Du Lịch Hè Phú Quốc điểm đến hấp dẫn du khách
Những ngày hè sắp đến là cơ hội để mọi người ra biển tránh nóng. Trong đó, Phú
Quốc hiện giữ kỷ lục là một trong những tour đi biển được du khách trong nước và
cả du khách quốc tế ưa chuộng nhất hiện nay. Hòn đảo cực Nam này đang trở
thành thỏi nam châm hút khách bốn phương. Đặc biệt, du khách nước ngoài khi đến
đảo không cần xin thị thực visa to Vietnam để nhập cảnh, mà có thể bay trực tiếp từ
đất nước họ đến đảo Phú Quốc.
Những “kỷ lục” của đảo
Điều thú vị khi đến Phú Quốc là bạn có thể tiếp cận với những kỷ lục nho nhỏ của
hòn đảo xinh tươi này. Đến Giếng Tiên, ắt hẳn bạn sẽ phải phục lăn tài kiến tạo của
thiên nhiên khi phú cho đảo một cái giếng nhỏ nằm sát bờ biển nhưng lúc nào cũng
có nước ngọt. Và bạn có biết Phú Quốc có bao nhiêu ngọn núi không?
Tổng cộng là 99 ngọn, một con số đẹp, tròn trịa theo quan niệm “địa linh” của cư dân
Á Đông. Đó là chưa kể bao quanh Phú Quốc là bờ biển dài với những bãi biển tuyệt
đẹp như bãi Sao, bãi Thùy Lan, bãi Dương, bãi Trường, bãi Tiên… Đảo còn là nơi
hiếm hoi có thể thỏa mãn nhu cầu vừa lên rừng, vừa xuống biển của du khách.
Ngoài ra, khi đến tham quan ghềnh Dầu – ghềnh đá phía Bắc đảo – dõi mắt ra khơi
xa, bạn còn có thể nhìn thấy đỉnh Tà Lơn và hải phận Campuchia. Nếu đến Phú
Quốc bạn cũng không thể không ghé thăm nhà tù Phú Quốc khét tiếng với tên gọi
“Nhà lao Cây Dừa”. Ngoài ra, Phú Quốc còn có những địa danh gắn liền với bao
huyền thoại lịch sử như mũi Ông Đội, Giếng Tiên… đền thờ Nguyễn Trung Trực.
Ngày nay, có rất nhiều khu nghỉ dưỡng resort và khách sạn ở Phú Quốc được xây
dựng với tiêu chuẩn quốc tế nhưng mức giá chấp nhận được để phục vụ du khách.
“Săn” cá ở đảo Phú Quốc
Thế nhưng, nếu muốn có một chuyến du lịch hào hứng, sôi động bạn nên đăng ký
tour câu cá biển ở đảo Phú Quốc. Đến đây, bạn sẽ được ngư dân của đảo bày các
“chiêu ruột” trong nghề câu như: cách thả mồi, câu cá “đậu”, câu cá “chạy”.
Câu cá đậu thì chỉ cần đưa thuyền câu ra khơi, đến nơi có luồng cá, thả mồi và giữ
yên thuyền… chờ cá đến đớp mồi. Phương tiện câu chỉ là một chiếc ống tre thô sơ,
quấn vài chục mét dây cước và một lưỡi câu bén móc vài lát mực tươi làm mồi. Còn
câu cá chạy thì phải quay thuyền lên đầu ngọn sóng, đến tận luồng cá, quần thuyền
qua lại để nhử cá. Khách không quen sóng gió dễ bị say sóng, ói mửa. Nhưng phần
thưởng cho sự vất vả đó là những chú cá to kềnh từ 1m trở lên như cá nhồng, cá
thiều, cá thu, cá nhám…
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Đi câu cá chạy, mồi nhử cá phải là cá tươi còn nguyên con, được móc khéo léo vào
chùm 3 lưỡi câu loại lớn để lúc thả xuống biển, “mồi” vẫn tung tăng như đang bơi
lặn. Số lượng người tham gia câu cá chạy cũng chỉ nên gói gọn 5-7 người để đề
phòng cá quẫy mạnh, thuyền chao. Thế nhưng không phải đi mùa nào cũng câu
được cá.
Ông Trần Thế Dũng, Phó Giám đốc Công ty Du lịch Thế Hệ Trẻ, khuyến cáo: Do
Phú Quốc chịu ảnh hưởng của khí hậu gió mùa nên khách đi câu phải tùy theo mùa
mà chọn nơi thả câu. Từ tháng 11 đến tháng 4 hàng năm, khi gió bấc kéo về thì tài
công thường thả neo ở những rặng san hô ở hòn Đồi Mồi, hòn Móng Tay ở phía
Tây Nam đảo.

Từ tháng 5 đến tháng 12, là mùa gió Nam, người ta lại chọn mũi ông Đội, giếng Tiên
ở phía Đông Bắc đảo để thả câu. Chuyến ra khơi thành công hay thất bại đều phụ
thuộc vào tài công, người chịu trách nhiệm điều khiển thuyền và hướng dẫn khách
câu.
“Thành quả” của chuyến đi sẽ được chế biến tại chỗ thành những món dã chiến hấp
dẫn như cá nướng vĩ, cá hấp cuốn bánh tráng, cá sống mù tạt… Sau buổi câu, cả
đoàn câu kéo ra bãi biển lộng gió, nhâm nhi từng miếng cá nướng, nhấm rượu sim
nổi tiếng Phú Quốc thì còn gì thú vị cho bằng.

