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Phụ lục I
TÀI NGUYÊN DU LỊCH TỰ NHIÊN

(Kèm theo Quyết định số
TT

Tên
TNDL

Vị trí, phạm vi

Đảo Cù
1 Lao
Xã Tân Hiệp
Chàm

Phường Cửa Đại;
Đông Bắc giáp biển
Đông, Tây Bắc giáp
Bãi biển
2
phường Cẩm An,
Cửa Đại
Đông Nam giáp KS
Vitoria, Tây Nam
giáp khối Phước Tân
Phường Cẩm An;
Bắc và Tây giáp
Bãi biển khu dân cư, Nam
3
An Bàng giáp dự án du lịch,
Đông giáp biển
Đông

/QĐ-UBND ngày

/11/2021 của UBND tỉnh Quảng Nam)

Mặt
nước
Chủ thể
Diện
đang sử sở hữu, Đặc điểm, tính chất
tích đất
dụng
quản lý
(nếu có)
Hội An (3)
Cù Lao Chàm là vùng lõi của Khu
dự trữ sinh quyển thể giới Cù Lao
UBND
Chàm với cảnh quan sinh thái thơ
thành
mộng, thế giới san hô phong phú, kỳ
phố Hội ảo; rừng nguyên sinh che phủ những
An
con đường vòng cung lãng mạn;
những di tích quốc gia mang đậm
sắc thái văn hóa biến đảo…

1550 ha

1,92 ha

13,5ha,
chiều
dài bám
biển
khoảng
600m

9.600
m²

Giá
trị
Hiện trạng khai thác, sử dụng
TNDL

Ban Quản lý Khu Bảo tồn biển
Cù Lao Chàm quản lý hoạt động
bán vé tham quan. Ban Quản lý
Du
lịch
du lịch xã Tân Hiệp hỗ trợ quản
biển đảo,
lý các hoạt động du lịch. Các dịch
du
lịch
vụ đang được khai thác: tắm biển,
cộng đồng
đi bộ dưới đáy biển, lặn ngắm san
hô, lưu trú, tham quan tìm hiểu
cuộc sống của người dân…

UBND
thành
phố Hội
An

Bãi biển Cửa Đại yên bình, không
khí trong lành. Nhiều khu resort cao Du
cấp đã được xây dựng phục vụ nhu biển
cầu nghỉ dưỡng của khách du lịch.

UBND phường Cửa Đại đang
quản lý hoạt động du lịch tại bãi
lịch biển. Tuy nhiên hiện nay bãi tắm
bị sạt lở nên khách du lịch chỉ đến
thưởng thức hải sản, nghỉ ngơi,
ngắm biển

UBND
thành
phố Hội
An

Bờ biển trải dài với những cồn cát mịn
từ An Bàng xuống Cửa Đại với các
làng chài xen lẫn các khu nghỉ dưỡng Du
biển cao cấp. Khách đến tắm biển, tắm biển
nắng, tham gia các hoạt động thể thao
và thưởng thức hải sản.

UBND phường Cẩm An đang
lịch quải lý hoạt động du lịch tại bãi
biển, các dịch vụ: ăn uống, tắm
biển, tắm nắng, thể thao biển.

2
Tam Kỳ (3)
Thôn Hoà Hạ, Tam
Thanh; Bắc giáp
thôn Hòa Trung xã
Bãi biển Tam Thanh, Nam
4 Hạ
giáp xã Tam Tiến,
Thanh
Núi Thành, Tây
giáp sông Trường
Giang, Đông giáp
biển Đông
Thôn Tĩnh Thuỷ, xã
Tam Thanh; Bắc
giáp xã Bình Nam
huyện Thăng Bình,
Bãi biển
Tây giáp sông
5 Tĩnh
Trường Giang, Nam
Thuỷ
giáp
thôn
Hòa
Thượng xã Tam
Thanh, Đông giáp
Biển Đông.
Thuộc địa phận 3 xã
phường:
Tam
Thăng, An Phú, và
xã Tam Phú; Đông
giáp thôn Ngọc Mỹ,
Bãi sậy xã Tam Phú, Đông
6 sông
Nam giáp khối phố
Đầm
Ngọc Nam, phường
An Phú, Tây giáp
đường Nguyễn Văn
Trỗi nối dài, Tây
Bắc giáp thôn Vĩnh
Bình

Bờ biển
dài
1,4km,
rộng
trên
300m

Biển Tam Thanh có bờ biển dài hơn
70km, riêng bải biển Hạ Thanh có
bờ biển dài khoảng 1,5km. Cát rất
UBND
mịn, nước biển trong xanh và sạch. Du
xã Tam
Thềm lục địa nông, bờ cát trắng biển
Thanh
khoảng 300m (từ mép nước vào đất
liền); là bãi ngang với nhiều hản sản
phong phú.

