Cù Lao Chàm
Nếu đi cano thì các bạn ra Cửa Đại, các bạn liên hệ trước với Mr. Nguyên
0976204279, anh này sẽ Cano cho bạn, giá tùy từng ngày. Nguyên cũng có thể
hướng dẫn tour homestay, ngủ lều tại Bãi Ong. Bạn nên tham khảo giá Cano cẩn
thận, vì giá không theo chuẩn. Nếu bạn đi bụi thì theo mình các bạn ko mua vé cứ đi
thẳng xuống bến đậu, hỏi thẳng người lái Cano, thỏa thuận giá với người ta. Vì
Cano chủ yếu là chở khách đi Tour nên khi còn thừa chổ thì họ có thể ghép các bạn
vào được. Lúc này các bạn thương lượng tốt sẽ có giá tốt. Đợt trước mình đi theo
kiểu này thỏa thuận đuợc 150k/02 người. Khi ra dảo, các bạn nên thuê xe máy đi.
Đợt mình thuê một ngày và đến sáng mai trả khoảng 200k. Thuyền vận tải (khoảng
9h00 sáng xuất phát tại bến Cửa Đại, 11h30 từ Đảo trở về, 01 chuyến/01 ngày, giá
vé 30k/người).
Nếu đi bẳng tàu chợ thì bạn nên có mặt lúc 7h. Bến tàu ở cuối đường Nguyễn
Hoàng, từ chùa Cầu bạn đi qua một cái cầu, rồi rẽ phải hỏi người dân sẽ thấy
đường Nguyễn Hoàng, đi cuối đường là nơi tàu đón khách. Thời gian đến Cù Lao
Chàm khoảng 10h30-11h30, tùy thuộc vào lượng hàng hóa cần vận chuyển hôm đó.
Khoảng 13h tàu sẽ xuất bến từ Cù Lao Chàm để trở về Hội An, nên nếu bạn muốn
đi trong ngày thì sẽ ko tham quan được nhiều. Bạn có thể ở lại cù lao chơi một
ngày, hôm sau về.
Dịch vụ ở Cù Lao Chàm khá nghèo nàn, nếu bạn tự đi và muốn tắm nước ngọt thì
phải vào nhà dân hỏi, việc lưu trú qua đêm thì nghỉ tại homestay. Có thể liên hệ chị
Trang – 01677663110 ở Cù Lao Chàm để đặt phòng khách sạn trước, nếu muốn ăn
thì gọi điện nhờ chị nấu luôn, thuê tàu cũng có thể nhờ chị với giá khoảng 500k/ tàu/
lượt, nếu ít người thì kiếm thêm ghép thành đoàn 10 người thuê cho rẻ.
Các địa điểm thăm quan khác
Chùa Cầu – Ngôi chùa không có… Phật
Chùa Cầu – tên gọi chung cho tổ hợp kiến trúc gồm ngôi chùa nhỏ gắn kết vào
sườn phía Bắc cây cầu cổ trong khu đô thị cổ Hội An (nay là thành phố Hội An),
thuộc tỉnh Quảng Nam. Cùng với Cầu Ngói Phát Diệm (Ninh Bình), Cầu Ngói Thanh
Toàn (Thừa Thiên-Huế), Chùa Cầu Hội An là một trong 3 cây cầu lợp ngói ở Việt
Nam, được nhiều du khách biết đến.
Chiếc cầu dài 18 m với bảy gian bằng gỗ, vắt cong qua lạch nước chảy ra sông Hoài
(một nhánh sông Thu Bồn) nối giữa hai đường Nguyễn Thị Minh Khai và Trần Phú
của TP Hội An. Cầu có dáng uốn cong mềm mại, nhiều họa tiết đẹp. Cầu và chùa
đều bằng gỗ sơn son chạm trổ rất công phu. Mặt chùa quay về phía bờ sông, mái
chùa lợp ngói âm dương che kín cả cây cầu.
Nhà cổ Phùng Hưng: 04 Nguyễn Thị Minh Khai – TP. Hội An
Nhà cổ Phùng Hưng là nơi chứng kiến sự ra đời của tám thế hệ của gia đình Phùng

