
A fantástica viagem à Ilha Con Dao Vietname 
Foi uma oportunidade contingente e emocionante quando visitei Con Dao em julho. 
É um destino perfeito para pessoas que amam aventuras e praias virgens. 
Apanhei o autocarro SaiGon - Vung Tau e parei em Cat Lo Harbor. Porque ainda 
havia muito tempo, meu amigo e eu decidimos comer alguma coisa antes de entrar 
no navio. Como sabem, se comerem 30 minutos antes de uma viagem, a vossa 
doença do mar diminuirá notavelmente. Às 16h30: ouvimos os sinais da nave que 
era a hora em que entramos na nave. Decidi ir de barco desta vez, porque foi uma 
economia de custos, e ainda tínhamos muito tempo. Mesmo que a viagem durasse 
tanto tempo-cerca de 12 horas, ainda queríamos ter esta experiência. 
No convés, muitos passageiros estavam apreciando a bela paisagem. No entanto, 
eu e o meu amigo decidimos dormir porque não dormimos na noite anterior. 
Acordei às 23h, e depois fui ao convés e decidi comer uma tigela de macarrão. Os 
passageiros podem facilmente comer no navio, mas só havia macarrão com ovos ou 
macarrão com salsicha. Eu só tinha macarrão, então era muito barato com apenas 
25.000 VND. 
 
Diz-se que Con Dao foi o mais bonito de Março a junho, e eu vim aqui no final de 
abril. Nesta época de um ano, a praia era muito tranquila, por isso seria muito bom 
se você viesse a esta atração turística no início do verão. Às 5 da manhã, todos na 
nave acordaram para desfrutar da atmosfera e da paisagem ao amanhecer. 
Naquele dia, o vento de frente era forte, então levou o barco 14 horas para chegar 
ao destino. Con Dao parecia ser uma área colossal, a água era muito azul e limpa e 
a praia era incrivelmente pacífica. Finalmente, chegamos a Ben Dam Harbor; o 
tempo estava muito agradável com grande sol. Comecei a sentir-me apaixonada por 
este lugar. Entrámos no autocarro para nos mudarmos para a cidade e vimos o 
lendário Apex do amor a uma longa distância das nossas costas. As pessoas diziam 
que este ápice era como a imagem de um menino e uma menina abraçando - se, 
mas eu não conseguia perceber esta foto-talvez porque eu não estava apaixonado. 
 
Este porto estava a cerca de 13 km de Con Dao. Eu e o meu amigo tomámos o 
pequeno-almoço e alugámos uma mota para descobrir a beleza desta cidade. As 
estradas aqui nesta época eram bastante coloridas com violeta Lagerstroemia, 
Fênix vermelha, e fístula Cassia amarela. Sentimo-nos realmente impressionados e 
surpreendidos com a magnífica beleza da natureza aqui. A tranquilidade aqui 
pareceu-me estranha, desde as estradas limpas até à praia romântica. Cerca de 
sete mil cidadãos locais viviam nesta cidade, mas quase não conseguíamos ver 
nenhum deles. 
Voltamos para pegar nosso quarto de hotel que reservamos online em hotéis em 
Con Dao, colocar nossa bagagem no quarto e continuar nossa viagem. A cidade de 
Con Dao era tão pequena que podíamos descobrir todas as partes deste lugar em 
apenas uma manhã. A população local disse-nos que se conheciam muito bem e 
todos os lugares desta cidade. Voltamos para o primeiro lugar - Ben Dam Harbor e 
depois fomos para Dam Trau. Fomos aconselhados a ter a nossa moto cheia de 
energia antes de irmos porque só havia uma estação de combustível aqui. 
 
Van Son Pagoda, que estava sendo construído, estava localizado em um terreno 
alto, então nos sentimos bastante cansados depois de caminhar por 200 escadas. A 
vista daquela altura era tão grande com céu azul e Praia. Hai An Lake was as 
beautiful as a picture of yellow autumn. 
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Nós não queríamos perder nenhum momento e cenário aqui porque era 
notavelmente fantástico. Portanto, nós tiramos um monte de fotos em todas as 
partes deste lugar, desde o belo lótus no lago para outros. Este lago abastecia os 
cidadãos locais com água doce. Havia apenas água doce em Con Dao e Hon Gai, e 
outras 14 ilhas não tinham água doce. Em seguida, nos mudamos para o Templo de 
Ba Phi Yen e oramos, a atmosfera interior era muito pacífica e tranquila. Depois 
disso, meu amigo e eu fomos descobrindo cada parte lá, de mercados a 
restaurantes e outros locais históricos. 
As estradas à beira-mar eram encantadoras. Parámos um bocado no cais 914 e 
soubemos da história do número 914. Foi uma pena que tantos Construtores 
tenham falecido para contribuir para a construção deste Cais. A atmosfera e a 
paisagem aqui ainda eram incríveis. A água estava tão limpa e clara que queríamos 
nadar, mas não nos foi permitido porque havia muitas ostras naquela área. 
 
