Thoát khỏi không gian tù túng, ồn ào nơi phố thị, những ngày hè này chúng tôi vượt
sóng từ cảng Sa Kỳ ra huyện đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) để được hòa mình vào bầu
không gian hoang sơ ở đảo Bé, theo những cánh chim Hải Âu vui đùa giữa nghìn
trùng sóng nước. Từ TP Quảng Ngãi xuôi theo quốc lộ 24B về cảng Sa Kỳ, du
khách quốc tế không cần xin thị thực Vietnam visa mà vẫn có thể lên tàu cao tốc
vượt biển khoảng 45 phút là đến với huyện đảo Lý Sơn giữa nghìn trùng sóng nước.
Huyện đảo Lý Sơn chỉ rộng 10km2, gồm đảo Lớn (xã An Hải và An Vĩnh) và đảo Bé
(xã An Bình), vẫn còn hoang sơ với hệ sinh thái biển thật phong phú, thích hợp với
những ai muốn nghỉ dưỡng giữa khung cảnh thiên nhiên. Ngoài ra, Lý Sơn còn ẩn
chứa cả một kho tàng tư liệu sống động về hải đội Hoàng Sa - Trường Sa cùng với
nhiều di tích lịch sử - văn hóa.
Mùa này sóng biển dịu êm, du khách có thể đi tàu cao tốc từ cảng Sa Kỳ ra đảo Lý
Sơn khoảng 45 phút, sau đó từ cảng cá Lý Sơn sang đảo Bé khoảng 15 phút nữa là
du khách có thể đến với đảo Bé, xã An Bình. Tại đây, du khách có thể đặt một
phòng khách sạn ở Quảng Ngãi để lưu trú và thưởng thức bức tranh thiên nhiên thơ
mộng, những thân dừa cong cong, vòm đá với muôn hình thù kỳ thú nhoài mình ra
biển.
Sau khi tắm biển, thưởng thức những món đặc sản biển, du khách có thể thong
dong đi dạo dọc biển nhặt vỏ ốc, vỏ sò nhiều màu sắc sặc sỡ. Ấn tượng nhất là khi
chiều dần buông, du khách có thể hòa mình vào bầu không gian rộng lớn theo cánh
chim Hải Âu khắp phương trời từ ngoài khơi trở về tổ.
Hải Âu ở đảo Bé - Lý Sơn gần gũi đến lạ, từ trên bầu trời mây thăm thẳm, bay lượn
vòng đùa giỡn cùng những ngọn sóng ngoài khơi xa rồi bất ngờ bay về hòn Đụn sà
xuống sát bãi biển nô đùa với du khách. Từng đàn chim Hải Âu bay về mang theo
âm thanh rộn rã như thể xua tan đi mọi ưu phiền trong lòng du khách phương xa.
Sau khi tắm biển ở hang Câu, cùng ngư dân đánh lưới, lặn biển bắt cá, bắt ốc ở các
ghềnh đá ven đảo... du khách tham quan quần thể di tích hải đội Hoàng Sa - Trường
Sa, thăm chùa Hang, chùa Đục náu mình trong hang đá cùng các kiến trúc tâm linh
của bà con vùng biển. Và không thể quên “vương quốc tỏi” Lý Sơn: leo lên đỉnh núi
Thới Lới, một trong những miệng núi lửa lớn nhất còn lại trên đảo, du khách có thể
nhìn toàn cảnh những cánh đồng trồng hành, tỏi chia ô đều tăm tắp, ngọn đèn biển
sừng sững giữa biển trời xanh biếc và khó quên nhất là cảnh hoàng hôn đỏ rực bao
trùm biển khơi.
Từ đảo Lớn du khách đi tàu cá sang đảo Bé chỉ mất khoảng 15 phút. Cái tên xã đảo
An Bình thật hợp với nhịp sống bình yên, thân thiện của cư dân hải đảo nhỏ bé này.
Không gì thú vị hơn khi thưởng thức đặc sản biển bên hòn Đụn, nhìn những đàn
chim hải âu rộn rã bay về như chào đón khách phương xa. Đảo Bé còn níu chân du
khách bởi những bờ đá bao quanh các rẫy hành, tỏi được xếp bằng những tảng đá
cuội, những thân dừa cong cong nhoài mình ra biển, những bãi đá với muôn hình
dạng kỳ thú cùng bãi cát trắng tinh chưa có dấu chân người...

