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I.

DI CHUYỂN ĐẾN NHA TRANG
A. Máy bay
Nếu bạn chọn hình thức di chuyển bằng máy bay sẽ đến sân bay Cam Ranh, từ sân bay
Cam Ranh, bạn sẽ đi về trung tâm thành phố Nha Trang. Một số hãng khai thác đường
bay khứ hồi đến Nha Trang gồm: Vietnam Airlines, Jetstar, Vietjet Air, Bamboo Airways.
Bạn có thể check lộ trình và chi phí các chuyến bay của hãng thông qua website của các
hãng đó. Ngoài ra, bạn cũng có thể tham khảo các trang bán vé trực tuyến như
traveloka.com hay trip.com
Do sân bay Cam Ranh nằm cách thành phố Nha Trang khoảng 35 km, nên đến đây bạn
có thể chọn đi taxi hoặc xe bus của sân bay.
B. Tàu hỏa
Bạn có thể tham khảo lịch trình và mua vé tàu đến Nha Trang trên trang web của Tổng
công ty đường sắt Việt Nam https://dsvn.vn/#/
C. Ô tô
Bạn cũng có thể dễ dàng đến Nha Trang bằng xe đường dài của các hãng lớn như Hoàng
Long (từ Hà Nội) hay Phương Trang (từ TP Hồ Chí Minh).
Tại Nha Trang, bạn có thể dễ dàng di chuyển bằng taxi, Grab, các tuyến buýt công cộng,
xe máy thuê, vv.

II.

CHỖ Ở
Là thành phố du lịch, Nha Trang có hệ thống khách sạn khá đầy đủ và tiện nghi với giá cả
khác nhau. Các đoàn có thể tham khảo danh sách khách sạn gần trường Đại học Nha
Trang trong file đính kèm. Các đoàn có thể liên lạc với khách sạn để đặt trực tiếp hoặc
thông qua các website đặt phòng có uy tín như booking.com, agoda.com, traveloka.com
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