UBND thành phố đã đầu tư hạ
tầng bãi tắm khoảng 10,8ha. Các
Resort, khách sạn, homestay đã
được đầu tư để phục vụ nhu cầu
lịch
ăn uống, nghỉ dưỡng của khách
du lịch. Nhiều hoạt động du lịch,
văn hóa văn nghệ, thể dục thể
thao cấp thành phố, cấp tỉnh được
tổ chức tại đây.

Bờ biển
dài
khoảng
0,5km,
rộng
300m.

Biển Tỉnh Thủy giữ được vẻ đẹp tự
UBND
nhiên với làn nước trong xanh, thềm
Du
xã Tam lục địa nông, bờ cát trắng mịn, cũng
biển
Thanh
là bãi ngang với nhiều hải sản phong
phú

Một số cơ sở hạ tầng, vật chất đã
được đầu tư: 6 ki-ot kinh doanh,
lịch
2 ki-ot của người dân, 2 khu tắm
nước ngọt, 1 khu vệ sinh, 1 nhà
giữ xe.

180ha
mặt
nước,
trong
140ha
đó bãi
sậy
40ha

Sông Đầm nguyên là một đoạn sông
cổ bị bồi lấp đã trở thành một hồ
nước, độ sâu giảm dần, các loài thực
vật ưa nước như lau, sậy, rong, rêu...
phát triển; Lau sậy mọc um tùm là
UBND
môi trường tốt cho các loài chim Du lịch,
xã Tam nước, vịt trời... về trú ngụ, các loài sinh thái,
Thăng
tôm cá nước ngọt phát triển nhiều. văn hóa
Bãi sậy sông Đầm giai đoạn 19541975 là một căn cứ cách mạng của
lãnh đạo huyện Tam Kỳ và các lực
lượng vũ trang của huyện, của tỉnh,
của quân khu 5.

UBND thành phố Tam Kỳ đã đầu
tư xây dựng bến thuyền sông
Đầm tại khu vực trước đình Vĩnh
Bình và điểm ngắm cảnh Sông
Đầm. Đã trùng tu di tích đình
Vĩnh Bình, đình có mặt sân nhìn
ra bến thuyền. Đã tổ chức tour
tham quan kết hợp Địa đạo Kỳ
Anh và chèo thuyền trải nghiệm
sông Đầm.

3
Điện Bàn (1)

7

8

9

Thuộc thôn Hà My,
Bãi biển
phường
Điện
Hà My
Dương

Trung
tâm phát
Là một bãi biển đẹp hoang sơ, nước
triển
Du
trong xanh, sóng dịu, cát trắng sạch
Cụm CN
biển
và nhiều loại hải sản tươi ngon.
thị
xã
Điện Bàn

Đảo
Xã Tam Hải
Tam Hải

Núi Thành (7)
Xã đảo Tam Hải cách biệt với đất liền,
một mặt giáp biển và ba mặt giáp sông
nên người dân sinh sống chủ yếu dựa
vào biển. Thắng cảnh Bàn Than nằm
phía Nam của xã là một tổng thể đá
UBND
dài khoảng 2km, cao 40 mét, bao
xã Tam
quanh mũi An Hòa. Đến Tam Hải, du
Hải
khách sẽ được ngắm nhìn những bãi
cát trắng trải dài dưới những vườn dừa
xanh mát và có cơ hội thưởng thức
đặc sản biển tươi ngon của ngư dân
vừa đi biển về.

