
Theo mình đánh giá thì không được thuận tiện cho lắm, vì sân bay Phù Cát các thành 

phố Quy Nhơn tận 30km. So với các tỉnh thành khác ở Việt Nam thì đây là một trong 

những tỉnh thành có khoảng cách từ sân bay tới trung tâm thành phố lớn nhất. Nhưng 

nếu du khách muốn tiết kiệm chi phí đi xe vào thành phố Quy Nhơn thì du khách có 

thể lựa chọn đi xe bus của hãng, giá chỉ 50k thôi. Còn không thì du khách có thể đi 

xe taxi với giá từ 200-300k cho một xe 4 chỗ. Một phương án mình rất khuyến khích 

du khách nên lựa chọn (đặc biệt là nếu du khách đi 1, 2 người) là đi xe taxi chung. 

Phương án này sẽ giúp du khách tiết kiệm kha khá. Hoặc du khách có thể được miễn 

phí đón sân bay nếu đặt một số khách sạn tại hotels in Quy Nhơn online. 

Một lời khuyên nho nhỏ nữa là du khách nên book vé máy bay trước từ 2-3 tháng để 

có được một mức giá hợp lí. 

+ Về tàu hỏa: Cũng dễ dàng thôi, du khách chỉ cần lên website của tổng công ty 

đường sắt Việt Nam đặt mua một vé tàu điện tử là tàu chở du khách tới ga Diêu Trì, 

cách thành phố Quy Nhơn khoảng 15km.Tàu dừng ở ga Diêu Trì có giá vé đắt nhất 

khoảng 850.000 đồng (từ TP HCM) và 1,3 triệu đồng (từ Hà Nội). Mang thẻ sinh 

viên để được giảm giá, và cầm theo chứng minh nhân dân khi mua vé nhé. 

Có một lựa chọn tuy hơi mất thời gian chờ đợi nhưng rất tiết kiệm cho du khách khi 

di chuyển từ Diêu Trì về Quy Nhơn là đi xe bus, tuyến T3, T4, T7, T8, T12, trong 

đó T3 là rẻ nhất, giá 8k/toàn chặng. Vừa đi xe bus vừa ngắm cảnh cũng tuyệt lắm. 

+ Về xe khách: du khách nên vào trang web vexere.com để lựa chọn hãng xe và đặt 

luôn. Phương Trang là một hãng xe mình gợi ý cho du khách. Ngoài ra thì Mai Linh, 

Hoàng Long cũng là hãng xe khá ổn. 

Từ bến xe miền Đông, TP HCM đến bến xe Quy Nhơn với giá vé trung bình từ 

240.000 đến 345.000 đồng/vé, Hà Nội – Quy Nhơn có giá khoảng 600.000 đồng. 

Việc di chuyển ở Quy Nhơn, du khách có thể lựa chọn các hình thức như thuê xe 

máy, thuê ô tô, đi taxi hoặc đi xe bus. 

+ Thuê xe máy: Thuê xe máy ở Quy Nhơn cũng rất dễ dàng bởi hiện nay cũng có 

kha khá đơn vị cho thuê xe ở đây. Hoặc du khách có thể liên hệ trực tiếp với khách 

sạn du khách ở, thường họ sẽ cho thuê xe máy luôn. Giá dao động từ 100-

150k/chiếc/ngày. 

+ Thuê ô tô 

+ Đi taxi 

+ Đi xe bus: Xe bus ở Quy Nhơn cũng cực kì phát triển, việc đi lại từ khu vực này 

đến khu kia rất dễ dàng và tiết kiệm bởi phương tiện này. Thậm chí du khách có thể 

đi từ Quy Nhơn đi Phú Yên bằng xe bus. Giá vé áp dụng cho các tuyến phổ biến: 

T3(8k), T4(15k), T7(17k), T12(44k)… 
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2. Khách sạn ở Quy Nhơn: khu vực nhiều khách sạn, nhà nghỉ giá rẻ nhất là khu du 

lịch Ghềnh Ráng, đa phần chúng là nhà nghỉ, giá dao động từ 80k-150k. Đợt đó mình 

chỉchọn ở qua đêm thôi, mặc cả mãi thì được ở với giá 80k. Tất nhiên là không có 

điều hòa, chỉ có quạt thôi. Du khách cứ đi từ trung tâm thành phố về phía khu du 

lịch Ghềnh Ráng, đến đoạn có một đường rẽ trái để lên KDL thì du khách nhìn sang 

bên phải, phía bên kia đường, là khu có rất nhiều nhà nghỉ khách sạn giá rẻ. 

+ Bãi biển Quy Nhơn: Một điểm nhấn cực kì lớn của du lịch Quy Nhơn nằm ở bãi 

biển này, một bãi biển đã để lại cho mình ấn tượng ngay từ lần đầu đặt chân tới Quy 

Nhơn. Một bãi biển dài, uốn lượn thành hình vòng cung, nước khá trong và sạch. 

Một nửa bãi biển là con đường dọc sát biển, nửa sát biển còn lại là khuôn viên của 

công viên, chính điều này đã tạo nên một không gian “rất xanh” cho bãi biển nằm ở 

trung tâm thành phố này. 

