
 
Kiên Giang, vẻ đẹp tươi mát, thanh bình, đang thổi một luồng gió mới vào cẩm nang 
du lịch của nhiều du khách. Hơn thế nữa, nơi đây đang thu hút khách du lịch với vẻ 
đẹp tự nhiên và sự sáng tạo của con người. Bài viết sẽ đưa du khách tham quan 
một lượt với cảnh đẹp và khách sạn ở Kiên Giang nhé! 
 
Đảo Nam Du 
Nam Du trở nên bí ẩn với vẻ đẹp hoang sơ nhưng đầy sức quyến rũ. Bãi Cây Mến 
được xem là bãi tắm đẹp nhất hòn đảo này, với hàng dừa vi vu cùng gió bên cạnh 
biển, làn nước trong vắt thấy tận đáy biển, và sự nhiệt tình của con người nơi đây. 
Đây là bãi biển đẹp nhất trên đảo Củ Tron. Nằm gọn trong một vùng biển ăn sâu vào 
đất liền, bãi Mến khá lặng sóng thích hợp cho du khách thỏa sức tắm biển. Đến với 
Nam Du, đơn giản chỉ là bạn tìm một nơi bình yên để trải nghiệm, khám phá hòn 
đảo hoang sơ mà du lịch chưa khai thác, đắm chìm trên bãi cát mịn bên những rặng 
dừa, trải nghiệm cuộc sống nơi làng chài, lên ngọn hải đăng cao nhất nhì Việt Nam 
để nhìn bao quát đảo cảnh trời êm đềm của Nam Du. 
 
Quần đảo Bà Lụa 
Quần đảo Bà Lụa (còn có tên là Bình Trị) với khoảng hơn 40 đảo lớn nhỏ trong vùng 
biển huyện Kiên Lương, Kiên Giang. Quần đảo Bà Lụa còn khá hoang sơ với nhiều 
du khách, lại nằm trong vùng biển ít có gió to, sóng lớn nên gần đây được nhiều du 
khách tìm đến để khám phá, trải nghiệm. Nhiều du khách ví quần đảo này “Tiểu Hạ 
Long” của phương Nam. Khu vực biển xung quanh quần đảo Bà Lụa là biển nông, 
nhiều nơi nước ròng có thể đi được từ đảo này sang đảo khác, nước ngập không 
quá lưng người lớn. quần đảo Bà Lụa chỉ có 10 đảo có cư dân sinh sống. Những 
hòn đảo do dân bản địa đặt tên tuỳ theo hình dạng, cùng với những truyền thuyết, 
giai thoại như: Hòn Heo, Hòn Dê, Hòn Ngang, Hòn Đước… Tốt nhất các bạn nên đi 
du lịch Bà Lụa vào khoảng đầu tháng 4 hoặc cuối tháng 10, hai thời điểm này là đầu 
và cuối mùa mưa, nên lượng mưa giảm, cảnh cũng rất đẹp, giá dịch vụ rẻ, khách du 
lịch thưa. Du khách có thể tham khảo thêm phòng khách sạn tại Hotels in Kien 
Giang.  
 
Đảo Hải Tặc 
Thêm một cái tên gợi lên sự cuốn hút đối với du khách, đó là “Quần đảo Hải Tặc”. 
Quần đảo tọa lạc tại phía Tây của Tổ quốc, thuộc đảo xã Tiên Hải. Ngay từ tên gọi, 
quần đảo này đã gợi lên sự bí ẩn mà du khách nên tìm kiếm. Thực chất đây là tên 
của một quần đảo gồm 16 hòn đảo mà lớn nhất là đảo Hòn Tre (Hòn Đốc), nằm ở 
xã Tiên Hải, huyện Hà Tiên. Nơi đây cách bờ biển Hà Tiên gần 28 km và đảo Phú 
Quốc 40 km. Do nằm trong khu vực vịnh Hà Tiên – Rạch Giá ra đến vịnh Thái Lan, 
một tuyến đường thông thương quan trọng từ Trung Quốc sang các nước phương 
Tây, nên từ nhiều thế kỷ trước, quần đảo này là nơi lý tưởng để cướp biển đồn trú, 
ẩn nấp, mai phục và tấn công các tàu buôn qua lại. Đến tận những năm đầu thế kỷ 
20, ở vùng biển này nạn cướp biển vẫn hoành hành. Hải sản, cát trắng, hàng dừa 
xanh chính là điểm cuốn hút du khách. Đảo Hải Tặc có vẻ đẹp hoang sơ, kỳ bí, tách 
biệt cuộc sống tấp nập với đời thường của bạn. Ngoài ra bạn còn được thư thái với 
những phút giây ngụp lặn dưới nước để bắt ốc, và quây quần cùng bạn bè để 
thưởng thức hải sản tươi ngon. 

https://www.dulichso.com/rachgia-kiengiang.html
https://www.hotels-in-vietnam.com/rach-gia-kien-giang.html
https://www.hotels-in-vietnam.com/rach-gia-kien-giang.html
https://getvietnamvisa.com/


 
Hòn Phụ Tử 
Hòn Phụ Tử từ lâu đã cuốn hút rất nhiều du khách khi đến với thị xã Hà Tiên (tỉnh 
Kiên Giang), mang vẻ đẹp tự nhiên của tạo hóa, và có bề dày lịch sử. Nơi đây được 
xem là biểu tượng cho vẻ đẹp của Kiên Giang. Phóng tầm mắt từ chùa Hang, bạn 
sẽ bị hút hồn bởi một vẻ đẹp của hòn Phụ Tử nơi trời Nam. 
 
U Minh Thượng 
Khu rừng nguyên sinh U Minh Thượng tọa lạc tại huyện cùng tên, thuộc tỉnh Kiên 
Giang. Đây là một trong những vườn quốc gia nổi tiếng ở miền Tây, cách thành phố 
Rạch Giá khoảng 50 km. U Minh Thượng có diện tích trên 21.107 ha, với vùng lõi 
được bảo tồn nghiêm ngặt rộng 8.000 ha là loại rừng nhiệt đới ngập nước rất hiếm 
trên thế giới, hệ động thực vật rất phong phú với nhiều loài có tên trong sách Đỏ. Tại 
hồ Hoa Mai, trung tâm của Vườn quốc gia U Minh Thượng, bạn ngồi vỏ lãi thâm 
nhập vào ngõ ngách của U Minh rợp bóng tràm xanh và nếu thích có thể tìm chỗ để 
buông câu. 


