Tổng hợp kinh nghiệm du lịch Cù Lao Chàm
Cù Lao Chàm được biết đến là một cụm đảo tuyệt đẹp thu hút rất nhiều du khách
nằm cách bờ biển Cửa Đại khoảng chừng 15km. Nơi đây đã được UNESCO công
nhận là khu dự trữ sinh quyển thế giới trong năm 2009. Vẻ đẹp hoang sơ đến từ các
bãi biển cùng với đó là dịch vụ du lịch tuyệt vời chính là những điểm thu hút du
khách kéo đến đây ngày một đông hơn. Nếu bạn đang có ý định thực hiện hành
trình khám phá miền Trung với những điểm đến như Huế, Hội An và Đà Nẵng thì Cù
Lao Chàm là 1 nơi mà bạn không nên bỏ qua. Dưới đây là những thông tin và kinh
nghiệm du lịch Cù Lao Chàm hữu ích mà bạn có thể tham khảo để chuẩn bị cho
chuyến đi của mình.
Thời gian thích hợp đi du lịch Cù Lao Chàm
Có khá nhiều thời điểm để bạn có thể lựa chọn khám phá Cù Lao Chàm. Thời gian
thích hợp nhất có chính là khoảng thời gian từ tháng 3 cho đến tháng 8. Lí do bởi
thời tiết lúc này khá đẹp với nắng ấm biển lặng. Vào các tháng khác trong năm thì
biển động nhiều hơn và cũng có nhiều bão hơn. Nhiều lúc tàu thuyền còn không thể
ra được khỏi đảo khiên nơi đây trở thành 1 khu vực bị cô lập. Nếu muốn kết hợp
vừa khám phá Cù Lao Chàm vừa đến thăm thú phố cổ Hội An thì bạn nên lựa chọn
những ngày rằm. Tuy vậy bạn nên đến vào ngày 14 âm lịch chứ không phải ngày
15. Lúc này phố cổ trở nên lung linh hơn rất nhiều với những chiếc đèn lồng được
thắp sáng dưới lòng sông vào buổi tối.
Ngoài ra, nếu bạn là người thích du lịch để tìm hiểu văn hóa, tham gia vào các lễ hội
thì có thể chọn đi vào dịp các lễ hội được tổ chức. Tiêu biểu có thể kể đến như lễ hội
Cầu Ngư diễn ra vào ngày mùng 3, mùng 4 tháng 4 âm lịch hay lễ giỗ Tổ nghề Yến
diễn ra vào ngày mùng 9 và 10 tháng 3 âm lịch.
Phương tiện di chuyển tới Cù Lao Chàm
Để di chuyển tới Cù Lao Chàm có rất nhiều phương án. Cách tiết kiệm thời gian và
công sức nhất đó chính là đi máy bay đến Đà Nẵng rồi đi ô tô đến thẳng Cù Lao
Chàm. Hiện nay có rất nhiều hãng máy bay khai thác đường bay đến Đà Nẵng từ rất
nhiều nơi như Hà Nội và Tp. HCM. Nếu có thể thì bạn nên mua vé máy bay sớm để
có khuyến mãi và du khách quốc tế cũng dễ dàng xin được thị thực Vietnam visa để
nhập cảnh du lịch ở các sân bay này.
Đến Cù Lao Chàm bạn sẽ phải đi tàu gỗ hoặc ca nô để có thể ra đảo. Với Ca nô thì
thời gian di chuyển sẽ vô cùng nhanh, chỉ khoảng 20 phút nhưng giá thành sẽ rơi
vào tầm 150k/người. Ca nô sẽ xuất phát từ bến Cửa Đại và bạn cần mua vé từ bến
tàu hoặc mua từ các đại lý du lịch trong phố cổ nếu bạn đang ở Hội An.
Tàu gỗ đương nhiên sẽ là phương án tiết kiệm hơn cả. Tuy tốc độ di chuyển không
nhanh nhưng cảm giác ngồi trên tàu gỗ cũng khá là “phiêu lưu”. Những chiếc tàu sẽ
xuất phát từ bến Bạch Đằng vào lúc 8h. Giá vé là 100.000/người cho du khách nước
ngoài và 50.000/người cho người Việt Nam. Nếu bạn mang thêm xe máy để qua
đảo thì sẽ tính là 30.000/xe. Còn nếu bạn đi tàu gỗ từ bến Cửa Đại thì giá vé sẽ dao
động trong khoảng 30.000/người tùy thời điểm.

