
Mui Ne, que significa "Península abrigada", é uma cidade de praia idílica, 
descontraída, com tudo o que você precisa para ajudar a recarregar essas baterias. 
Palmeiras, praias de areia branca, grandes frutos do mar e uma gama de opções de 
hotel fazem com que seja um grande fim de semana de distância. No entanto Mui 
Ne não é apenas sobre lazing pela praia e ler um livro, há também algumas 
atividades excitantes à base de água, incluindo kite-surfing e windsurf, que são 
garantidos para obter o seu sangue bombeando. Você também pode alugar uma 
moto e cruzeiro para as dunas de areia vermelha ou branca fotogênica, ou molhar 
os pés no fluxo de fadas, ou simplesmente acordar cedo para tomar um belo nascer 
do sol e assistir a captura de ontem à noite descarregada em terra. Com uma 
variedade de opções Todas dentro de fácil acesso à cidade, é fácil ver por que Mui 
Ne é um destino tão popular do Sul. 
Quando você fala com alguém que visitou Mui Ne muitas vezes você ouve: "foi tão 
relaxante, com todos aqueles grandes bungalows de praia, pilhas de diferentes 
restaurantes, belas dunas e praias de areia branca."No entanto, você poderia 
facilmente ouvir," Mui Ne foi irreal! Nós tentamos a nossa mão em Duna sledding, 
kite-surfing, windsurf e até mesmo esgueirou-se em uma rodada de golfe. E 
festejávamos com fogueiras todas as noites na praia. Que fim-de-semana 
perverso!"Seja qual for a tua experiência, vais passar um bom bocado. 
 
Por que não ir para Mui Ne 
Mui Ne está um pouco fora do caminho. Sem acesso fácil ao aeroporto, Se você 
não gosta de longas viagens de ônibus, você estaria melhor voando para Nha Trang 
ou indo para a Ilha Phu Quoc para uma escapadela de praia. Também se você está 
procurando mergulhar ou snorkelling, em seguida, ir para outro lugar. 
Mui Ne, como muitos outros destinos turísticos costeiros no Vietnã, passou por um 
boom de construção e desenvolvimento ao longo dos últimos anos. O que já foi uma 
romântica e tranquila cidade de praia local é agora quase inteiramente frente por 
grandes hotéis e bungalows e mostra muito pouca semelhança com a tranquila 
cidade de pesca que costumava ser. 
 
Porquê ir para Mui Ne 
Mui Ne é lindo e muito relaxante. Se você fizer o esforço para chegar lá, então você 
será recompensado com postal como palm fringed, praias de areia branca e um 
lugar adorável para ver o mundo passar. Além disso, as atrações facilmente 
acessíveis em torno de Mui Ne, você vai ver por que a área se transformou 
lentamente no porto de escala para a maioria dos ex-pats fora de Saigão e para 
mochileiros de todo o Sudeste Asiático em busca de uma pausa na praia. 
 
É a melhor altura para ir à Mui Ne 
Como sempre na costa sul do Vietnã é melhor visitar durante a estação seca que 
vai de Outubro/Novembro a Abril/Maio. No entanto, Mui Ne tem um clima único que 
significa que vê muito pouca chuva em comparação com a vizinha Nha Trang, Hoi 
An e até Phan Thiet (apenas 30 km ao sul), tornando-se assim uma grande escolha 
durante todo o ano. 
 
Onde ficar em Mui Ne 
Ao contrário de muitos destinos no Vietname, compensa fazer uma reserva nesta 
pequena cidade. Há uma abundância de opções de alojamento, mas devido à 
popularidade de Mui Ne e proximidade de Saigão é um destino popular, 



particularmente ao longo dos fins de semana e feriados nacionais. Com mais de 100 
hotéis em Mui Ne para escolher de lá são como você esperaria uma grande 
variedade de opções de belos resorts românticos até pequenos bungalows do lado 
da praia. As Villas Cham (32 Nguyen Dinh Chieu) são a minha escolha como uma 
das opções de luxo mais caras da cidade. No entanto, se você está procurando algo 
um pouco mais leve na carteira, em seguida, considerar verificar Hiep Hoa Resort – 
Beachside Bungalows (80 Nguyen Dinh Chieu) 
 
