Tổng hợp kinh nghiệm du lịch Ninh Bình
Nằm ở cửa ngõ cực nam miền Bắc và khu vực đồng bằng Bắc Bộ, Ninh Bình là một
điểm đến du lịch được nhiều du khách tìm đến với những danh thắng đẹp và di tích
lịch sử nổi tiếng. Vùng biển nơi đây cũng từng được UNESCO công nhận là khu dự
trữ sinh quyển thế giới. Hãy cùng DULICHSO tìm hiểu thêm về mảnh đất cố đô này
với bài viết kinh nghiệm du lịch Ninh Bình nhé!
Thời gian thích hợp đi du lịch Ninh Bình
Tháng 2 - 4: Đây được coi là thời điểm đẹp nhất tới Ninh Bình. Vào những ngày
xuân, thời tiết nơi đây ôn hòa, vô cùng dễ chịu. Hơn nữa, sau khi đón tết âm lịch, du
khách có thể kết hợp chuyến đi Ninh Bình với du xuân vãn cảnh đền chùa. Nếu
không sắp xếp được thời gian, bạn hoàn toàn có thể đến Ninh Bình vào những
tháng khác trong năm, ví dụ như cuối tháng 5 là mùa lúa chín ở vùng Tam Cốc. Bạn
hoàn toàn trải nghiệm chuyến phượt Ninh Bình 1 ngày hoặc đi du lịch Ninh Bình 2
ngày 1 đêm cuối tuần nếu không có thời gian rảnh rỗi.
Phương tiện di chuyển đến Ninh Bình
Xe khách
Mỗi ngày, từ Hà Nội có rất nhiều chuyến xe khách tới Ninh Bình từ sáng cho đến
23h. Thành phố Ninh Bình cách Hà Nội khoảng 98km, vậy nên cùng lắm sẽ chỉ mất
2 giờ đồng hồ để đến nơi. Giá vé xe khách thấp nhất chỉ từ 80.000đ/người.
Xe máy, ô tô
Vì cách Hà Nội không quá xa nên những phương tiện cá nhân là sự lựa chọn hợp lý
nhất. Tuyến đường gần và dễ đi nhất là: bến xe Giáp Bát – cao tốc Pháp Vân – Phủ
Lý – Ninh Bình. Với cách này, bạn hoàn toàn có thể tận dụng phương tiện đang sử
dụng mà không phải thuê xe bên ngoài khi tham quan Ninh Bình.
Tàu hỏa
Với du khách đi bằng đường sắt, có thể lựa chọn những chuyến tàu sau đang hoạt
động:
SE1 khởi hành lúc 21h09, giá vé 58.000 – 128.000đ
SE5 khởi hành lúc 11h14, giá vé 46.000 – 124.000đ
SE7 khởi hành lúc 8:29, giá vé 46.000 – 124.000đ
Máy bay
Những du khách ở xa muốn tới Ninh Bình nên mua vé máy bay tới Hà Nội rồi đến
Ninh Bình bằng các phương tiện đường bộ đã nêu trên. Giá vé máy bay từ TP.HCM
ra Hà Nội từ 1.200.000 – 1.500.000đ.
Phương tiện di chuyển ở Ninh Bình
Những du khách đi xe máy đến Ninh Bình có thể tận dụng luôn xe mình đang đi. Với
du khách bắt xe khách hoặc tới bằng tàu hỏa nên thuê xe máy ở các cửa hàng hay
khách sạn cung cấp dịch vụ này như:
Kỳ Lân: 0229.3511199 & 0229.3506868

Thanh Tâm: 0904289391
Khách sạn Nữ Hoàng 0229. 3871874
Khách sạn Châu Sơn 0229.3623.879
Ngoài ra, du khách có thể lựa chọn những hãng taxi sau trong khu vực Ninh Bình:
Taxi Ninh Bình: 0229.3.633.788
Taxi Mai Linh: 0229.6.25.25.25 hoặc 0229.6.251.888
Taxi Minh Long: 0229.3.88.11.22
Taxi Xuân Thành: 0229.3.68.68.68
Taxi Thùy Dương: 0229.3.72.72.72
Taxi Hoa Lư: 0229.2.211.444
Tuy nhiên, theo kinh nghiệm du lịch Ninh Bình trong phương tiện đi lại, xe máy vẫn
thuận tiện nhất, vừa chủ động lại tiết kiệm chi phí. Nếu không đi xe máy đến đây thì
bạn có thể thuê xe máy ở Ninh Bình. Bạn cũng nên chuẩn bị sẵn 1 tấm bản đồ du
lịch Ninh Bình để dễ dàng đi lại.
