
Tạm lánh xa sự xô bồ, ồn ã của thành phố, cả nhóm du khách tìm đến nơi yên bình 

và hoang sơ để thực hiện chuyến đi nghỉ mát của mình. Không hổ danh với tên gọi 

của mình, có thể nói đây là điểm đến du lịch Phú Quốc được lòng nhiều người nhất 

khi được nhiều người ưu ái với tên gọi “thiên đường đảo ngọc”. Những tia sáng bình 

minh le lói phía xa đường chân trời, khi mà cả không gian như được bừng tỉnh bởi 

ánh nắng thấp thoáng. Hoặc trở nên dịu êm hơn với những tia nắng yếu ớt cuối ngày 

dần tắt, nhường chỗ cho bầu trời nhá nhem và cuộc sống nhộn nhịp về đêm. Nếu dạo 

chơi đủ mệt, du khách vẫn có những chiếc võng đung đưa vỗ về giấc ngủ khi từng 

cơn gió hiu hiu thổi qua và từng con sóng mải miết vỗ về phía xa xăm. Nhưng có lẽ, 

cảm giác tuyệt vời nhất của một chuyến du lịch và đặt khách sạn ở Phú Quốc thật sự 

đó là được thả mình tự do theo làn nước trong veo ấy, mọi phiền ưu như trôi đi trở 

về với những gì nguyên sơ nhất. Gió biển nhẹ nhàng và êm ái, những bờ cát trắng 

trải dài dọc theo dòng nước trong vắt tưởng chừng như không đáy - tất cà hòa vào 

nhau tạo nên một mỹ cảnh trong trẻo và thuần khiết đến ngỡ ngàng. Du lịch Phú 

Quốc cũng đừng nên quên và bỏ lỡ thế giới dưới nước xinh đẹp và kỳ thú tại hòn 

đảo này nhé. Quần đảo An Thới ở phía nam với hơn 18 đảo lớn nhỏ, tuy nhiên, 

những đảo sở hữu những rặng san hô tuyệt đẹp phải kể tới Hòn Thơm, Hòn Dầu, 

Hòn Dăm Trong, Hòn Dừa ... bởi ở đây có tới hơn 360 loại san hô đa màu sắc và 

hình dạng khác nhau. Du khách chỉ cứ việc an tâm tung hoành cùng thế giới san hô, 

cá, sinh vật biển sống động dưới đáy biển mà thôi, nhưng cũng không cần quá lo 

lắng nếu không biết bơi, bởi vì du khách cũng sẽ được trang bị kỹ lưỡng các thiết bị 

lặn hiện đại và được các hướng dẫn viên nhiệt tình chỉ dẫn cho mình mà thôi. 
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