Onde comer / jantar em Mui Ne 
Mui Ne, como seria de esperar, é tudo sobre marisco. Há alguns grandes 
restaurantes que vão cozinhar a captura do dia direito como você assistir, incluindo; 
goiaba (53 Nguyen Dinh Chieu) ou se você está procurando uma opção mais 
romântica, em seguida, considerar o restaurante dentro do Clube de vela – Sandals 
(24 Nguyen Dinh Chieu.) Um extenso menu e uma bela configuração fazer 
Sandálias uma grande escolha. Uma opção local popular com muitos frutos do mar 
frescos para escolher é Lam Tong (92 Nguyen Dinh Chieu.) 
Mui Ne e a província de Binh Thuan também abriga a famosa fruta do dragão. 
Apropriadamente nomeado, por causa de sua aparência, é um favorito à beira da 
estrada, e faz um ótimo lanche de café da manhã. 
 
Vida nocturna em Mui Ne 
Jibes, Pogo e Java são grandes opções para passar o próximo pela cidade. Jibes é 
um popular local de surf de papagaios e muitas vezes tem fogueiras na praia. No 
entanto, as tendências mudam, por isso, faça uma caminhada ao longo da praia e 
veja para onde a noite vai levá-lo! 
 
A minha lista de entrar e sair da Mui Ne 

• As dunas de Areia Vermelha - estas dunas de areia estão no extremo norte 
da cidade. As dunas são incrivelmente fotogênicas, mas devido à sua 
proximidade com Phan Thiet e Mui Ne, elas são incrivelmente populares 
também. Eles são melhor visitados muito cedo da manhã ou tarde da noite 
para evitar a multidão e calor intenso. 

• As dunas de areia branca-mais pitorescas, mas um pouco mais de esforço 
para alcançar do que as dunas de Areia Vermelha, sua grandeza são, no 
entanto, bem vale a viagem. Oportunidades de fotos fantásticas abundam. 

• Fairy Springs-localizado a cerca de meio caminho ao longo da estrada 
principal na parte de trás da praia Mui Ne. Suba o rio até a fonte da primavera 
e veja como um pequeno rio esculpiu um grande nicho no campo local. 

• O mercado de peixe de manhã cedo - no extremo norte da cidade Mui Ne, 
esta é uma necessidade. O objetivo é chegar lá em algum momento entre as 
5.30-7 da manhã para pegar o melhor da ação. Você verá centenas de locais 
furiosamente descarregando, limpando e negociando todos os tipos de 
peixes de barcos ancorados ao largo da Costa. Uma grande visita de 30 
minutos e fácil de atar com uma viagem para as dunas de Areia Vermelha 
nas proximidades. 

• A Torre Po Shanu Cham-está localizada a leste da estrada que liga Mui Ne e 
Phan Thiet. Um vestígio da incrível cultura do Povo Cham que habitava esta 
área. Está lindamente localizado em uma elevação com vista para a cidade 
de Phan Thiet e o Rio Phan Thiet. 

 

https://www.hotels-in-vietnam.com/phan-thiet.html


Fica longe de 
Se você vai alugar uma moto certifique-se de ser cauteloso de todos os ônibus 
turísticos que voam dentro e fora da cidade. Se você nunca esteve em uma bicicleta 
antes que este é um grande lugar para aprender, mas cuidado. Não há muito tempo, 
uma nova estrada foi construída atrás da praia, que aliviou muitos dos problemas de 
tráfego ainda muitos carros, ônibus e bicicletas continuam a conduzir pela estrada 
da praia a velocidades vertiginosas! 
 
Chegar lá 
Mui Ne é cerca de 30 km ao norte de Phan Thiet. Perto da auto-estrada 1a, perto da 
saída de Phan Thiet, há uma estrada lateral para Muong Man, que tem ligações 
Norte-Sul. Pergunte sobre os horários com antecedência ou prepare-se para uma 
possível espera longa! A maioria dos turistas chega a Mui Ne em um ônibus, ou 
uma viagem de 4 horas a norte de Saigão ou uma viagem de 5 horas a sul de Nha 
Trang. 
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https://www.dulichso.com/

