
Đặc biệt hơn, khi trời nắng, ánh nắng vàng phản chiếu xuống những khối san hô đa 

sắc màu sẽ khiến cả vùng biển thêm lung linh và tuyệt đẹp. Ngoài việc ngắm san 

hô, du khách còn có thể trổ tài câu cá, khám phá chợ đêm hải sản Dinh Cậu và 

cảng Đông Dương, là những địa danh không thể thiếu trong hành trình du lịch Phú 

Quốc của mình. Các dịch vụ này, du khách có thể dễ dàng tham khảo và đặt 

chương trình với Hotels in Phu Quoc. Hải sản Phú Quốc có thể kể đến như gỏi cá 

trích, ghẹ Hàm Ninh, mực tươi câu trực tiếp, đủ các loại ốc và vô vàn loại cá thơm 

ngon… Vì được đánh bắt trực tiếp, nên phải nói rằng hải sản nơi đây vô cùng đa 

dạng, và giá cả lại rất phải chăng. Hiếm thấy một miền biển đảo nào mà lại tràn 

ngập và phong phú đến nỗi làm mê đắm nhiều tín đồ mê ăn đến như vậy. Du lịch 

Phú Quốc, không thể không nhắc đến chợ đêm Dinh Cậu. Là khu chợ đêm lớn nhất 

mà du khách có thể tìm và chọn bất kì loại hải sản nào mà mìn yêu thích, đặc biệt 

hơn chúng ta vẫn có thể thưởng thức ngay chúng ở các quán xá ven đường. Ngoài 

ra, du khách vẫn có thể mua biếu tặng người thân nước mắm hoặc mực rim Phú 

Quốc nổi tiếng khi về làm quà, bấy nhiêu thôi là đã mang đủ dư vị biển khơi đảo 

ngọc về đất liền rồi. Không ngẫu nhiên mà du lịch Phú Quốc lại là thiên đường 

trong mơ của nhiều bạn trẻ. Biển đẹp, hải sản tươi ngon, không khí yên tĩnh và còn 

rất nhiều hoạt động vui chơi giải trí độc đáo khác … mà du khách còn chưa khám 

phá hết trong suốt những ngày ít ỏi tại đây đấy. Các hoạt động dưới nước không 

thể bỏ lỡ như lướt ván, chèo thuyền, bơi lội, lặn ngắm san hô, câu cá, câu mực, thử 

một ngày làm ngư dân khi rong ruổi theo các thuyền đánh cá ra khơi. 
 

https://www.hotels-in-vietnam.com/phu-quoc-island.html