+ Công viên biển Quy Nhơn: Mình rất ấn tượng với công viên này, đặc biệt sẽ là rất 

tuyệt nếu du khách có con nhỏ mà đưa chúng đến đây thì chúng sẽ cực kì thích. Một 

không gian rất rộng, cũng không quá đông đúc. 

+ Tháp Bánh Ít: Đây là một địa điểm nằm ngoài trung tâm thành phố Quy Nhơn, 

cách tầm 15km. Đây là một trong những cụm tháp Chăm lâu đời nhất ở Việt Nam. 

Tháp nằm khá gần đường quốc lộ 1A, tọa lạc ở một vị trí cách mực nước biển khoảng 

100m. Để di chuyển ra đây du khách có thể đi xe máy hoặc xe bus tuyến số 4 hoặc 

12. 

+ Hòn Khô: Đây là hòn đảo nhỏ rất vắng vẻ, ít người sinh sống nên vẫn còn rất 

hoang sơ. Để đến được Hòn Khô, đi từ Quy Nhơn du khách đi theo hướng ra bán 

đảo Phương Mai, đi qua Khu kinh tế Nhơn Hội, chạy dọc theo vịnh Mai Hương đến 

làng chài xã Nhơn Hải. Sau đó thuê thuyền tầm 200k-300k/thuyền để đi ra đảo. 

+ Đồi cát Phương Mai: So với các đồi cát của các tỉnh thành khác như Quảng Bình, 

Phú Yên, Bình Thuận thì đồi cát Phương Mai không cao và “hoàng tráng” bằng 

nhưng cũng là một trải nghiệm rất đáng để thử, một cảm giác thật rõ bé giữa sự hùng 

vĩ của thiên nhiên. 

+ Eo Gió: Một trong 2 nơi mà du khách nhất định phải tới khi tới Quy Nhơn. Mình 

rất thích cảm giác được ngồi trên những hòn đá dọc biển, thả lỏng toàn bộ cơ thể, 

ngừng suy nghĩ và tận hưởng “mùi vị” của gió biển. Và… Eo Gió là nơi cho mình 

cái cảm giác trọn vẹn đó. Nhất định du khách phải tới đây khi tới Quy Nhơn. 

+Kỳ Co: Phải đi Kỳ Co nha, không đi thì tiếc hùi hụi đấy, nước ở đây trong xanh 

nhìn như hòn đảo ở Thái Lan ý, cực đẹp vì nét hoang sơ. Từ Eo Gió các du khách đi 

cano ra tầm 25 đến 30 phút du khách sẽ đến bãi Kỳ Co và choáng ngợp trước nét 

cực kỳ hoang sơ của nó. Giá thuê thuyền mình đi là 200k/1 người. 

+ Khu dã ngoại Trung Lương: Một khu dã ngoại cách Quy Nhơn 30km thu hút cực 

kì nhiều khách du lịch, đặc biệt là dịp cuối tuần. Điểm cuốn hút của khu dã ngoại 

này là một khung cảnh cực kì gần gũi với thiên nhiên và thỏa sức cắm trại gần biển 
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mà không phải lo lắng gì. Khu dã ngoại này nằm ở xã Cát Tiến, huyện Phù Cát, 

thành phố Quy Nhơn, đường hướng từ Quy Nhơn đi qua khu FLC. Vé vào cổng: 

30k/người. 

+ Tháp đôi: Là kiến trúc cổ của Chămpa, nằm ngay trong trung tâm trên đường Trần 

Hưng Đạo, dễ đi vô cùng. Hãy đảm bảo du khách không quá sức vì đi quá nhiều thì 

đây là lịch trình nhẹ nhàng mà vẫn thưởng thức trọn vẹn Quy Nhơn. Khi di chuyển 

du khách cũng có thể ghé một số địa điểm để check in như Tượng đài Trần Hưng 

Đạo, Cột Cờ, NhàThờ Lòng Sông-Bảo Tàng Quang Trung-Hầm Hô-Surf Bar, chùa 

Thiên Hương… Ngoài ra vào buổi tối du khách có thể đi dạo biển và ghé những 

quán cà phê ở đây để thưởng thức hương vị biển đêm, gió biển mát hòa lẫn vị mặn 

của muối, yên bình đến lạ thường. 

Trước khi nói tới các món ăn ngon, đặc sản ở Quy Nhơn thì như mình mình đã nói 

ở trên, nơi đây như là một thiên đường ẩm thực vậy. Ngon, bổ, rẻ là điều mình muốn 

nói về vùng đất xứ Nẫu này. Dưới đây là những món ăn được mình tổng hợp lại kèm 

địa chỉ cụ thể: NOTE: Ở Quy Nhơn có 2 con đường rất nổi tiếng, mệnh danh là “con 

đường ẩm thực” là Ngô Văn Sở, Huyền Chân Công Chúa. Nếu du khách không có 

nhiều thời gian hoặc muốn thưởng thức thật nhiều món cùng lúc thì ghé qua 2 con 

đường này nhé. 