56 ha

Bãi biển Thôn 5, xã Tam
1,5 ha
Rạng
Quang

Bãi biển Thôn Hà Lộc, Ngọc mõi bãi
10 xã Tam An và Long Thạnh, biển có
Tiến
xã Tam Tiến
diện

Các dịch vụ: Lưu trú (resort), ăn
uống, tắm nước ngọt, giữ
xe…UBND tỉnh đã hỗ trợ kinh
lịch
phí mua sắm một số trang thiết bị
phục vụ công tác cứu hộ, cứu nạn
nhằm đảm bảo an toàn cho người
dân và du khách tắm biển.

Hiện nay, đã có một số hộ dân tổ
chức phục vụ nhu cầu ăn uống,
Du
lịch lưu trú, thuê thuyền... của khách
biển đảo, du lịch đến Tam Hải. Môi trường
du
lịch tại một số bãi tắm không tốt do
cộng đồng rác thải từ các sông dạt vào bờ và
rác thải sinh hoạt, Tam Hải chưa
có giải pháp xử lý.

UBND
Khu vực biển có nhiều ghềnh đá và
Du
xã Tam san hô đẹp, nước trong xanh, có bãi
biển
Quang
tắm đẹp với cát trắng mịn.

Khu vực biển nước trong xanh, có
UBND
bãi tắm đẹp với cát trắng mịn. Tại Du
xã Tam
đây có các dịch vụ hỗ trợ vui chơi biển
Tiến
bãi biển, ẩm thực biển.

Các dịch vụ: lưu trú, giữ xe, ăn
uống, tắm nước ngọt… Khách du
lịch chủ yếu là người dân địa
phương và các tỉnh, thành phố lân
lịch
cận. UBND tỉnh đã hỗ trợ kinh phí
mua sắm một số trang thiết bị phục
vụ công tác cứu hộ, cứu nạn nhằm
đảm bảo an toàn cho người dân và
du khách tắm biển.
lịch

Khách địa phương tự tổ chức dã
ngoại tại điểm du lịch. Chưa có
đầu tư phát triển du lịch.

4
tích 03
ha
Rừng
dừa
11
nước
Tịch Tây

Thôn Tịch Tây, xã
Tam Nghĩa và thôn 18,69
Trà Tây, xã Tam ha
Mỹ Đông.

UBND
xã Tam
Nghĩa

Khu bảo
tồn Voọc Thôn Tú Mỹ, xã
12
100 ha
Chà Vá Tam Mỹ Tây
chân xám

UBND
xã Tam
Mỹ Tây

Hố
13 Giang
Thơm

Thôn 9, xã Tam Mỹ
8,5 ha
Tây

UBND
xã Tam
Mỹ Tây

Suối Nà Thôn Thuận Yên
14
10 ha
Nghệ
Tây, xã Tam Sơn

UBND
xã Tam
Sơn
quản lý.

Bắc là các xã: Tam
Đại, Tam Dân, Tam
Thái - Phú Ninh,
Tam Xuân - Núi
Hồ Phú
15
Thành và xã Tam
Ninh
Ngọc - TP Tam Kỳ;
Đông là các xã:
Tam Xuân 1, Tam
Xuân 2, Tam Thạnh

Tổng
diện
tích
vùng
3.433
phòng
ha
hộ:
23.409
ha, diện
tích quy

UBND
huyện
Phú
Ninh

Rừng dừa nước phân bổ dọc theo hai
bờ sông Trầu và sông Bến Đình.
Chèo thuyền dưới những rặng dừa
xanh rì, du khách vừa có thể ngắm
sen nở, cá nhảy… trong khung cảnh
nên thơ và thanh bình.
Khu bảo tồn đàn Voọc Chà vá chân
xám rộng 100ha, hiện đang được
quản lý tốt để phục vụ cho du lịch và
thực hiện bảo tồn loài động vật quý
hiếm này.
Được kiến tạo bởi những dải đá nổi,
chìm chạy dài gần 1 km với những
thác suối nhỏ, rì rào chảy suốt ngày
đêm. Nước ở đây luôn trong và
không khí mát mẻ, trong lành.
Suối Nà Nghệ được tạo hóa sắp xếp
từng khối đá lớn, bằng phẳng xếp
nối đuôi nhau theo bậc thang lệch,
tạo cho dòng suối đổi hướng, chính
những điểm trên đã tạo nên con suối
vừa hiền lành vừa hung dữ.
Phú Ninh (1)
Hồ Phú Ninh là công trình thủy lợi
có quy mô lớn nhất của tỉnh Quảng
Nam, có sức chứa gần nửa tỷ m³
nước. Diện tích mặt hồ rộng 3.433
ha với 30 đảo và bán đảo nhỏ xinh
đẹp. Hệ động thực vật phong phú, đa
dạng. Đặc biệt, hồ có nguồn nước
khoáng có tác dụng chữa bệnh. Hồ