Nhà nghỉ và khách sạn tại Ninh Bình
- Thu Guest House tại Số 2, Đường Kim Đồng, Trung tâm TP. Ninh Bình: là
một trong những nhà nghỉ giá rẻ có chất lượng phục vụ tốt và đầy đủ tiện nghi
cơ bản. Những điểm cộng đáng lưu ý của khách sạn này là: wifi tất cả các
phòng, wifi khu vực công cộng, dịch vụ giữ hành lý, quầy lễ tân 24 giờ. Giá
phòng mỗi đêm thấp nhất từ $9.69.
- Ha Trang Hotel Ninh Binh tại Tam Cốc – Bích Động: có vị trí đẹp, khá thuận
lợi cho du khách tham quan các điểm du lịch. Những dịch vụ của khách sạn
phải kể đến wifi miễn phí các phòng, taxi, giặt quần áo. Bên cạnh đó, nhân
viên khách sạn cũng gợi ý cho du khách những hoạt động vui chơi giải trí
quanh Ninh Bình. Giá phòng mỗi đêm thấp nhất từ $10. Link đặt phòng tại
Hotels in Ninh Binh.
- Ninh Binh Family Homestay tại xóm 4, Gia Sinh, Chùa Bái Đính: là nơi nghỉ
chân tuyệt vời sau một ngày khám phá Ninh Bình. Từ vị trí khách sạn, du
khách dễ dàng tiếp cận những địa điểm du lịch nổi tiếng. Giá phòng mỗi đêm
thấp nhất từ $13.45.
- Queen Hotel Ninh Binh ở số 20, Hoàng Hoa Thám, TP.Ninh Bình: là địa điểm
hoàn hảo để trải nghiệm những điều tuyêt vời của Ninh Bình. Khách sạn có
một vẻ đẹp quyến rũ gần giống Chợ Rồng, Sông Vân, Núi Cánh Diều. Giá
phòng mỗi đêm thấp nhất từ $19.92.
- The Vancouver Hotel Ninh Binh tại số 01, ngõ 75, đường Lương Văn Tụy,
TP.Ninh Bình: là khách sạn nhận được nhiều phản hồi tốt của du khách nhờ
chất lượng phục vụ và dịch vụ tuyệt vời. Những tiện ích tốt nhất của khách
sạn như: wifi tất cả các phòng, wifi công cộng, an ninh 24 giờ, dịch vụ phòng
hàng ngày, máy fax … sẽ làm hài lòng mọi khách hàng kể cả những du khách
khó tính nhất. Link đặt phòng tại Hotels in Ninh Binh.
Địa điểm, tham quan khi du lịch Ninh Bình
Du lịch Ninh Bình nên đi đâu? Những thắng cảnh tự nhiên, không gian thiên nhiên
rộng lớn song song với các di tích lịch sử lâu đời chính là điều khiến Ninh Bình trở
thành một trong những điểm đến hàng đâu đối với du khách trong và ngoài nước.
Dưới đây là các điểm du lịch Ninh Bình hấp dẫn nhất mà bạn không nên bỏ qua. Tuy
nhiên nếu bạn đi tour du lịch Ninh Bình thì cũng không cần quá băn khoăn vì bạn
hầu như sẽ đi theo lịch trình tour.

Vườn quốc gia Cúc Phương
Vườn quốc gia Cúc Phương nổi tiếng với hệ sinh thái phong phú bao gồm vô số
những loài động thực vật quý hiếm đang được bảo tồn. Du khách đến với khu du
lịch sẽ được chiêm ngưỡng cảnh quan thiên nhiên trong lành, tham gia các hoạt
động lửa trại, khám phá cũng như biết thêm về văn hóa lịch sử nơi đây. Mỗi năm
vườn quốc gia Cúc Phương thu hút vài trăm nghìn lượt khách ghé thăm.
Đầm Vân Long
Được coi là khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước lớn nhất vùng đồn bằng Bắc Bộ,
Đầm Vân Long khá thích hợp cho việc du lịch ngắm cảnh một ngày. Đầm có diện
tích gần 3.500ha, được tạo thành nhờ việc đắp tuyến đê dài hơn 30km nhằm ngăn
lụt lội. Vân Long hiện là nơi sinh sống của hàng ngàn loài động, thực vật, trong đó
có loài voọc quần đùi đang có nguy cơ tuyệt chủng. Ngoài ra, khi đến với Vân Long
du khách còn có cơ hội khám phá phong cảnh yên bình, những ngọn núi, hang động
tuyệt đẹp.
