
Bãi Tắm Titop Vịnh Hạ Long 
Bãi tắm Titop nhìn từ trên cao có hình dáng như vầng trăng ôm trọn lấy chân đảo, 
bãi tắm ở đây tuy có diện tích nhỏ nhưng rất sạch và trong xanh bốn mùa, đặc biệt 
phong cảnh trời mây, non nước tuyệt đẹp, được ngắm cảnh và thưởng thức cảnh 
đẹp tự nhiên tại đảo mang đến cảm nhận thú vị và thích thú nhất với du khách thích 
thiên nhiên và biển. 
Bãi tắm Titop cách bãi tàu du lịch Bãi Cháy khoảng 14 km, nằm về phía đông của 
Vịnh Hạ Long. Sở dĩ có tên là bãi tắm Ti Tốp là vì năm 1962 Hồ Chủ Tịch và nhà du 
hành vũ trụ Giéc Man Ti Tốp đã đến thăm nơi đây. Hiện nay tại bãi tắm đã có thêm 
các dịch vụ du lịch nhằm cung cấp tốt nhất cho du khách tắm biển và tham quan tại 
đảo, có một quầy bar, dịch vụ cho thuê áo tắm, phao bơi, tắm nước ngọt. Nước ngọt 
được Ban Quản lý Vịnh cho vận chuyển từ đất liền ra, cho nên rất đảm bảo an toàn 
và đã đáp ứng cho nhu cầu du khách. Bãi tắm này hiện đang thu hút rất nhiều khách 
ra tắm biển và thăm đảo, ngày càng đông du khách lựa chọn tắm tại bãi biển Titop 
và lưu trú tại các khách sạn ở Hạ Long như một sự lựa chọn đúng đắn khi đến vịnh 
Hạ Long. 
 
Các bãi tắm tại Cát Bà 
Danh sách các bãi tắm biển đẹp của Cát Bà. Du khách có thể lựa chọn tắm tại bãi 
tắm Cát Cò 1, Cát Cò 2, Cát Cò 3 hoặc bãi tắm Tùng Thu (cách trung tâm 2 km). 
Ngoài ra du khách có thể tắm tại các bãi tắm nhỏ trong vịnh Lan Hạ hoặc bãi tắm tại 
đảo Khỉ (đảo Cát Dứa). 
 
* Bãi tắm Cát Cò 1, 2, 3 
Ở Cát Bà có đến hàng trăm bãi tắm lớn nhỏ, nhưng cụm bãi tắm Cát Cò (Cát Cò 1, 
2, 3) là nơi được nhiều du khách đến nhất bởi cảnh quan thiên nhiên phong phú. 
Bãi tắm Cát cò 1 rộng và đẹp nhất, nằm vòng theo núi, quanh năm sóng vỗ, không 
khí trong lành và làn nước trong xanh, là nơi được nhiều du khách đến nghỉ ngơi và 
tắm. Bãi tắm Cát Cò 2 lại thanh bình và pha chút huyền bí. Bãi tắm Cát Cò 3 mang 
màu sắc khá hiện đại. 
Trên bờ, ngoài khu vực vui chơi giải trí là quần thể nhà nghỉ xây theo kiểu biệt thự 
nhỏ phù hợp với mọi gia đình. Bãi tắm tuy không hấp dẫn bằng bãi tắm Cát Cò 1, 2 
nhưng đây là nơi có nhiều sóng và khá sâu, thích hợp với những người bơi giỏi. 
Tắm biển xong, nằm thư giãn trên bãi cát uống nước hoặc thưởng thức đặc sản 
biển, du khách sẽ cảm nhận hết vẻ đẹp của biển, nhất là lúc hoàng hôn. 
 
Đứng nhìn ra xa, về phía cuối của bãi tắm, chiếc cầu nhỏ Cát Tiên nối bãi Cát Cò 1 
sang bãi tắm Cát Cò 2 như dải lụa vắt qua núi. Đi trên cầu sang bãi tắm Cát Cò 2, 
vượt qua đoạn cua che khuất của núi, một khoảng trời mới như đang rộng mở và 
một bãi tắm xinh đẹp pha lẫn hoang sơ hiện ra trước mắt. Tại đây, du khách có thể 
tắm biển, nghỉ ngơi phơi nắng và tận hưởng những làn gió trong lành thổi vào từ đại 
dương. 
 
Sẽ là thiếu sót nếu không đến với bãi tắm Cát Cò 3. Đây là điểm du lịch mới nhất 
của đảo Cát Bà. Bãi tắm Cát Cò 3 được xây dựng khá đẹp và hiện đại, dịch vụ du 
lịch ở đây khá hoàn hảo từ tắm biển, nghỉ ngơi, ăn uống. 
 
* Bãi tắm Tùng Thu 
Đây là một bãi tắm đang được đầu tư đưa vào sử dụng. Bãi tắm ở đây có sóng 
nước lăn tăn và yên ả hơn các bãi tắm Cát Cò. Bãi tắm Tùng Thu cách thị trấn Cát 
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Bà khoảng 2 km đi về phía đi rừng Cát Bà. 
 
Bãi tắm đảo Khỉ 
Đảo Khỉ là một hòn đảo nhỏ nằm cách thị trấn Cát Bà 2Km. Bãi tắm có chiều dài 
khoảng 1 km, nằm trên đảo Khỉ, bãi tắm có tên gọi là Cát Dứa. Đây thực sự là bãi 
tắm đẹp của vịnh Lan Hạ. Đến đây, du khách mới có cảm giác thực sự của tắm biển 
trong vịnh bởi nước biển ở đây tuyệt đối trong và sạch. 
Để đến được Đảo Khỉ, du khách đi thuyền từ bến Bèo, cách thị trấn Cát Bà khoảng 
2 km. Thực tế, tại đảo khỉ có một bãi tắm nhỏ hơn gọi là Cát Dứa 2. Bãi tắm này chủ 
yếu dành cho khách du lịch cao cấp bao gồm khách Việt Nam và khách quốc tế. Tại 
đây có khu nghỉ dưỡng kiểu Resort – Monkey Island Resort với những khu nhà 
truyền thống (tranh, tre, nứa, lá) nơi mà du khách có thể dễ dàng đặt phòng trực 
tuyến tại hotels in Ha Long. Nếu bạn không muốn ồn ã thì đây chính là điểm đến lý 
tưởng của đảo Cát Bà. 
 
Các bãi tắm khác: 
Ngoài các bãi tắm chính kể trên, du khách còn có thể thuê thuyền đi thăm vịnh Lan 
Hạ và ghé vào tắm tại các bãi tắm tại các hòn đảo trong vịnh như bãi tắm đảo Vạn 
Bội (có bãi tắm không sâu lắm nhưng phong cảnh thì tuyệt đẹp), bãi tắm đảo Vạn 
Bội con, bãi tắm Ba Trái Đào, bãi tắm đảo Nam Cát… 
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