Những bãi biển đẹp nhất trên thế giới
Còn gì tuyệt vời hơn việc được đắm mình trong biển xanh, nắng vàng, cát trắng,
nước trong veo… được nghỉ ngơi tại các khu resorts, khách sạn và ngắm nhìn cảnh
hoàng hôn thơ mộng tại biển cùng gia đình và bạn bè. Đó chính là thiên đường biển
mà ai cũng muốn đặt chân tới, bạn muốn tìm một cảnh biển “mê hồn” như thế trong
chuyến du lịch của mình. Mời các bạn cùng Get Vietnam Visa lựa chọn cho mình
một trong những bãi biển đẹp nhất thế giới để có một chuyến du lịch thú vị.
1. Lanikai_Hawail
Lanikai có nghĩa là “trời biển” với bãi cát vàng như hòa vào màu ngọc lam của nước
biển, màu xanh mướt của lá cây và thủy sản vùng biển trong xanh. Bạn sẽ có cảm
giác như đang bước vào một bức tranh với cảnh đẹp mê hồn khi đặt chân tới đây và
là một trong những điểm chụp hình nhiều ở Hawai. Bãi biển Lanikai là nơi lý tưởng
đối với những ai thích bơi lội, chèo thuyền, lướt sóng, chèo thuyền, đi thuyền kayak
và lướt ván buồm.
2. Ngapali_Myanmar
Bãi biển Ngapali được đánh giá là một trong những bãi biển đẹp với vẻ đẹp tự
nhiên, bờ cát min, dòng nước trong xanh thăm thẳm màu ngọc lam, sóng vỗ rì rào,
ánh nắng mặt trời trải dài trên bờ cát. Có chiều dài khoảng 3 km được bao bọc bởi
những hàng cây dừa mọc trải dài theo bờ biển, bạn có thể thả mình vào thiên nhiên
bằng cách đi dạo bằng xe đạp hoặc đi bộ. Bãi biển Ngapali yên tĩnh thích hợp cho
bạn đặt khách sạn để nghỉ ngơi thư giãn vài ngày, ngâm mình trong nước biển xanh
mát, được lựa chọn từ túp lều nhỏ hoang sơ dựng trên bãi biển đến biệt thự sang
trọng.
3. Nacpan_Philippin
Là một trong 2 bãi biển đẹp nhất Philipines mang vẻ đẹp hoang sơ, thu hút bất kỳ du
khách nào yêu thích khám phá những miền đất lạ. Nơi đây chỉ có biển xanh, cát
trắng, ánh nắng mặt trời ấm áp và những cánh rừng nguyên sinh đẹp để bạn khám
phá.
4. Rabbit_Italy
Thuộc vùng đảo hẻo lánh ở Địa Trung Hải và mang đậm màu sắc vùng Ca-ri-bê, sở
hữu những vách đá trắng, nước trong xanh tinh khiết, nhiệt độ ấm áp, cấu trúc độc
nhất vô nhị và cảnh quan đẹp mê hồn. Đặc biệt là bạn sẽ được chiêm ngưỡng
những chú rùa đẻ trứng và cá heo thỉnh thoảng nhô lên mặt nước. Trên trang
TripAdvisor, Rabbit khiến khách du lịch phản hồi rằng: “Chúng tôi đã tới Rabbit 3 lần
và vẫn muốn quay lại. Tôi khuyên những ai yêu bãi cát trắng, nước màu lam tinh
khiết hãy thử tới đây một lần”.
5. White beach_Philippin
White beach được ví như “trái tim” của du lịch Philippines với bờ biển trải dài hàng
km cát trắng mịn màng cùng những hàng dừa cao vút, nước biển trong xanh như
ngọc bích khiến du khách sảng khoái và thích thú. Vào buổi tối White beach trở
thành một địa điểm party khổng lồ với những ánh nến lung linh, quán bar, những
hàng quán bán các hải sản nướng thơm lừng, hòa nhịp với các vũ điệu sôi động
cùng tiếng sóng biển rì rào bên bàn tiệc sẽ khiến bạn có những trải nghiệm thú vị.
Ngay cả những vị khách khó tính khi đến White beach cũng cảm thấy hài lòng và
đây là địa điểm lý tưởng cho bạn ngắm hoàng hôn hay đón bình minh.

6. Elafonisi_Hy Lạp
Nằm trên hỏi đảo Crete của Hi Lạp với làn nước trong vắt, biển Elafonisi chính là
một thiên đường bình yên với những bãi cát ánh hồng, làn nước trong xanh và được
tạo nên bởi một hòn đảo tự nhiên. Ngoài ra còn có cơ hội vàng khám phá thành phố
Chaina cổ kính gắn liền với dấu tích của nhiều vị thần trong thần thoại Hi Lạp và là
địa điểm thu hút không giới hạn tuổi tác.
7.Bãi biển Eagle_Caribbean
Được xem là 1 trong 10 bãi biển đẹp nhất thế giới với bờ biển cát trắng, màu nước
ngọc lam và nhiều núi đá nằm rải rác khắp bờ biển giúp bãi biển của Caribbean thu
hút hàng triệu du khách. Một không gian yên bình rất thích hợp cho du khách thư
giãn và nghỉ ngơi cách xa thành phố ồn ào và quên đi công việc bận rộn. Bạn cũng
có thể ngồi tại quán ăn hay bên bờ biển để ngắm nhìn biển trời mênh mông và tận
hưởng không khí mát mẻ.

