
 

 

 
 

 

 
 
  

Tour Kỳ Co – Eo Gió 1 ngày 

 

Điểm nổi bật: 

 

• Bãi tắm Kỳ Co – Một bãi tắm còn hoang sơ, 

trong sạch 

• Lặn ngắm những rặng san hô tự nhiên và hàng 
trăm loài cá đầy màu sắc 

• Tham quan Eo Gió – nơi có khung cảnh hoang 
sơ, hùng vĩ 

• Tham quan Tịnh xá Ngọc Hoà chiêm ngưỡng 
pho tượng đôi Phật Bà Quan Âm cao nhất Việt 
Nam 

• Khám phá Đồi Cát Phương Mai thiên đường 
cát trắng dưới nền trời xanh và xa xa là biển 

 

 

 

 

 

 

Điểm tham quan:   

Những điểm mới được 

yêu thích gần đây 

 

 

Bãi biển Kỳ Co 

Eo Gió Quy Nhơn 

Cầu tình yêu 

 

Giới thiệu đặc sản Bình 

Định 

 

Mắm nhum Mỹ An 

Tré Bình Định 

Rượu Bầu Đá 

 

 

 

Chương trình khám 

phá Quy Nhơn đẹp 

hoang sơ hùng vỹ 

qua các địa điểm 

bãi biển Quy Nhơn, 

Eo Gió Bình Định. 

 

 
 

 



 

 

 
 

 

CHƯƠNG TRÌNH DU LỊCH QUY NHƠN KHÁM PHÁ KỲ CO – EO GIÓ  

Thời gian: 1 ngày  

 

Buổi sáng:                                                                       

07h30: Xe và HDV Gonatour đón khách tại điểm hẹn trong TP Quy Nhơn khởi 
hành đi Nhơn Lý. 
Vượt Cầu Thị Nại – Cây cầu vượt biển với chiều dài 2,5 km. Tại đây Quý Khách 
có thể dừng chân chụp ảnh, chiêm ngưỡng nước biển xanh ngắt xung quanh, 
được thấy những khung cảnh bình dị như cảnh người dân chài thả lưới bắt cá. 
Được nghe Hướng dẫn viên kể về những trận thủy chiến bi tráng giữa Champa 
và Đại Việt, giữa Tây Sơn và nhà Nguyễn (Nguyễn Ánh) suốt hơn 5 thế kỷ. Trên 
đường đi Quý khách sẽ cùng HDV chơi 1 – 2 trò chơi hoạt náo vui nhộn 
có thưởng. 
08h20: Quý khách lên cano siêu tốc của Chúng tôi để đến Bãi tắm Kỳ Co – 
Một bãi tắm còn hoang sơ, trong sạch. Hiện tại, Kỳ Co đã được trang bị và đầu 
tư thêm cơ sở hạ tầng như: chòi lá cho du khách nghỉ mát, nhà vệ sinh tân 
tiến, phòng thay đồ, hay các cây cầu làm điểm chụp hình lý tưởng… Biển Kỳ 
Co vô cùng trong xanh, sóng nhẹ và cát vàng mịn chắc chắn sẽ làm hài lòng 
du khách thích tắm biển. 
Ngoài ra muốn khám phá thêm vẻ đẹp Kỳ Co, Quý Khách hãy yêu cầu các bạn 
HDV của Chúng tôi hướng dẫn đến thác nước, hồ nước ngọt đặc biệt là 
Cây cầu Tình Yêu (Cầu Yến) miễn phí để mang cho mình những tấm hình 
sống ảo tuyệt đẹp. 
Quý khách còn có thể tham gia các trò chơi bãi biển tính phí tại Kỳ Co như Dù 
bay, moto nước, đi bộ dưới biển v.v… 
Sau đó, Cano tiếp tục Quý khách đến Bãi San Hô (Bãi Dứa) lặn ngắm những 
rặng san hô tự nhiên và hàng trăm loài cá đầy màu sắc. 
Nếu thời tiết tốt và tình trạng phao đủ đáp ứng, Quý Khách sẽ được tham gia 
các trò chơi như: Phao thiên nga, Phao thú nhún miễn phí tại Bãi lặn ngắm san 
hô. 
Lưu ý: Tại bãi san hô Quý Khách có thể tham gia một số hoạt động như: 
– Phao chuối (thu phí) 
– Thuyền thúng đáy kính (thu phí) 
– Moto nước siêu tốc (thu phí) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 

Buổi trưa:  

11h45: Trở về đất liền, Quý khách tắm nước ngọt thay đồ tại phòng tắm chất 
lượng, sạch sẽ tại Nhà hàng, Sau đó dùng bữa trưa với các món hải sản tươi 
sống do người dân làng chài vừa mới đánh bắt được để chế biến cho quý khách 
thưởng thức. 
Menu hải sản: 

