Khi đi du lịch và lưu trú khách sạn ở Nha Trangl, có một địa điểm bạn không thể bỏ
qua đó là Vịnh Cam Ranh, ở đây được xem là một trong ba vịnh thiên nhiên tốt và
đẹp nhất thế giới, với diện tích vùng vịnh kín tới 60km² và độ sâu trung bình 18 –
20m nước.
Vịnh cam ranh
Vịnh gần như khép kín bởi bán đảo Cam Ranh từ phía bắc chạy phủ kín cả phía
Đông, phía Tây. Phía Nam vịnh là đất liền, chỉ mở ra một cửa lớn – được ví như một
cánh tay ôm lấy vịnh, tạo thành một vành đai che chở cho mặt nước luôn êm đềm,
để những chiếc du thuyền trên vịnh như “lướt đi trên thảm” bởi không một cơn sóng
lớn…
Cách di chuyển đến Vinh Cam Ranh
Cách di chuyển đến vịnh Cam Ranh cũng rất dễ, du khách có thể xem bản đồ ở
trên. Vị trí: Vịnh Cam Ranh thuộc thị xã Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa. Nếu là du
khách nước ngoài thì có thể xin thị thực Vietnam visa on arrival và nhập cảnh ở sân
bay Cam Ranh – Nha Trang.
Khám phá biển ở Vịnh Cam Ranh
Thiên nhiên ở vịnh Cam Ranh đẹp gần như còn nguyên sơ: những bãi cát trắng
vàng, trải dài mịn màng như chưa bao giờ có dấu chân người (cát ở Cam Ranh có
hàm lượng silic và titan rất lớn, từng xuất khẩu sang Nhật Bản để chế tạo thủy tinh),
dưới lòng vịnh có những rặng san hô và những đàn cá nhiều màu sắc rất đẹp mắt.
Nhưng đẹp nhất vẫn là những quần thể ghềnh đá granit do sự xâm thực của gió,
của nước biển đã tạo nên những hình thù chồng chất. Vịnh còn có nhiều bãi tắm
hoang sơ tuyệt đẹp, bên cạnh những rặng dừa xanh cao vút, tạo nên nét đặc trưng
của miền duyên hải Trung Bộ. Thời tiết quanh năm nắng ấm với những bãi cát trắng
vàng, trải dài mịn màng như chưa bao giờ có dấu chân người cùng nhiều bãi tắm
hoang sơ tuyệt đẹp, bên cạnh những rặng dừa xanh cao vút, tạo nên nét quyến rũ
tuyệt sắc không nơi nào sánh được. Nếu có cơ hội du lịch ở Nha Trang thì du khách
đừng nên bỏ lỡ địa điểm hấp dẫn này nhé.

