Kiến thức tour du lịch đi Cù Lao Chàm cho bạn
Cù Lao Chàm là một cụm đảo thuộc xã đảo Tân Hiệp, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam,
cách bờ biển Cửa Đại 15km. Đây là khu vực được UNESCO công nhận là Khu dự trữ sinh
quyển thế giới vào năm 2009. Du lịch Cù Lao Chàm mấy năm trở lại đây thu hút khá nhiều
du khách quốc tế có thị thực visa to Vietnam nhập cảnh đến thăm bởi vẻ đẹp hoang sơ của
các bãi biển, và dịch vụ du lịch ổn định. Nếu có dịp đi miền trung Huế, Đà Nẵng, Hội An, bạn
cũng đừng quên thu xếp 1 ngày đi Cù Lao Chàm nhé.
Thông tin chung về Cù Lao Chàm
Cù Lao Chàm gồm 8 đảo: Hòn Lao, Hòn Dài, Hòn Mồ, Hòn Khô Mẹ, Hòn Khô Con, Hòn Lá,
Hòn Tai, Hòn Ông. Trong đó Hòn Lao là đảo chính, lớn nhất, nơi tập trung dân cư Cù Lao
Chàm và là trung tâm của các hoạt động thương mại, du lịch… Về Lịch sử, Cù lao Chàm là
một di tích văn hoá lịch sử gắn với sự hình thành và phát triển của đô thị thương cảng Hội
An với nhiều di tích mang dấn ấn nền văn hóa Sa Huỳnh, Chăm Pa và Đại Việt. Trong lịch
sử, khu vực này đóng vai trò quan trọng trên bản đồ hàng hải quốc tế ven biển Đông, từng
là điểm dừng chân quen thuộc của thương thuyền nhiều nước ở phương Đông cũng như
phương Tây trên các tuyến hải trình dọc theo các con đường hương liệu, tơ lụa, gốm sứ
trên biển.
Về Địa lý, Cù Lao Chàm là một khu vực với sự đa dạng sinh thái rất lớn. Những loài hải sản
quý hiếm, rạn san hô nhiều màu sắc được bảo tồn trong môi trường tốt nhất khiến Cù Lao
Chàm trở thành điểm đến lý tưởng với những người yêu thích vẻ hoang sơ của tự nhiên.
Những bãi biển với bờ cát dài trắng mịn, làn nước xanh trong đến mức có thể nhìn xuống
tận đáy là đặc sản của nơi đây.
Toàn bộ đảo chính có tới 7 bãi biển trải dài từ Tây Bắc xuống Đông Nam
1. Bãi Bắc: nhiều hang động tự nhiên, ít người đến.
2. Bãi Ông: gần bãi Làng, kế bên bến tàu, có nhiều nhà hàng tấp nập vào buổi trưa, đây là
bãi đông khách nhất, các tour du lịch thường đưa khách đến đây ăn trưa.
3. Bãi Làng: là bến cá chứ không phải bến tắm, từ đây đi vào khu dân cư xóm Cấm của
đảo.
4. Bãi Xếp: chưa khai thác du lịch nên vắng vẻ, yên tĩnh.
5. Bãi Chồng: bãi biển đẹp, có phòng tắm nước ngọt và thay đồ, có 2 bungallow đã từng là
nhà hàng, hàng dừa thẳng tắp rất mát mẻ. Còn có một cái hồ với cây cầu xinh xinh bắc qua.
Phí tắm ở đây là 15k nhưng không thấy có cổng thu tiền.
6. Bãi Bìm: tắm miễn phí, bãi nước trong xanh có bãi đá cho bạn tạo dáng chụp hình.
7. Bãi Hương: khó tắm vì nhiều thuyền bè neo đậu, nên ăn hải sản ở đây vì rất tươi ngon.
Tất cả những bãi biển này rộng khoảng 20m, chiều dài từ 100 đến 300m, mỗi bãi có một
đặc điểm riêng khiến du khách có thể dễ dàng lựa chọn cho mình một nơi để thỏa thích vui
chơi, tắm biển khi tới Cù Lao Chàm. Đến với Cù Lào Chàm có nhiều cách, bạn có thể tự đi
hoặc mua 1 tour trọn gói đi trong ngày. Thông thường các bạn ít thời gian thì nên đi tour,
còn nếu các bạn thích khám phá, ưa thư giãn nghỉ ngơi thì có thể tự đi với lịch trình 2 ngày.
Nên đi Cù lao Chàm vào thời điểm nào?
Thời gian thích hợp nhất nên đi Cù Lao Chàm là từ tháng 3 tới tháng 8 hàng năm vì thời tiết
lúc này nắng ấm, biển lặng. Các tháng khác trong năm biển động, nhiều bão, tàu thuyền
gần như không ra được đảo, đảo trở thành khu vực bị cô lập. Nếu muốn kết hợp chuyến đi
của mình với việc tham quan đèn lồng phố cổ Hội An thì các bạn nên đi vào ngày rằm các
tháng âm lịch. Nhưng lưu ý ngày 14 phố cổ lung linh hơn ngày 15 nhiều. Hoặc nếu muốn
tham gia vào văn hóa tín ngưỡng của cư dân trên đào thì các bạn có thể chọn đi vào dịp lễ
hội như: Lễ hội Cầu Ngư (ngày 3-4 tháng 4 âm lịch) hay Lễ giỗ Tổ nghề Yến (ngày 9-10
tháng 3 âm lịch).
