
Với đường bờ biển trải dài, uốn lượn và bao bọc bởi hai dãy núi có hình cánh cung 

cực kì hùng vĩ. Eo Gió chính là một điểm đến mới lạ, là một thiên đường dành 

riêng cho những ai ưa thích khám phá và chinh phục. Dù trong du lịch, vùng biển 

này vẫn chưa được khai thác nhiều nhưng nhờ vậy mà hầu như bất cứ vẻ đẹp tinh 

khôi nào của vùng biển này cũng được gìn giữ nguyên vẹn. Nét độc đáo nhất ở khu 

thắng cảnh này chính là những phiến đá nhuốm màu thời gian và những bọt nước 

biển có màu xanh ngọc. Và cứ vào độ những dịp đầu năm (từ tháng Giêng đến 

tháng hai âm lịch), nhiều gềnh đá lớn nhỏ sát bờ tại vùng biển lại khoác lên mình 

một vẻ đẹp với những bức tranh giữa màu xanh của nước biển, màu đỏ nâu của đá 

và màu xanh lá của rêu. Rêu phủ đầy, và lộ ra khi thủy triều rút. Nói riêng, mỗi 

khoảnh khắc như thế thì nơi này lại tạo nên một sức quyến rũ cực duyên đối với 

nhiều du khách nước ngoài có thị thực Vietnam visa nhập cảnh du lịch. Người ta 

có câu: “Rêu chỉ xanh khi biển vắng, ít có dấu chân người và thuyền bè qua lại. 

Rêu chỉ đẹp lung linh trong nắng sớm bình minh hay hoàng hôn chiều mặt trời sắp 

tắt. Mặc cho nơi đây vẫn có những ngọn núi cao vút, những đợt sóng biển vỗ rì rào 

tạt mạnh vào bờ tạo ra cảnh tượng đẹp như tranh. Nhưng bãi đá phủ đầy rêu xanh 

vẫn được ví như chiếc phễu hút gió của xã Nhơn Lý, vẫn lặng lẽ, yên bình và mang 

những nét đặc biệt với vẻ đẹp rất riêng từ hàng trăm năm qua. Do đó, để “săn ảnh” 

rêu đòi hỏi người chụp ảnh phải thức khuya, dậy sớm, còn phải lưu ý đến thủy 

triều và thời tiết vì rêu thường hiện ra lúc nước triều đang rút. Nước rút quá cạn, 

rêu sẽ bị khô. Còn nếu nước đang lớn, rêu nằm sâu dưới mặt nước và trước những 

con sóng đang vỗ bờ sẽ hơi khó chụp. Ngoài ra, một điều thú vị nữa cũng khiến 

cho không ít du khách vô cùng thích thú khi đặt chân đến vùng đất Bình Định đó 

chính là ẩm thực nơi đây. Hải sản ghẹ, tôm hùm, cua hoàng đế, mực… 
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