Phương tiện di chuyển ở Cù Lao Chàm
Nếu bạn mang theo xe máy thì đây chính là phương tiện để bạn có thể khám phá
Cù Lao Chàm một cách tiện lợi và nhanh chóng nhất. Ngoài ra đi bộ cũng là 1 trải
nghiệm vô cùng thú vị, tuy chậm rãi nhưng lại có thể bình thản mà tận hưởng khung
cảnh tuyệt vời nơi đây.
Đặt khách sạn tại Cù Lao Chàm
- Bai Huong Cu Lao Cham Homestay. Được bao quanh bởi thiên nhiên xanh
tốt, Bai Huong Cu Lao Cham Homestay chiếm vị trí trung tâm ở làng Bãi
Hương yên tĩnh, cách bãi biển công cộng Bãi Hương 5 m. Quý khách sẽ có
dịp tận hưởng kỳ nghỉ đáng nhớ với các gia đình bản địa nơi đây. Đặc trưng
bởi các nhà dân bản xứ riêng biệt, các phòng ấm cúng trong nhà được trang
bị sàn lát gạch, quạt máy và màn chống muỗi. Mỗi phòng đều sử dụng nhà vệ
sinh chung và phòng tắm chung với tiện nghi vòi sen nước lạnh. Bai Huong
Cu Lao Cham Homestay có thể hỗ trợ du khách sắp xếp dịch vụ đưa đón thu
phí và dịch vụ đón khách từ các bến thuyền ở Cù Lao Chàm.
- Tam Hien Cu Lao Cham Homestay nằm tại Cù Lao Chàm. Nơi nghỉ này cung
cấp dịch vụ xe đưa đón miễn phí từ Bến tàu Cù Lao Chàm. Các hoạt động
như câu cá, lặn và lặn với ống thở có thể được thu xếp tại đây. Chỗ ở tại nhà
dân này cách Cù Lao Chàm 1,6 km và cách Sân bay Quốc tế Đà Nẵng 34
km. Các phòng nghỉ tại đây đi kèm quạt điện, màn chống muỗi và phòng tắm
riêng với tiện nghi vòi sen. Tiện nghi toilet được sử dụng chung. Quý khách
có thể sử dụng chung nhà bếp với gia đình chủ chỗ ở này. Ngoài ra tiện nghi
giặt là cũng được cung cấp.
- Trang Vu Homestay Cu Lao Cham nằm ở xã Tân Hiệp thuộc tỉnh Quảng
Nam, cách Cù Lao Chàm 1,7 km, Trang Vu Homestay Cu Lao Cham có tiện
nghi BBQ và sân chơi cho trẻ em. Chỗ nghỉ nhà dân này có hiên tắm nắng
cùng khu vực bãi biển riêng và du khách có thể thưởng thức bữa ăn tại nhà
hàng. Chỗ đỗ xe riêng miễn phí được bố trí ngay trong khuôn viên. Các
phòng nghỉ tại đây được trang bị TV truyền hình cáp. Một số phòng có khu
vực tiếp khách để tạo thuận tiện cho khách trong khi một số phòng cho tầm
nhìn ra quang cảnh núi non/khu vườn.
Mỗi phòng đều đi kèm phòng tắm riêng với bồn tắm, bồn rửa vệ sinh (bidet),
dép và đồ vệ sinh cá nhân miễn phí. Trang Vu Homestay Cu Lao Cham có
Wi-Fi miễn phí. Chỗ nghỉ cung cấp dịch vụ đưa đón miễn phí. Du khách có
thể tham gia nhiều hoạt động được tổ chức trong khu vực, như lặn với ống
thở, lặn biển và đi xe đạp. Chỗ nghỉ nhà dân này cũng cho thuê xe đạp. Sân
bay quốc tế Đà Nẵng cách đó 34 km.
Địa điểm tham quan khi du lịch Cù Lao Chàm
Cù Lao Chàm ngoài tắm biển, thưởng thức hải sản hay tham gia những hoạt động
thú vị thì cũng có rất nhiều điểm tham quan đáng đến. Dưới đây là 1 số gợi ý về
những điểm đến mà bạn có thể tham quan khi du lịch Cù Lao Chàm.
Nhà Bảo tàng biển Cù lao Chàm
Khi đi thuyền đến Cù Lao Chàm, bến tàu Cù Lao Chàm chính là điểm dừng chân
đầu tiên của bạn. Ngay ở đó chính là khu nhà bảo tàng biển Cù Lao Chàm. Tại đây,
du khách sẽ có cơ hội khám phá, tìm hiểu về lịch sử hình thành, các lễ hội, các
phong tục truyền thống, các sản vật biển… của nơi đây. Từ đó bạn sẽ có cái nhìn
bao quát hơn về con người cũng như những thứ có trên hòn đảo này.