Phương tiện tới Cù Lao Chàm

Từ Hội An các bạn có 2 loại phương tiện để ra Cù Lao Chàm là ca nô và tàu gỗ.
Nếu lựa chọn ca nô thời gian sẽ chỉ mất khoảng 20′ nhưng giá thành cao, giá 150k/người
nhưng thích hợp với những người ưa sự mạo hiểm, cảm giác mạnh. Ca nô có nhiều chuyến
trong ngày và xuất phát từ bến Cửa Đại. Vé có thể mua từ bến tàu hoặc từ các đại lý du lịch
trong phố cổ.
Nếu lựa chọn tàu gỗ thì sẽ tiết kiệm hơn, chậm hơn nhưng cảm giác lênh đênh trên biển
khá phiêu lưu. Tuy nhiên, nếu bạn bị say sóng thì nên đi ca nô. Tàu gỗ xuất phát từ bến
Bạch Đằng lúc 8h (bạn nên đến sớm hơn để có chỗ ngồi), giá vé 50k/người Việt Nam,
100k/người nước ngoài, mang xe máy qua đảo thì 30k/xe. Tàu chiều về xuất phát từ bến
tàu Cù Lao Chàm lúc 13h. Tàu ở bến Bạch Đằng này thường được gọi là tàu chợ, SĐT của
chủ tàu: 0985686465 (Bác Bốn). Tàu gỗ xuất phát từ bến Cửa Đại thì hình như vé người VN
chỉ có 30k, chuyến về cũng từ bến tàu Cù Lao Chàm nhưng lúc 11h trưa.
Nhà nghỉ, khách sạn ở Cù Lao Chàm
Homestay, trên Cù Lao Chàm không có các khách sạn hay resort mà là các nhà nghỉ kiểu
homestay nhưng rất thú vị với bất cứ ai muốn khám phá hòn đảo xanh xinh đẹp này. Giá
dịch vụ homestay này dao động từ 50-100k/người hoặc 150k/phòng 2 người. Homestay tập
trung chủ yếu ở khu vực Bãi Ông, Bãi Làng và Bãi Hương.
Các bạn có thể liên hệ một vài địa chỉ như:
Nhà nghỉ Tâm Hiền
Địa chỉ: Bãi Ông, Cù Lao Chàm, Quảng Nam. Điện thoại: 0120 618 3516
Nhà nghỉ Bích Vân
Địa chỉ: Bãi Ông, Cù Lao Chàm, Quảng Nam. Điện thoại: 01695007779
Nhà nghỉ Huỳnh Văn Trí
Địa chỉ: Bãi Làng, Cù Lao Chàm, Quảng Nam. Điện thoại: 0974994189
Nhà nghỉ Thư Trang
Địa chỉ : Bãi Làng, Cù Lao Chàm, Quảng Nam. Điện thoại: 0985237941
Chị Lan
Địa chỉ: Bãi Hương, Cù Lao Chàm, Quảng Nam. Điện thoại: 0510 3863822
Chị Hiệp
Địa chỉ: Bãi Hương, Cù Lao Chàm, Quảng Nam. Điện thoại: 0986651448
Các homestay này không chỉ cung cấp dịch vụ ngủ lại mà còn cung cấp cho các bạn đầy đủ
các dịch vụ ăn uống, giặt đồ, cho thuê xe, hướng dẫn viên, thuê thuyền, lặn san hô… Người
dân ở đây hiền lành, thân thiện và hỗ trợ khách du lịch rất nhiệt tình. Còn nếu các bạn
không thích liên hệ với chủ nhà để thuê các dịch vụ thì có thể liên hệ với các đại lý du lịch
trên đảo khác hoặc đặt tour tại hotels in Hoi An. Gọi là đại lý trên đảo nhưng họ là dân gốc ở
đây, du lịch phát triển nên xoay sang liên kết các dịch vụ để cung cấp cho khách một cách
thuận tiện hơn.
Cắm trại trên đảo Cù Lao Chàm
Ngoài homestay thì các bạn còn có 1 lựa chọn khác là cắm trại nếu đi nhóm lớn. Cắm trại ở
các khu vực Bãi Ông, Bãi Hương thì có nhiều dịch vụ hỗ trợ. Nhưng nếu thích một không
gian hoàn toàn mở thì các bạn có thể lựa chọn Bãi Bìm và Bãi Xếp. Cắm trại ở Bãi Bìm thì
các bạn liên hệ với chú Cữ thuê thuyền đi ra, chú ấy sẽ chỉ cho các bạn cắm trại ở bãi riêng
Bà Lê (thấy mọi người đều gọi thế). Các bạn trả cho 2 bảo vệ 200k thì sẽ thoải mái cắm trại,
vui chơi ở đây.
Còn cắm trại ở Bãi Xếp thì các bạn đi theo con đường bê tông bên phải cầu Tàu, men theo
vách núi là sẽ nhìn thấy con đường mòn xuống Bãi Xếp. Ở đây thì không mất phí gì cả

nhưng khu vực này chính quyền chưa khai thác du lịch nên có thể các bạn sẽ bị cấm cắm
trại ở đây. Nên tốt nhất đừng khai ra nếu có ai hỏi.