Tràng An
Tràng An là khu du lịch nổi tiếng với những cảnh đẹp tự nhiên, hoang sơ từng được
UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới. Những điều du khách phải làm chỉ là
ngồi trên thuyền, thả trôi theo dòng sông uốn lượn quanh các dãy núi đá vôi, những
hang động tự nhiên kì bí. Nếu có dịp đến Ninh Bình, bạn nên ghé qua Tràng An một
lần.
Cố đô Hoa Lư
Khu di tích Hoa Lư nằm trên địa bàn giáp ranh hai huyện Hoa Lư và Gia Viễn của
tỉnh Ninh Bình được biết đến từng là kinh đô của nhà nước phong kiến đầu tiên ở
Việt Nam. Cố đô Hoa Lư tồn tại 42 năm dưới 3 triều đại Việt Nam. Trong đó 12 năm
đầu là kinh đô nhà Đinh, 29 năm kế tiếp là triều đại Tiền Lê, 1 năm cuối cùng là nhà
Lý trước khi rời đô về Thăng Long. Ngày nay, tuy không còn nguyên vẹn như ban
đầu nhưng Hoa Lư vẫn lưu giữ lại được nhiều di tích cung điện, đền, chùa có giá trị
lịch sử văn hóa cao.
Chùa Bái Đính
Chùa Bái Đính nằm cách thành phố Ninh Bình khoảng 15km, nằm trong quần thể
danh thắng Tràng An, được biết là vùng đất “địa linh – nhân kiệt” với nhiều kỷ lục ấn
tượng. Đây là nơi mà Quốc Sư Nguyễn Minh Không thời nhà Lý tu hành và đặt tên
cho núi, chùa. Suốt cuộc đời của mình, Nguyễn Minh Không lấy “cứu nhân độ thế”
làm mục tiêu, không ngừng cứu chữa cho chúng sinh, tuy nhiên hành tung luôn kỳ
bí, thực thực hư hư nên được dân chúng tôn là đức Thánh Nguyễn. Nói đến ngôi
chùa Bái Đính mà ông từng tu hành, đây thực sự là nơi hội tụ của linh khí núi sông,
của tâm linh, dân tộc. Núi nơi chùa tọa lạc tựa tiên cảnh, hướng về phía Tây như
chầu về đất Phật, rừng núi mênh mông với muôn vàn phương thuốc quý. Cảnh quan
bên trong chùa đồ sộ, nguy nga, với những công trình kiến trúc có giá trị nghệ thuật
cao như Tam Quan, chuông đồng nặng 36 tấn, tượng Quan Thế Âm Bồ Tất, Phật
Thích Ca Mầu Ni, hành lang 500 vị La Hán …
Nhà thờ Phát Diệm
Nhà thờ Phát Diệm nằm tại thị trấn Phát Diệm, Kim Sơn, Ninh Bình, cách Hà Nội
khoảng 120km về phía Nam là quần thẻ bao gồm nhiều công trình, điện thờ Công
Giáo rộng khoảng 22ha. Mọi thứ ở đây, từ nền, tường, côt cho đến chấn song đều

được làm bằng đá. Quần thể nhà thờ là sự kết hợp, giao lưu giữa kiến trúc đình
chùa Phương Đông và kiến trúc Gothic Phương Tây vô cùng đặc sắc. Bằng cách
này, các giáo dân Công Giáo có thể tôn thờ Thiên Chúa bằng tâm thức của người
Việt trong khi vẫn gìn giữ được những phong tục tập quán quý giá mà cha công để
lại.
Núi Non Nước
Núi Non Nước tọa lạc trên ngã ba sông Vân với sông Đáy, nằm giữa 2 cây cầu Non
Nước và câu Ninh Bình. Đỉnh núi Non Nước khá bằng phẳng, thuận tiện để nghỉ
ngơi với lối đi lên chia làm 5 cấp với 72 bậc gạch đá. Khu vực xung quanh núi có
nhiều danh thắng khác như đền thờ Trương Hán Siêu, công viên Thúy Sơn càng tôn
thêm vẻ đẹp cho ngọn núi đẹp nhất nhì miền Bắc này.
Món ăn ngon nên thử tại Ninh Bình
Đặc sản Ninh Bình là gì? Đây hẳn là câu hỏi của rất nhiều du khách, nhất là những
người chưa từng ghé qua Ninh Bình. Nhưng không sao, trong mục kế tiếp của bài
viết, chúng ta sẽ cùng điểm qua một số món ăn hàng đầu của vùng đất này.