Khách địa phương tự tổ chức dã
Du
lịch ngoại tại điểm du lịch. Chưa đầu
sinh thái
tư các hạng mục và sản phẩm
phục vụ khách du lịch.
Du
lịch
sinh thái,
nghiên
cứu.

Hiện nay, chủ yếu là các chuyên
gia đến điểm để nghiên cứu.
Chưa đầu tư các hạng mục và sản
phẩm phục vụ khách du lịch

UBND huyện Núi Thành đã đầu
Du lịch dã tư bãi đỗ xe, nhà vệ sinh và giao
ngoại.
cho hộ dân quản lý. Các dịch vụ:
ăn uống, giải khát, giữ xe…
Du
lịch
sinh thái,
du
lịch
mạo hiểm.

Khách địa phương tự tổ chức dã
ngoại tại điểm du lịch. Chưa đầu
tư các hạng mục và sản phẩm
phục vụ khách du lịch.

Du
lịch
nghỉ
dưỡng, thể
thao, giải
trí.

Công ty CP Đầu tư Du lịch Hùng
Cường đang đầu tư với quy mô
59,77 ha. Các dịch vụ: lưu trú, hội
nghị, câu cá, hồ bơi, lướt ván, mô
tô nước, tắm khoáng, cắm trại…

5
- Núi Thành; Nam hoạch
là các xã Tam DL:
Thạnh,Tam Sơn- 675 ha
Núi Thành, Tam
Lãnh- Phú Ninh;
Tây là các xã Tam
Dân, Tam LãnhPhú Ninh.

Phú Ninh đã được xếp hạng là danh
thắng cấp quốc gia.

Thăng Bình (2)

Bãi biển
Thôn Hà Bình, xã
16 Bình
Bình Minh
Minh

Đây là một trong số những bãi biển
UBND
đẹp của huyện Thăng Bình, chiều
Du
xã Bình dài 10km, khu bãi tắm có diện tích
biển
Minh
9400m2, cát trắng mịn, nước trong
xanh.

Thôn Duy Hà, xã
Bình Dương; Đông
Bãi biển giáp biển Đông, bờ biển
17 Bình
Tây giáp khu dân dài 6,7
Dương
cư, Nam giáp Bình km
Bình, Bắc giáp Duy
Hải

UBND
Bãi biển Bình Dương là bãi tắm Du
xã Bình
nông, cát trắng mịn
biển
Dương

UBND xã Bình Minh quản lý.
Các dịch vụ: giữ xe, ăn uống, tắm
nước ngọt …với quy mô nhỏ.
lịch UBND tỉnh đã hỗ trợ kinh phí
mua sắm một số trang thiết bị
phục vụ công tác cứu hộ, cứu nạn
nhằm đảm bảo an toàn cho người
dân và du khách tắm biển.

lịch

UBND xã Bình Dương quản lý.
Các dịch vụ: giữ xe, ăn uống, tắm
nước ngọt …với quy mô nhỏ.

Duy Xuyên (2)

18

Bãi biển Thôn Tây Sơn
20ha
Duy Hải Đông, xã Duy Hải

Hồ thuỷ
Thôn Chiêm Sơn,
19 điện
xã Duy Sơn
Duy Sơn

UBND
Bãi biển đẹp, nước sâu vừa phải, Du
xã Duy
sóng lặn và sạch sẽ
biển
Hải

Một phần Khu du lịch nghỉ
dưỡng cao cấp Hoiana nằm trong
lịch khu vực này. Khu vực còn lại thu
hút chủ yếu khách tại địa phương
tắm biển. Chưa đầu tư hạ tầng
thiết yếu phục vụ khách du lịch