O cenário dos dois lados da cidade para Ben Dam Harbor era completamente 
diferente um do outro. Um lado da estrada estava coberto com um monte de flores 
de confettis e o outro banco era a praia com penhascos ásperos que era de tirar o 
fôlego, mas perigoso. Não podíamos parar de tirar muitas fotos aqui por causa da 
fantástica vista deste lugar. Em seguida, visitamos o Templo de Cau, que era o 
templo construído para o filho de Nguyen Anh. Os turistas que vierem aqui terão a 
oportunidade de ouvir as anedotas deste templo. 
Depois mudámo-nos para a Praia Dam Trau. A estrada era tão sinuosa e áspera 
que quase nos apaixonávamos às vezes. Cada praia tinha seu próprio estilo e 
beleza, assim como Dam Trau. Esta praia era bastante grande com areia amarela e 
algumas barracas de marisco. Rapidamente encontramos um lugar ideal e 
começamos a escolher alguns tipos de frutos do mar. Tivemos a oportunidade de 
comer conchas, caranguejos da lua, que eram muito deliciosos e saborosos. 
Naquela tarde, voltamos para bathe porque eu preferia a praia na cidade. Meu 
amigo e eu encontramos uma praia deslumbrante e tranquila cujo nome era tão 
Muoi. Foi até às 19h que parámos de tomar banho. A atmosfera naquela época era 
tão impressionante com uma bela lua e uma onda pacífica. Seria melhor se 
tivéssemos lá uma garrafa de cerveja. 
Dois outros amigos e eu bebemos café gelado com leite juntos e conversámos 
sobre muitas coisas. Depois disso, fizemos uma sesta depois de um longo dia de 
viagem. 
 
Às 23: 30, visitamos o Cemitério Hang Duong e estava mais lotado lá à noite do que 
durante o dia. O sistema de iluminação aqui veio de baterias solares; cada túmulo 
era uma luz então havia milhares de luzes lá. Ofereci incenso no túmulo de Vo Thi 
Sau e outros próximos. Eu também vim para outros túmulos porque eu pensei que 
não tantas pessoas vieram lá. Para ser honesto, senti um pouco de medo, embora 
não soubesse de onde veio esse medo. 
Às 5 da manhã, dei um passeio pelas ruas pacíficas e tranquilas. Eu também visitei 
o mercado em que os povos locais venderam os vegetais verdes que cresceram 
como espinafres, abóbora, e couve. A maioria das frutas e flores aqui vieram do 
continente assim que eram um pouco mais caros do que outros. 
Depois de um pequeno-almoço completo, meu amigo e eu visitamos Phu Son e Phu 
Hai campo de detenção; o ambiente nesses lugares era tão calmo que o silêncio era 
uma pressão desconfortável. Tive a oportunidade de ouvir a estrutura destes locais, 
que incluíam o Palácio da princesa interior, museu, etc. localização num grande 



campus com muitas árvores verdes. Visitei também a galeria onde foram expostas 
as lembranças de heroína Vo Thi Sau. Este museu foi localizado ao lado da 
pequena estrada onde ela foi mantida por 1 dia 1 noite. 
 
Finalmente, visitámos o campo de detenção de Phu Tuong e depois voltámos para 
tomar banho. Tivemos a oportunidade de tomar banho em algumas praias famosas 
aqui, como o Muoi, o Lo Voi e o Nhat. Estas praias eram muito seguras e 
confortáveis. Depois disso, pedimos o caminho para Ong Dung forest, foi um pouco 
longe, mas ainda decidimos vir porque estávamos interessados neste 
destino.Cruzámo-nos com Ma Thien Lanh em que duas faixas de pedras estavam 
direitas. 
Compramos 20.000 bilhetes para visitar Ong Dung forest e depois exploramos este 
lugar de acordo com as instruções de um oficial de proteção florestal. Ao atravessar 
a floresta primitiva, vimos uns macacos marotos que brincavam felizes. Uma coisa 
em particular que todos os turistas gostaram muito quando visitaram Con Dao foi 
que eles nunca perderiam suas motos mesmo quando as chaves ainda estavam nas 
motos. Percorremos 600 metros pela floresta para chegar à praia. 
 
Ong Dung beach 
A praia estava à nossa Vista, havia muitas pedras e pás, mas ainda podíamos tomar 
banho lá. A outra praia perto de lá era mais segura com areia branca. Muitos turistas 
vieram aqui para ver coral e experimentar as conchas de Cellana. O meu amigo e 
eu almoçámos naquele cenário natural, mas lindo, com dois pacotes de macarrão, 
duas latas de cerveja, frutas e rebuçados. Sentimo-nos muito felizes com a nossa 
viagem com Đặt khách sạn. 

https://www.dulichso.com/