Tái dê Hoa Lư
Dê đất Ninh Bình được chăn thả tự do cả ngày trên những mỏm đá gồ ghề, được ăn
những lá cỏ, lá cây thuốc vùng đồi núi. Có lẽ vì điều này mà thịt dê nơi đây săn chắc
và ít mỡ hơn dê nơi khác, đặc biệt thích hợp để làm món tái dê ngon lành. Cái ngon
của tái dê nằm ở bí quyết nêm gia vị, hương liệu đi kèm. Tái dê không chỉ là món ăn
ngon bồi dưỡng cở thể, mà còn là bài thuốc chữa bệnh quý.
Cơm cháy Ninh Bình
Cơm cháy là món đặc sản Ninh Bình, bình dân nhưng vẫn cuốn hút. Khách với các
vùng khác, cơm cháy Ninh Bình thơm ngon nhờ cách chiên và pha nước sốt đặc
trưng. Với cơm cháy không tẩm ướp, một thứ nước sốt pha từ nước mắm, mỡ
hành, ruốc sẽ được dùng để ăn kèm. Khi ăn, cơm không bị khô mà giòn tan, phảng
phất hương thơm trong từng hạt gạo.
Gỏi cá nhệch Kim Sơn
Cá nhệch là loài cùng họ với lươn nhưng sống ở vùng nước lợ thường được người
dân Kim Sơn đánh bắt mỗi độ tháng tháng 2. Cá nhệch có thể chế biến thành nhiều
món ăn như kho, rán, nấu canh chua, om nhưng được ưa chuộng nhất vẫn là gỏi cá
nhệch. Gỏi chế biến khá kì công từ khâu sơ chế, làm thính cho đến nấu dấm pha
gỏi. Khi ăn du khách sẽ cảm nhận được hương thơm bùi bùi của gạo nếp rang, vị
chua thanh của dấm xen cùng vị cay ấm của những gia vị của gừng, tỏi, ớt, tiêu sả.
Món ăn không chỉ là đặc sản Kim Sơn Ninh Bình mà còn nằm trong danh sách
những món ăn vặt ngon ở Ninh Bình.
Xôi trứng kiến Nho Quan
Xôi là món ăn truyền thống của người Việt Nam, phổ biến trong các dịp lễ, tết, cưới
hỏi hay đơn giản là bữa sáng. Tuy nhiên xôi nấu với trứng kiến có lẽ là một món ăn
lạ và đặc biệt chỉ có ở vùng Nho Quan, Ninh Bình. Trứng kiến dùng để nấu với xôi là
loại trứng kiến nâu (kiến ngạt) sống trên ngọn cây, rất giàu dinh dưỡng. Xôi có
hương vị hấp dẫn của gạo nếp dẻo thơm hòa lẫn với vị béo ngậy của trứng kiến,
hương thơm của mỡ gà, hành phi, lá chuối ngự.

Gáo kho cá
Gáo là loại cây mọc nhiều ở những khe suối hoặc chân đồi Ninh Bình, có thể để nấu
ăn hoặc dùng như một vị thuốc. Gáo có 2 loại xanh và vàng. Gáo xanh hơi chát còn
gáo vàng thì có vị chua nhẹ. Cả hai loại gáo đều có thể kho cùng với cá. Cá nấu
cùng gáo có hương vị đặc trưng, không ngấy và khử hoàn toàn mùi tanh nhờ những
lát gáo xếp dưới đáy nồi. Món ăn này được coi như thứ đặc sản dân dã của người
dân Ninh Bình.
Mua sắm và quà khi đi du lịch Ninh Bình
Nem chua Yên Mạc
Không giống như nem chua Thanh Hóa, nem chua Huế, nem chua Yên Mạc có
hương vị đặc trưng cũng như cách chế biến vô cùng khác biệt. Tương truyền, nem
chua Yên Mạc do con gái của quan Thượng thư Phạm Thận Duật thời nhà Nguyễn
là bà Phạm Thị Thư sáng tạo dựa trên món nem chua cung đình Huế. Thịt để làm
nem là thịt heo nạc mông thái nhỏ, dần nhỏ lăn vào thính ép chảy bớt nước để bảo
quản được lâu. Bì lợn cũng phải lựa loại ngon, luộc vừa chín trộng với thịt, lên men
bằng thính và muối với tỉ lệ nhất định. Cuối cùng, dùng bọc một lớp lá ổi ngoài nem,
rồi đem gói bằng lá chuối, sau 1 ngày là ăn được (với mùa thu là 3 ngày và mùa
đông là 4 ngày).
