biển ở Cổ Thạch là một quần thể đá và cát, có những bãi đá gồm nhiều loại đá 
nhỏ, tròn, dẹp, nhiều sắc màu, được người dân địa phương gọi là đá bảy màu. Bãi 
đá này hình thành từ tự nhiên do tác động của thủy triều, hải lưu và nước biển. Từ 
những khối đá to chìm sâu trong lòng biển, cát, đá, nước cùng nhau bào mòn và đẩy 
những đá vụn lên bờ. Qua thời gian hàng trăm năm đã hình thành ra những bãi đá 
đầy sắc màu như hiện nay. Đá ở bãi đá bảy màu thường có nhiều hình dáng to nhỏ 
khác nhau, và mỗi ngày lại tiếp tục được bào mòn để lấp lánh muôn màu muôn sắc. 
 
Riêng với dân nhiếp ảnh, mùa Cổ Thạch đẹp nhất là vào tháng 3, cũng là mùa “đi 
săn rêu”. Khi đó, gần như toàn bộ các tảng đá lớn ở Cổ Thạch đều phủ lên mình 
một bộ áo rêu xanh thẫm, rồi dần ngả vàng dưới ánh nắng chói chang. 
 
Cách đi đến Cổ Thạch 
Nếu đi từ Sài Gòn, luôn có xe giường nằm chất lượng cao ở bến xe Miền Đông, bến 
xe Lê Hồng Phong đi Bình Thuận. Xe chạy thẳng và có xe dừng tại bãi biển Cổ 
Thạch, có xe dừng ở thị trấn Liên Hương, từ đó đón xe ôm đến Cổ Thạch. Bạn nên 
tra cứu trên mạng và đặt vé qua điện thoại trước một ngày cho thong thả. 
Từ Phan Thiết, bạn có thể đi theo quốc lộ 1A, đi ngược về phía bắc 90 km sẽ gặp 
ngã ba thị trấn Liên Hương. Tiếp tục rẽ trái, hỏi đường đến bãi biển Cổ Thạch, xã 
Bình Thạnh, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận. 
 
Du khách cũng có thể đặt chương trình tour tại Hotels in Mui Ne và đi từ Mũi Né 
vòng ra quốc lộ 1 tại Lương Sơn. Độ dài đường đi giữa hai hướng chênh lệch không 
nhiều, và đều giúp bạn tha hồ ngắm những cung đường biển tuyệt đẹp, cũng như 
cảnh đồi cát bao la của vùng Bình Thuận. 
 
Nếu bạn định phượt Cổ Thạch bằng xe máy, từ Sài Gòn bạn có thể chạy theo quốc 
lộ 1, tới ngã ba Liên Hương thì rẽ phải, chạy thêm 3km là tới nơi. Nếu đi ô tô, bạn có 
thể ra bến xe Miền Đông để mua vé. Vào các ngày lễ, bạn nên đặt vé trước cho cả 
hai chiều đi về để có chỗ ngồi tốt. 
 
Cổ Thạch hiện tại đã có khá nhiều nhà nghỉ và khách sạn ở Phan Thiết cho du 
khách chọn lựa. Nếu muốn an ninh, yên tĩnh, có thể chọn khu du lịch làng Cổ Thạch. 
Tại khu này có luôn bãi tắm, nhà hàng với nhiều loại phòng: phòng đôi, phòng ba, 
phòng tập thể cho nhóm và cả dịch vụ cho thuê lều lưu trú. Ít tiền hơn thì thuê phòng 
ở các nhà nghỉ. Để có chỗ ở tốt và rẻ, trước khi đi bạn nên tra thông tin phòng trên 
mạng và đặt trước. 
 
Những bãi biển đẹp ở Cổ Thạch 
Bãi biển chính ở Cổ Thạch nằm gần chùa Cổ Thạch, bãi rộng, sóng êm. Tuy nhiên 
du khách đến Cổ Thạch thường thích ghé bãi đá bảy màu. Được Trung tâm xác 
nhận kỷ lục Việt Nam công nhận là bãi đá cổ đa dạng về sắc màu và hình dạng lớn 
nhất ở Việt Nam, bãi đá 7 màu là nơi nổi bật nhất của vùng Cổ Thạch. Bãi đá này có 
từ hàng trăm năm về trước. Dưới tác động của gió, của nước, những viên đá được 
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gọt giũa đủ hình thù, có viên thì to lớn xù xì, có viên lại nhỏ nhắn nhẵn nhụi. Điều 
đặc biệt là những viên đá ở Cổ Thạch có nhiều sắc màu như nâu, vàng, tím, xanh 
lam, trắng... óng ánh dưới nắng mặt trời, khiến bao người phải trầm trồ khi lần đầu 
đặt chân đến nơi đây. 
 
Biển Cổ Thạch trong vắt, xanh biếc với những con sóng bạc đầu càng làm cho bãi 
đá bảy màu nổi bật giữa đất trời. Mỗi thời điểm trong ngày, hay mỗi mùa trong năm 
bãi đá Cổ Thạch lại có vẻ đẹp riêng. Buổi sáng Cổ Thạch phủ một lớp sương bàng 
bạc như trong cảnh thần tiên, buổi trưa nắng chiếu từng viên đá sáng long lanh, còn 
dưới buổi tối Cổ Thạch như đang say giấc trong ánh trăng dát bạc một vùng trời. Cổ 
Thạch trong những ngày tháng 3 khi rêu đá bán đầy lại mang vẻ đẹp hoang dại, độc 
nhất vô nhị, khiến du khách như nàng Alice đang đi lạc vào xứ sở thần tiên. 
Bạn cũng có thể tắm và chụp ảnh tại một bãi cát vàng nằm trong bãi đá - có tên Bãi 
Tiên. Nơi đây còn có một hang động thông lên phía sau Lầu Trống của chùa Hang. 