Hưng. Nó đã được xây dựng trên hai trăm năm qua và nó là một mẫu nhà đẹp nhất
của lối kiến trúc kiểu này ở Hội An. Năm 1985, ngôi nhà này đã được xếp hạng nhất
ở Việt Nam như một kiểu mẫu về lối kiến trúc truyền thống có giá trị văn hóa cao. Nó
được coi là kiểu mẫu bởi vì nó giữ được nguyên vẹn những yếu tố kiến trúc xưa
nhờ vào chất lượng tuyệt vời của vật liệu và sự chăm sóc của cả đại gia đình.
Nhà cổ Tấn Ký, tại 101 Nguyễn Thái Học, thị xã Hội An, tỉnh Quảng Nam.
Được xây dựng từ hơn 200 năm trước đây, ngôi nhà cổ Tấn Ký tại trung tâm thành
phố Hội An (Quảng Nam) mang kiến trúc hình ống đặc trưng của đô thị cổ đã được
UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới. Đến nay chủ nhà vẫn giữ cách bày
trí nội thất và sử dụng các vật dụng cổ kính có từ thời xưa. Nhiều vật chứng của thời
kỳ thương mại phồn thịnh ngày xưa và sự giao lưu văn hoá giữa các dân tộc Hoa –
Nhật – Việt rất phổ biến trong giai đoạn sau thế kỷ 17 hiện vẫn được giữ gìn. Đây
cũng là ngôi nhà cổ đầu tiên được Bộ Văn hoá – Thông tin cấp bằng công nhận
“Công trình Văn hoá” cùng hai di tích khác tại Hội An từ năm 1985.
Hội Quán Phước Kiến – Hội An
Đây là nơi thờ thần, Tiền hiền và hội họp đồng hương của những người Phúc Kiến.
Đến tham quan, du khách sẽ chiêm ngưỡng những công trình kiến trúc độc đáo
tráng lệ, được chạm trổ tinh xảo. Hội quán có kiến trúc kiểu chữ “Tam” theo các trật
tự: cổng – sân – hồ nước – cây cảnh – hai dãy nhà đông và tây – chính diện – sân
sau – và hậu điện. Chính điện thờ Thiên hậu Thánh Mẫu, Quan Thế Âm Bồ Tát,
Thần Tài, 3 bà Chúa sanh thai và 12 bà mụ. Trong chùa còn có nhiều tượng thờ,
trống đồng, chuông đồng, lư hương lớn, 14 bức hoành phi và nhiều hiện vật có giá
trị khác.
Tour đi Cù Lao Chàm
Có nhiều công ty cùng tổ chức tour Cù Lao Chàm, nhưng theo ghi nhận của mình thi
các bạn nên book vé tour của công ty TUN ok nhất. Thường thi TUN sắm xếp cho
tour 01 ngày như sau:
7h30: Tàu khởi hành tại cảng Du lịch Sông Hội,
8h30: Cập cảng Bãi Làng, tham quan bảo tồn biển, khu dân cư , Âu thuyền, chùa
Hải Tạng, chợ Tân Hiệp và mua sắm.
10h30: Tàu đưa khách về bãi Chồng tắm biển, lặn ngắm San hô, Sinh vật biển.
12h00: Ăn trưa, nghỉ ngơi, leo núi, dạo xem phong cảnh, tắm biển, tắm nắng hoặc
tham gia các dịch vụ vui chơi giải trí và các trò chơi dân gian có thưởng.
15h00: Khách lên tàu về lại Hội An
16h00: Tàu cập cảng Cửa Đại. Kết thúc tour.
Một số loại hình tour khác ở Hội An
-

Tour Mỹ Sơn: thường là đi bằng xe, về bằng thuyền trong ngày.

-

Tour đạp xe: hướng dẫn viên dẫn bạn tới các vùng quê ngoại ô của Hội An,
khám những thông xóm, ngõ ngách, tìm hiểu cuộc sống làng quê.
Tour làng rau Trà Quế: Có thể đạp xe, hoặc đi ô tô tới. Bạn được tham quan
vườn rau, được hướng dẫn và được tự tay gánh nước tưới rau, và được ăn
rau sạch ở làng rau nổi tiếng Việt Nam.

Để đặt tour thì bạn có thể hỏi khách sạn trong hệ thống hotels in Hoi An hoặc tham
khảo các đại lý tour ở Hội An. Nếu có thời gian thì cứ hỏi trước 1 – 3 đại lý khách
sạn để chọn giá và tour du lịch quảng nam giá rẻ phù hợp.

