Khánh Hòa: - Một vùng đất giàu tiềm năng
phát triển du lịch
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Thiên nhiên đã ban tặng cho Khánh Hòa một vùng non nước xinh đẹp với
nhiều phong cảnh thiên nhiên và hệ sinh thái vô cùng phong phú và đa dạng:
Bao gồm rừng - núi, đồng bằng - sông nước và biển - đảo. Với sắc màu của núi đồi, thác - suối; của những dòng sông quê êm ả; màu xanh của biển khơi, những
bãi cát trắng mịn màng trải dài bên những rừng dương, hàng dừa bốn mùa sóng
vỗ. Sông suối từ nguồn chảy ra biển lớn tạo nên cảnh thác - hồ và hệ sinh thái
rừng trong lành, kỳ vĩ. Núi đồi len lỏi ra tới biển khơi tạo nên những đầm vịnh,
hải đảo và hệ sinh thái biển với bao phong cảnh thiên nhiên kỳ thú, sinh động đã
làm mê lòng biết bao du khách. Nên không biết tự bao giờ Khánh Hòa đã trở
thành điểm hẹn để nhắn nhủ, mời gọi nhau của người xưa và hôm nay.
Khánh Hòa đẹp lắm ai ơi
Vào Nam ra Bắc ghé chơi Khánh Hòa.
Để khai thác phát triển kinh tế du lịch, dọc theo bờ biển Khánh Hoà có
nhiều bãi tắm lý tưởng, được du khách trong và ngoài nước biết đến như Nha
Trang, Dốc Lếch, Đại Lãnh, Bãi Dài và một hệ thống đảo, đầm - vịnh với phong
cảnh tự nhiên tuyệt đẹp với cảnh thác - suối, núi đồi giao thoa cùng biển cả tạo
nên phong cảnh tự nhiên vô cùng độc đáo như: vịnh Vân Phong, Hòn Thị, Hòn
Hèo, … Trước biển Nha Trang có Hòn Quy, Hòn Yến, Hòn Tre, Hòn Tầm,
những nơi đây đã và đang được xây dựng thành những khu du lịch sinh thái,
nghỉ dưỡng cao cấp phục vụ khách tham quan du lịch. Xa hơn nữa là Hòn Nội
và Hòn Ngoại, hai hòn đảo có nhiều yến nhất tỉnh Khánh Hòa đã được Công ty

Du lịch Yến sào Khánh Hòa mở tuyến du lịch cho khách tham quan Đảo Yến.
Cách Nha Trang không xa, khoảng 20Km về phía Nam, còn có một bãi tắm
tuyệt vời, đó là Bãi Dài của vùng biển Cam Lâm; với bãi cát trắng như pha lê
còn giữ nguyên dáng dấp tự nhiên, hoang dã. Hiện nay, khu vực Bãi Dài Cam
Lâm với diện tích gần 2.150ha, được quy hoạch xây dựng thành một khu du lịch
lớn của cả nước, đang được tiến hành xây dựng cơ sở hạ tầng và nhiều doanh
nghiệp đăng ký xin cấp phép đầu tư kinh doanh du lịch. Hiện tại, đã có 39 dự án
được triển khai với số vốn lên đến 6.000 tỷ đồng; trong đó, có 5 dự án được đưa
vào sử dụng và đang hoạt động rất khả quan. Qua hải phận Cam Ranh có đảo
Bình Ba, Bình Lập…rất hấp dẫn đối với du khách yêu thích khám phá thiên
nhiên hoang dã và trải nghiệm cuộc sống với những cư dân biển ở cách xa đất
liền.
Ngoài ra, Khánh Hòa còn biết bao thắng cảnh thiên nhiên kỳ thú khác như
Hòn Chồng, Suối Tiên, Ba Hồ, Thác Tà Gụ, Thác Giang Bay và đặc biệt là Hòn
Bà đẹp như nàng tiên ngủ quên trong rừng hàng trăm năm chưa được đánh thức.
Nơi đây nhà Bác học nổi tiếng Yersin đã một thời tâm huyết xây dựng thành khu
du lịch nghỉ dưỡng Đà Lạt thứ hai của Khánh Hòa.
Làng quê Khánh Hòa êm đềm, trù phú với những cánh đồng lúa vàng,
vườn cây trĩu quả. Thấp thoáng trong lũy tre làng, hàng dừa xanh êm ả là những
đình làng, những căn nhà cổ hàng trăm năm tuổi, bên dòng sông quê nước trôi
lững lờ dưới nắng chiều đẹp rực rỡ như một bức tranh thủy mặc. Khánh Hòa có
những làng nghề truyền thống như đúc đồng, làm gốm, dệt chiếu, làm bún, làm
nem nổi tiếng... với những người dân quê hiền lành, mến khách. Cảnh vật thiên
nhiên và con người tạo nên dấu ấn mang đậm bản sắc văn hóa riêng có, đã thu
hút, lôi cuốn du khách trong và ngoài nước tham gia các tour, tuyến du lịch đồng
quê, miệt vườn của các đơn vị kinh doanh du lịch ở Khánh Hòa. Nhờ đó, những
năm gần đây ngày càng có nhiều chủ doanh nghiệp đã đầu tư vốn xây dựng
những cơ sở du lịch sinh thái miệt vườn, góp phần cho ngành du lịch Khánh Hòa
phát triển phong phú, đa dạng hơn, đáp ứng được nhu cầu, sở thích của du
khách.
Anh khí của đất trời quê hương còn ban tặng cho Khánh Hòa những đặc
sản quí hiếm, ít nơi nào sánh kịp. Rừng, có trầm hương, kỳ nam. Biển, đảo có
yến sào, hải sâm, bào ngư, tôm hùm, sò huyết, cá, mực... Nhờ đó, các món ăn
ngon, đặc sản của Khánh Hòa đã đi vào thơ ca vang danh cả nước: “Yến sào hòn
Nội, vịt lội Ninh Hòa, tôm hùm Bình Ba, nai khô Diên Khánh, cá tràu Võ Cạnh,
sò huyết Thủy Triều...”.