Mắm tép Gia Viễn
Mắm tép Gia Viễn là thứ mắm đặc sản, mang nét độc đáo trong văn hóa ẩm thực
của người Ninh Bình. Loại tép dùng để làm mắm phải là tép riu già, tươi, thân tròn
nhỏ và màu xanh lam. Tép sau khi rửa sạch đem trộng với thính và muối theo tỉ lệ
nhất định, ủ trong hủ với chút nước lọc trong vòng 6 tháng. Một chai mắm tép đạt
chuẩn có màu đỏ tươi đẹp mắt, cộng thêm mùi thơm, vị mặn ngọt đặc trưng nên
không cần thêm gia vị khi ăn.
Rượu Lai Thành
Một trong những đặc sản Ninh Bình làm quà phải kể đến rượu Lai Thành. Làng Lai
Thành thuộc huyện Kim Sơn từ xưa đã nổi tiếng về nghề nấu rượu ngon của Ninh
Bình nói riêng cũng như Bắc Bộ nói chung. Vùng đất Kim Sơn màu mỡ đặc biệt
thuận lợi cho nông nghiệp, năng xuất lúa cũng nằm trong các tỉnh dẫn đầu cả nước.
Chính điều này khiến nghề nấu rượu ở Kim Sơn phát triển và những mẻ rượu Lai
Thành – Kim Sơn ngon đến vậy. Những cây lúa nếp sau mùa gặt sẽ được phơi khô,
hong sạch cho vào chum để chuẩn bị cho việc nấu rượu. Men để nấu rượu cũng do
những gia đình có kinh nghiệm lâu đời tại địa phương chế biến, đảm bảo những mẻ
rượu xuất xưởng đều là chất lượng nhất. Người dân Ninh Bình, mỗi khi có đám
cưới, đám hỏi hay có khách quý đều phải kiếm bằng được rượu Lai Thành – Kim
Sơn mới toại nguyện. Du khách đến Ninh Bình cũng không ngoại lệ, họ luôn có
gắng mua được thứ rượu Kim Sơn hảo hạng về làm quà tặng người thân.
Rượu cần Nho Quan
Bên cạnh rượu Lai Thành, rượu cần Nho Quan cũng là loại rượu nổi tiếng, đặc biệt
từ cách nấu đến cách uống rượu. Điều đặc biệt đầu tiên là rượu khi nấu không có
khâu chưng cất lửa. Người ta dùng gạo nếp say (gạo nứt) nấu thành cơm trộn đều
với men rồi đem ủ vào trong ang hoặc vò sành khoảng 3 tháng. Men rượu cũng phải
là hỗn hợp vỏ cây mu, củ gừng, gủ giềng, lá ổi giã nhuyễn vắt lấy nước. Khi dùng
rượu, bạn chỉ cần đổ một ít nước vào ang, cắm nhữung đoạn thông rỗng vào bên
trong và uống. Uống rượu cần Nho Quan còn đặc trưng ở sự đông vui nhộn nhịp

của đám đông. Còn gì tuyệt vời hơn quây quần quanh ang rượu, hàn huyên chuyện
trò cả ngày mà rượu vẫn chưa nhạt.
Một số giấy tờ cần thiết bạn cần phải mang đi trong chuyến du lịch như sau:
- Vé máy bay du lịch (nếu bạn là Việt Kiều cần mang vé máy bay khứ hồi về
nước)
- Giấy/số xác nhận nếu mua vé máy bay qua mạng
- Hộ chiếu có Vietnam visa (nếu cần)/Thẻ chứng minh nhân dân
- Bản sao giấy đăng ký kết hôn (để check-in khách sạn khi đi cùng gia đình)
- Bản sao giấy khai sinh của con cái (để check-in máy bay trong nước khi chưa
có hộ chiếu, CMND)
- Thẻ khách hàng thường xuyên/ưu đãi của hãng hàng không (Frequent
flyer/frequent guest cards)
- 2 ảnh cá nhân (khổ làm hộ chiếu), bản sao thông tin cá nhân trong hộ chiếu
(sử dụng khi mất hộ chiếu)
- Voucher/coupon/các loại vé (khi book các dịch vụ)
- Giấy phép lái xe, bảo hiểm (nếu bạn tự lái xe đi du lịch)
- Về tiền bạn có thể cầm tiền mặt cũng như chuẩn bị thêm thẻ ATM tiện cho
việc rút tiền khi cần thiết.