1. Soup rong biển tôm thịt 
2. Gỏi ốc trộn rau câu chân vịt / Ốc hấp 
3. Mực tươi hấp gừng 
4. Hàu nướng mỡ hành 
5. Tôm sú hấp lá dứa 
6. Cháo Hải sản 
7. Cơm chiên cá mặn / muối ớt 
8. Salad rong nho đặc sản 
9. Cá biển hấp cuốn bánh tráng + mắm nêm / Cá Gáy Nhơn Lý nấu mẵn + bắp 

chuối + bún tươi 
10. Tráng miệng: Trái cây, trà đá, khăn lạnh 

(Có thể thay đổi thực đơn tùy theo tình hình thời tiết và yêu cầu của Quý khách) 
Sau bữa trưa, quý khách nghỉ ngơi thư giản tại nhà hàng cho thoải mái 

 
Buổi chiều: 

14h00: Tiếp tục hành trình tham quan đến Eo Gió – nơi có khung cảnh hoang 
sơ, hùng vĩ được tạo bởi những rặng núi đá cao, uốn lượn ôm trọn bãi biển đầy 
đá và nước, hình thành nên một eo biển hút gió tuyệt đẹp. Đứng trên Eo Gió, 
phóng tầm mắt ra xa, quý khách chiêm ngưỡng bao quát cả vùng biển bao la 
rộng lớn, đắm say lòng người. 
 
15h10: Hướng dẫn viên đưa khách đến tham quan Tịnh xá Ngọc Hoà nằm bên 
cạnh Eo Gió. Tại đây, quý khách có thể chiêm ngưỡng pho tượng đôi Phật Bà 



 

 

 
 

 

Quan Âm cao nhất Việt Nam, tận hưởng những khung cảnh bình yên nơi cửa 
Phật. 
 
16h20: Trở về Quy Nhơn, xe và Hướng dẫn viên Gonatourđưa Quý khách ghé 
qua Đồi Cát Phương Mai, một thiên đường cát trắng dưới nền trời xanh và xa 
xa là biển. Du khách có thể thả mình trong không khí đậm chất miền trung nắng 
gió nhưng cũng không kém phần hoang dã và yên bình. Tại đây, du khách không 
chỉ có cho mình những bức ảnh chẳng thể đẹp hơn mà còn có thể tham gia các 
hoạt động trượt cát thú vị. 
17h00: Đưa du khách trở về Quy Nhơn, Kết thúc tour Kỳ Co – Eo Gió 1 ngày. 
Tạm biệt và hẹn gặp lại trong chuyến đi sắp tới. 

 
GIÁ TOUR BAO GỒM: 

• Xe ô tô đời mới theo lịch trình 

• Cano siêu tốc phục vụ theo chương trình 

• Bữa trưa hải sản theo chương trình 

• Vé + lều vào Bãi Kỳ Co 

• Dịch vụ tắm tráng nước ngọt 

• Vé Cầu tình yêu (Cầu Yến) tại Kỳ Co 

• Ghế nghỉ mát dưới bãi biển 

• Dụng cụ lặn ngắm san hô: Áo phao, Kính lặn 

• Phí du lịch an ninh biển đảo 

• Vé tham quan các điểm du lịch trong chương trình 

• Hướng dẫn viên nhiệt tình, có kinh nghiệm về biển đảo Quy Nhơn – Bình Định. 

• Bảo hiểm du lịch 

• Nước uống + Khăn lạnh trên xe 2 chai/người/ngày 

 

GIÁ TOUR KHÔNG BAO GỒM: 
• Thuế VAT 10% 

• Chi phí ăn uống ngoài chương trình, vui chơi giải trí cá nhân 

 

GIÁ VÉ TRẺ EM: 
• Trẻ em dưới 5 tuổi – miễn phí (2 người lớn chỉ được miễn phí 1 trẻ em dưới 5 tuổi, trẻ thứ 2 

tính 50%) 

• Trẻ em từ 5 – 9 tuổi, tính 50% chi phí người lớn 



 

 

 
 

 

• Trẻ từ 10 tuổi trở lên tính bằng chi phí người lớn 

• Trẻ cao từ 1m4 trở lên tính như người lớn để đảm bảo lượng ăn, vé tham quan 

LƯU Ý: 
• Quý khách chuẩn bị thêm quần áo gọn nhẹ, dép lào hoặc dép để đi biển 

• Cung cấp đầy đủ thông tin theo yêu cầu đề công ty đăng ký bảo hiểm 

• Bắt buộc phải mặc áo phao 

• Khi có trẻ em đi cùng, Quý khách để ý quan sát các em nhỏ cùng HDV 

 

  



 

 

 
 

 

 


