Chắc cũng nhiều người thích xê dịch nhưng ngại đi một mình vừa buồn vừa
mắc vừa không có ai chụp hình cho. Cơ mà đôi khi vì một số lý do mà mình sẽ
khó có du khách đồng hành. Theo ý kiến cá nhân của em thì tuổi trẻ có hạn mà
cứ đợi người đi cùng thì chắc mãi những kế hoạch sẽ chỉ là kế hoạch. Hôm nay
em xin mạng phép chia sẻ chi tiết hành trình du lịch một mình lên Ninh Bình
của em.
Cần chuẩn bị trước:
- Chổ ở: em book homestay Go Ninh Bình đặt phòng khách sạn trực tuyến ở
Dulichso. Giá 100k/giường/đêm. Về giường thì khá sạch sẽ, có rèm che, có tủ
khoá để đồ. Vệ sinh chung (nhà vệ sinh hơi hông thơm).
- Xe khách: em book xe Limousine của XEVIETNAM hotline 19001731. Giá 1
lượt HN - Ninh Bình: 135k (bên nhà xe có xe trung chuyển. Những chổ khác em
không biết đón như nào nhưng em ở Hà Đông thì được đón ở Big C Hà Đông.
Chở thẳng đến Homestay luôn). Về xe thì đẹp, nội thất sang chảnh, ko hôi, ko
chen lấn. Em book gần sát ngày nhưng cũng giá bth.
- Xong em bay qua Cố Đô Hoa Lư. Em đi đường trong nên khung cảnh rất lãng
mạn và vắng xe. Gửi xe máy ở cổng Hoa Lư chổ cô thợ may 10k. Đi loanh quanh
cố đô, không vào trong xem từng điểm (nắng quá).
- Đi hết cố đô là gặp đường vào động Am Tiên. Vé tham quan 20k. Sau khi tham
quan xong ra thì nắng quá mà bác xe ôm mời hoài nên nhảy lên đi ra lại chổ gửi
xe luôn 10k. Ngồi sạc tí điện + uống nước ở chổ gửi xe thì em quen được 2 chị.
3 chị em rủ nhau đi Tam Cốc luôn.
- Tới Tam Cốc Bích Động: vé tham quan 120k/người, 1 chuyến đò là 150k (hình
như 1 chuyến chở được dưới 4 người ý, em với 2 chị mới quen), gửi xe 15k. 3 chị
em típ cho cô lái đò 50k.
Để đi 1 mình suôn sẻ thì em nghĩ mọi người nên chuẩn bị 5 điều:
1. Tâm lý đi 1 mình sẽ hơi buồn vì không có ai trò chuyện. Nhưng bù lại khá thoải
mái tự do. Như em thích hái hoa bắt bướm giữa đường. Chổ nào đẹp là em dừng
xe gạt chống nhảy xuống chụp hình. Như vậy sẽ không cảm thấy "đang làm
phiền" du khách đồng hành.
2. Kỹ năng search Google Map. (Cái này cực quan trọng luôn. Không biết xem
bản đồ là xác định?
3. Kỹ năng chụp ảnh và ứng dụng linh hoạt trong sử dụng thiết bị để chụp. Vì đi
một 1 là xác định sẽ không có ai chụp cho. Nên việc chuẩn bị thiết bị để tự chụp
rất quan trọng. Nếu mọi người muốn tìm hiểu thêm về vấn đề này hãy comment
em sẽ viết thêm nha.
4. Lên kế hoạch cụ thể. Ví dụ như đi chổ nào? có tốn tiền để tham quan không?
ăn cái gì ngon?
5. Book trước phòng ở trực tuyến tại các trang như Hotels in Vietnam, phương
tiện di chuyển từ chổ của mọi người đến chổ đi du lịch, phương tiện di chuyển
giữa các điểm tham quan, ăn uống.