Về khí hậu, Khánh Hòa không chỉ dựa trên nền khí hậu nhiệt đới gió mùa
chung của cả nước, mà còn là vùng đất tràn đầy nắng ấm của phương Nam, song
lại mang nét đặc trưng của vùng khí hậu ven biển, nên khí hậu ở Khánh Hòa
tương đối ôn hòa và dễ chịu, nhiệt độ trung bình quanh năm từ 30 đến 32 độ C.
Mùa lạnh không xuống dưới 20 độ C, mùa nóng ít khi vượt quá 36 độ C. Trong
gió mang hơi nước của biển nên rất mặn mà và dễ chịu. Có du khách phát biểu
cảm tưởng: Đến Khánh Hòa chỉ cần hít làn không khí biển trong lành là thấy
khỏe cả người.
Về giao thông, Khánh Hòa nằm trên trục quốc lộ 1A và tuyến đường sắt
Bắc - Nam, là cửa ngõ của Tây Nguyên xuống đồng bằng qua quốc lộ 26.
Những năm gần đây tuyến đường Khánh Lê – Lâm Đồng được đầu tư xây dựng
và đưa vào sử dụng đã nối liền giữa hai thành phố Biển và Hoa, mở ra tuyến du
lịch hấp dẫn đối với du khách trong và ngoài nước. Khánh Hòa là tỉnh có nhiều
cảng biển quan trọng như Nha Trang, Cam Ranh, Vân Phong rất gần đường biển
quốc tế. Hàng năm có hàng chục chuyến tàu du lịch quốc tế đưa hàng chục ngàn
khách du lịch từ nhiều quốc gia trên thế giới đến Nha Trang – Khánh Hòa tham
quan, thưởng ngoạn. Khánh Hòa còn có đường hàng không nằm trong hành lang
bay của đường bay nội địa Bắc Nam, và sân bay Cam Ranh đã được công nhận
là sân bay quốc tế, những năm qua đã có một số hãng hàng không quốc tế đã và
đang liên kết mở đường bay thẳng đến sân bay Cam Ranh, đang mở ra một tiềm
năng triển vọng mới to lớn đó là thị trường khách du lịch đến từ Vùng Viễn
Đông Nga, Macxcơva, Ucraina và Hong kong - Trung Quốc đã mở đường bay
thẳng đến sân bay Cam Ranh. Trong năm 2016, sân bay Quốc tế Cam Ranh đã
đón 16 đến 19 chuyến bay nội địa mỗi ngày và khoảng 45 chuyến bay quốc tế
mỗi tuần.
Với vị trí địa lý thuận lợi, khách du lịch trong và ngoài nước có thể đến
với Nha Trang - Khánh Hòa bằng mọi phương tiện giao thông: Đường biển,
đường hàng không, đường bộ và đường sắt.
Trong những năm qua, các sự kiện văn hóa lớn mang tầm quốc gia, quốc
tế được tổ chức tại thành phố biển Nha Trang như: Hoa hậu Việt Nam, Hoa hậu
thế giới người Việt, Hoa hậu Hoàn vũ, Hoa hậu Trái đất, Festival - Biển Nha
Trang định kỳ 2 năm tổ chức một lần và nhiều hội nghị, hội thảo mang tầm quốc
gia, quốc tế được đăng cai tổ chức...

Cuộc thi Người mẫu và Tài năng 2013 giữa Khánh Hòa với các nước SNG

Với lợi thế của một vùng đất giàu tiềm năng Du Lịch do thiên nhiên ban
tặng, cùng với sự nỗ lực đầu tư xây dựng đúng hướng của tỉnh, trong những năm
qua, ngành du lịch - dịch vụ Khánh Hòa phát triển nhanh và chiếm tỷ trọng ngày
càng cao trong cơ cấu kinh tế của tỉnh. Riêng trong năm 2016, dù phải đối mặt
với tình hình kinh tế trong nước, khu vực và thế giới gặp nhiều khó khăn, nhưng
ngành Du lịch Khánh Hòa được xem là điểm sáng có sự bứt phá ấn tượng trong
cả nước. Tổng lượng khách du lịch trong năm trên 4.515.000 lượt với hơn
10.450.000 ngày khách lưu trú; trong đó, khách quốc tế ước đạt 1.150.000 lượt
với 3.650.000 ngày khách quốc tế; tổng doanh thu du lịch ước đạt 8.300 tỷ
đồng, tăng 20% so với cùng kỳ. Đầu tư phát triển du lịch khá sôi động, sản phẩm
du lịch từng bước phát triển đa dạng, với nhiều dự án lớn, chất lượng cao đã đưa
vào hoạt động...Đến nay, toàn tỉnh có 625 cơ sở lưu trú với hơn 21.000 phòng;
trong đó có 8 khách sạn, resort đạt tiêu chuẩn 5 sao, đáp ứng nhu cầu đa dạng
của du khách đến tham quan, nghỉ dưỡng. Điều đó, ngày càng khẳng định Khánh
Hòa xứng đáng là trung tâm du lịch nghỉ dưỡng, du lịch văn hóa sự kiện lớn của cả
nước và quốc tế.
Nguyễn Thọ