Chùa Hải Tạng
Được biết đến là 1 công trình kiến trúc tôn giáo thờ Phật kết hợp thánh thần, chùa
Hải Tạng là nơi mà ngư dân trên đảo thường xuyên kéo đến để cầu mong được phù
hộ trên con đường buôn bán làm ăn. Chùa được xây từ năm 1758, nằm cách vị trí
hiện tại khoảng chừng 200m về hướng Bắc. Sau vì bão đã làm hư hại nặng nề nên
người ta đã di dời chùa về vị trí như ngày nay và cũng được xây dựng khang trang
hơn rất nhiều. Việc xây chùa cũng gắn liền với truyền thuyết khá thú vị. Hãy thử đến
đây và tự mình nghe kể câu truyện kì thú này nhé!
Giếng cổ Chăm
Giếng cổ Chăm còn có tên gọi khác là Giếng Xóm Cấm. Giếng này đã tồn tại được
trong khoảng 200 năm và nằm ở khu xóm Cấm. Cấu trúc của giếng mang những nét
đặc trưng giống với nhiều giếng ở phố cổ Hội An. Một vài đặc điểm có thể kể đến
như hình ống tròn, nền giếng hình vuông, thành giếng hình tròn, mỗi góc có 1 trụ
vuông, lòng giếng xây theo kiểu “vành khăn”. Người dân thôn Bãi Làng cho biết
chiếc giếng này chính là nguồn cung cấp nước vô cùng dồi dào đối với họ. Một điểm
đặc biệt khi nhắc đến giếng cổ Chăm đó chính là việc nó không bao giờ cạn nước
dù đang ở thời điểm mùa khô kiệt nhất.
Chợ Tân Hiệp
Một trong những điểm đến không thể bỏ qua khi đến Cù Lao Chàm đó chính là chợ
Tân Hiệp. Chợ nằm ngay ở khu vực bến tàu và bán rất nhiều đặc sản đến từ cả
rừng và biển. Bạn cũng có thể mua quà lưu niệm tại chợ Tân Hiệp. Mặt hàng được
nhiều người lựa chọn mua về làm quà dành tặng bạn bè và người thân nhất tại đây
đó chính là mực một nắng. Bạn có thể trả giá nhưng không nên mặc cả quá nhiều vì
giá ở đây thực sự khá hợp lí, người bán dường như không nói thách quá nhiều.
Miếu tổ nghề Yến
Miếu tổ nghề Yến nằm ở Bãi Hương, được xây dựng hoàn chỉnh trong khoảng thời
gian đầu thế kỉ 19. Miếu dùng để thờ tổ nghề Yến cùng với đó là các vị thần bảo hộ
nghề Yến. Nếu bạn đi du lịch Cù Lao Chàm trong khoảng thời gian mùng 10 tháng 3
âm lịch thì đây là 1 trong những điểm đến thú vị khi nơi đây tổ chức lễ cúng rất linh
đình. Miếu tổ nghề Yến ngoài thờ các vị bậc tiền bối đã khai sáng ra nghề Yến sào
ra còn có các vị thần liên quan đến sông và biển.
Món ăn ngon nên thử tại Cù Lao Chàm
Mực một nắng
Như đã nói ở trên, mực một nắng là mặt hàng được rất nhiều du khách mua về làm
quà nên chất lượng là không phải bàn cãi. Những con mực một nắng được đánh bắt
từ biển và phơi duy nhất trong 1 lần nắng giòn tạo nên 1 hương vị thơm ngon khó tả
khi thưởng thức. Thưởng thức ngay tại chỗ vẫn thú vị hơn là việc bạn mang về nhà
thưởng thức phải không nào?
Ốc vú nàng
Ở Cù Lao Chàm thì đồ biển là những món ăn mà bạn chắc chắn phải thưởng thức.
Ốc vú nàng chính là 1 trong những loại hải sản bạn không nên bỏ qua. Những món
ăn ốc vú nàng sẽ được phục vụ nhiều nhất vào những ngày trăng tròn bởi đây là lúc
mà ngư dân đánh bắt được nhiều nhất. Vì số lượng khá ít nên những người bắt ốc
chuyên nghiệp phải ngâm mình hàng giờ dưới nước và trải qua công đoạn vô cùng

kì công. Mỗi món ăn làm từ ốc vú nàng đều có những hương vị đặc biệt nhưng vẫn
không thể mất đi hương vị đặc trưng của ốc.
