Kinh nghiệm đi tour du lịch Đảo Hòn Sơn Kiên Giang
Đảo Hòn Sơn (hay còn gọi là Hòn Sơn Rái), thuộc xã Lại Sơn, huyện Kiên Hải, tỉnh
Kiên Giang. Đảo Hòn Sơn nằm ở khoảng cách giữa Quần đảo Nam Du và đảo Hòn
Tre, cách thành phố Rạch Giá khoảng 65 km về phía Tây, với diện tích 11,5 km2.
Tên chính thức của hòn đảo Hòn Sơn là Lại Sơn, thuộc xã Lại Sơn, huyện Kiên Hải,
tỉnh Kiên Giang. Đảo còn khá hoang sơ, ít khách du lịch và không có điện. Bài viết
dưới đây sẽ cung cấp một số thông tin Du lịch Hòn Sơn để các bạn có thể tự đi một
cách dễ dàng. Ngoài ra bạn cũng có thể tham khảo thêm thông tin về Quần đảo
Nam Du và cách để xin thị thực Vietnam visa để có thể kết hợp đi Du lịch Hòn Sơn
và Nam Du.
Du lịch Hòn Sơn
Trước mỗi chuyến đi du lịch các bạn nên chuẩn bị một chút, nhất là các vùng Biển
đảo còn Hoang sơ thì điều kiện di chuyển khá là khó khăn. Một số thông tin tham
khảo trước khi đi Hòn Sơn
Xem dự báo thời tiết
Với các chuyến đi du lịch biển thì việc cập nhật thông tin dự báo thời tiết là rất cần
thiết. Bởi các tàu chạy ra đảo sẽ liên quan tới thời tiết. Biển động, sóng lớn, gió giật
cấp lớn sẽ khiến Cảng vụ cho cấm tàu xuất bến. Trước khi đi đảo Hòn Sơn hoặc
Nam Du và Hòn Tre, các bạn nên tham khảo thông tin dự báo thời tiết biển. Nếu sức
gió cấp 7 trở lên thì tàu không chạy, sức gió cấp 6 giật trên cấp 6 biển động nhưng
vẫn trong mức độ an toàn. Cân nhắc với những người bị say sóng ( say tàu) nhiều
thì nên chậm lại vài ngày. Thông tin về Dự báo thời tiết biển khu vực Cà Mau – Kiên
Giang, Vịnh Thái Lan tại thông báo của Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung
ương http://www.nchmf.gov.vn/kttvsite/
Tàu ra đảo Hòn Sơn
Có 2 hãng tàu bạn có thể đi ra tới đảo Hòn Sơn.
1. Tàu Thanh Tú
• Lộ trình: 01 Chuyến/Ngày
• Thời Gian hành trình: Trung bình 3 giờ 30 phút
• Phòng vé/ điện thoại 0773.868619
Tàu chạy sớm nhất (khoảng 8h15) nhưng theo kinh nghiệm thì nên đến bến tàu sớm
hơn, vì ngày Tết đông khách, khi tàu đủ khách thì có thể chạy sớm hơn dự định. Vé
tàu 90k ta có thể mua ngay trên Nhà chờ của bến tàu hoặc cứ xuống tàu ngồi đợi,
lúc soát vé thì trả tiền vẫn được. (Nhưng không có vé thì nếu tàu quá tải bị mấy anh
Cảng vụ kiểm tra có thể bị đuổi lên bờ.
2. Tàu Đức Trung
• 01 Chuyến/Ngày
• Thời Gian hành trình: Trung bình 3 giờ 30 phút
• Phòng vé/ điện thoại 0773.254256
Xuất bến khoảng 8h30, sức chứa ngang tàu Thanh Tú. Giá vé 90k.
Xe khách từ tp. Hồ Chí Minh đi Rạch Giá (Kiên Giang)
1. Xe gường nằm Phương Trang, giá vé 170.000. Số điện thoại ở Tp HCM
028.38.309.309, Ở Rạch Giá là 077.3691.691. Có xe trung chuyển đưa các bạn
xuống tận cảng Rạch Giá để lên tàu cao tốc đi Nam Du nhé.
• Nên đi chuyến xe SG-RG: 23h30 – 06h00

• Chuyến về: RG-SG : 16h00 – 23h00
2. Ngoài ra có thể đi xe gường nằm Việt Đức (nội thất giống xe Phương Trang),
điện thoại ở Tp HCM là 0985515151, ở Rạch Giá 0773873557 nhưng giá vé chỉ có
125k. Điều bất tiện là chiều Tp HCM về Rạch Giá chỉ chạy ban ngày.
Vấn đề đưa xe máy lên đảo
Nếu các bạn muốn đem theo xe máy thì phải đi tàu khách (Đức Trung hoặc Thanh
Tú), nên đi sớm để thu xếp chuyển xe, giá chuyển 1 xe là 100k, tiền công chuyển xe
là 40 – 60k. Trường hợp không mang theo xe, bạn có thể dễ dàng gửi qua đêm tại
gần bến cảng. Có nhiều nhà gửi xe trên đường Nguyễn Công Trứ và bên trong bến
tàu. Tham khảo, điểm gửi xe ở nhà nghỉ Thiên Trang (26 Nguyễn Công Trứ, Rạch
Giá) cách bến tàu chừng 150 mét, giá 10k/ ngày, có nơi để xe rộng và an toàn.
Nhà nghỉ tại Hòn Sơn và đặt phòng khách sạn trước
Nhà nghỉ Kim Ngân, nhà nghỉ này gồm 5 phòng, khu vệ sinh riêng, giá tham khảo
150 ngàn đồng / 1 phòng / 2 người, nếu kẹt thì ở 3 người cũng được, điện 24/24.
Trong trường hợp muốn ngủ lều thì 500 ngàn đồng / 1 lều / 10 người. Ngoài ra, nơi
đây còn cho thuê xe ô tô đi quanh đảo, giá 600 ngàn / 1 vòng. Có cho thuê thuyền
câu cá.
Nhà nghỉ Hồng Đào, có 9 phòng, giá 150 ngàn đồng / 1 phòng / 2 người hoặc 200
ngàn đồng phòng không Tivi, 230 ngàn đồng nếu có Tivi, wc riêng.