Cua đá
Cua đá còn có tên gọi khác là cua đỏ nhờ màu sắc vô cùng ấn tượng. Đây là loại
cua “ăn chay” giống các nhà sư vì chúng chỉ ăn các loại cỏ cây trên núi. Một con cua
đá chỉ to bằng 1 nắm tay. Chúng chạy vô cùng nhanh nên việc bắt cua đá cũng khá
khó. 10 con mà bắt được 4 con đã là rất tốt rồi. Thịt cua đá khi chế biến có mùi thơm
vô cùng hấp dẫn. Bỏ vào miệng bạn sẽ cảm nhận nó dai hơn hẳn cua biển và đặc
biệt không hề có mùi tanh. Đây có thể coi là 1 trong những “ngôi sao” của ẩm thực
Cù Lao Chàm mà bạn nên thưởng thức.
Bánh ít lá gai
Đây là loại bánh tuy đã có mặt ở rất nhiều nơi, nhưng ở Cù Lao Chàm món ăn này
vẫn có những nét đặc trưng riêng biệt. Tuy chỉ xuất hiện vào mùa lễ hội nhưng ngày
nay để có thể phục vụ nhu cầu của du khách thì người ta đã bắt đầu làm bánh này
quanh năm. Vì vậy bạn có thể dễ dàng thưởng thức món ăn này vào bất cứ khi nào
đặt chân lên đảo.
Rau rừng
Nếu đã thưởng thức quá nhiều hải sản trên đảo thì hãy tạm thời quên nó đi và
thưởng thức món ăn độc đáo này. Rau rừng Cù Lao Chàm gồm có 16 loại cây lá
rừng. Chúng mang hương vị của thuốc nam với những loại rau mọc hoang được thu
hoạch ở các chân núi như rau sân, rau dớn, mã đề, rau lủi… Nếu bạn đến Cù Lao
Chàm thì đây là thời điểm thích hợp nhất để thưởng thức món ăn này vì đây chính
là thời điểm thu hoạch rau rừng trên đảo. Rau rừng luộc chính là món ăn đơn giản
nhất và giữ được những mùi vị đặc trưng nhất, chấm cùng mắm tỏi ớt thực sự rất
tuyệt.
Lưu ý khi đi du lịch Cù Lao Chàm
Vì Cù Lao Chàm là khu vực dự trữ sinh quyển thế giới nên cư dân sinh sống tại đây
vô cùng chú trọng vào việc bảo vệ môi trường. Chính vì vậy nếu bạn có ý định lên
đảo du lịch thì cũng cần tôn trọng các nguyên tắc có trên đảo như: không xả rác bừa
bãi, tuyệt đối không sử dụng túi ni lông, hạn chế tối đa việc vứt rác ở đảo.
- Nếu bạn định trải nghiệm lặn biển ngắm san hô thì tuyệt đối không được bẻ
san hô hay có ý định mang về đất liền. Ngoài ra nếu bạn đi Cù Lao Chàm
trong ngày thì nên chuẩn bị đồ chống nắng và nước uống vì nắng khá gắt.
- Một điểm nữa cần lưu ý đó là trên đảo thường không có điện vào ban ngày.
Chỉ đến tối người ta mới thực sự dùng điện nên nếu bạn có đem theo thiết bị
như điện thoại hay máy ảnh… thì nên sạc đầy pin trước khi lên đảo.
- Đây là khu vực Dư trữ Sinh quyển thế giới nên người dân nơi đây rất chú
trọng việc bảo vệ môi trường. Vì vậy tham quan trên đảo các bạn cũng nên
tôn trọng các nguyên tắc của đảo như: tuyệt đối không sử dụng túi nilon,
không xả rác bừa bãi, đồ gì mang được về đất liền vứt thì mang về, hạn chế
tối đa việc vứt rác ở đảo.
- Khi lặn ngắm san hô nghiêm cấm hành vi bẻ san hô, mang san hô về đất liền.
Khí hậu ở đây nắng nóng nên nếu di chuyển trong ngày thì nên mang theo đồ
chống nắng và nước uống.
- Điện trên đảo thường không có vào ban ngày, chỉ có ban đêm nên các bạn tự
bố trí nguồn cho các thiết bị điện mang theo của mình.