UBND
Hồ Thuỷ điện Duy Sơn là công trình
Du
lịch UBND xã Duy Sơn quản lý, khai
xã Duy dân sinh được khởi công xây dựng
sinh thái
thác. Các dịch vụ: Dã ngoại, tắm
Sơn.
sau năm 1975, đây công trình thuỷ

6

Thắng
cảnh
Đèo le - Thôn 5, xã Quế
20
5 ha
Suối
Long
Nước
Mát
Thắng
cảnh
21
Suối
Tiên

Thôn 1, xã Quế 11,27
Hiệp
ha

Thắng
Thôn Phước Lâm,
22 cảnh
xã Đại Hồng
Khe Lim

Đỉnh
23 Bằng
Am

Thuộc xã Đại Hồng

điện có công suất 1.200 kw, do địa
suối, câu cá, chèo thuyền trên hồ,
phương xây dựng. Công trình nằm
tham quan nhà máy thủy điện.
trên vùng đồi núi cao, cảnh quan
đẹp, bên những hồ nước xanh biếc,
những dòng suối đá, những cách
rừng phi lao thơ mộng.
Quế Sơn (2)
Đèo Le dài hơn 7km băng qua dãy
Công ty núi Hòn Tàu, nối hai huyện Quế Sơn
Công ty TNHH Thịnh Thuận
TNHH
và Nông Sơn. Suối Nước Mát nằm Du lịch dã đang đầu tư khai thác. Các dịch
3.000m²
Thịnh
ngay đỉnh đèo với những tảng đá ngoại.
vụ: ăn uống, hồ bơi, ...Thị trường
Thuận
lớn, nước mát trong. Khí hậu quanh
khách chủ yếu là khách nội địa.
năm mát mẻ và cảnh quan thơ mộng.
Người dân địa phương và một số
Đây là một con suối đẹp với hệ
UBND
Du lịch dã nơi khác tự tổ chức hoạt động dã
thống 14 thác nước chảy liên hoàn.
3.000m² xã Quế
ngoại, leo ngoại tại điểm. Chưa đầu tư các
Hệ động thực vật phong phú, đa
Hiệp
núi.
hạng mục và sản phẩm phục vụ
dạng, khí hậu mát mẻ quanh năm.
khách du lịch.
Đại Lộc (4)
Khe Lim nằm trong khu vực rừng
Công ty nguyên sinh, có 3 thác nước chảy
Công ty cổ phần Quảng Cường
Du lịch dã
cổ phần xuống các ghềnh đá uốn lượn tạo
đang đầu tư và khai thác, hiện nay
ngoại, mạo
Quảng
sức quyến rũ cho du khách. Nơi đây
chỉ còn khai thác dịch vụ ăn
hiểm.
Cường
có cảnh vật nên thơ và không khí
uống, tham quan.
trong lành.
Đỉnh Bằng Am nằm trên đỉnh của
Công ty cổ phần Quảng Cường
dải núi Bằng Am, như một cao
được cấp chủ trương đầu tư khu
nguyên rộng 380 ha ở độ cao hơn
Công ty
du lịch sinh thái Bằng Am với
800m so với mực nước biển, khí hậu Du lịch dã
cổ phần
quy mô 145ha, trong đó khu văn
thoáng và mát mẻ. Trên đỉnh vẫn ngoại, tâm
Quảng
hóa tâm linh với quy mô 24,4ha.
còn lưu giữ nhiều dấu tích Chùa Am linh
Cường
Tuy nhiên doanh nghiệp chưa
với những giai thoại dân gian huyền
thực hiện đúng theo cam kết về
bí và phiến đá mặt người nhìn xuống
tiến độ đầu tư.
sông Vu Gia hết sức độc đáo.
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Hồ Khe Thôn Thạnh Tân,
Tân
xã Đại Chánh

Thôn An Định, xã
25 Suối Mơ
150 ha
Đại Đồng

Danh
Thôn 3, xã Tiên
26 thắng Lò
51 ha
Cảnh
Thung

Là công trình thủy nông được xây
dựng ở độ cao 30 m so với mực nước
biển, có nhiều thắng cảnh thiên nhiên
hấp dẫn, với 12 ốc đảo lớn nhỏ trong
lòng hồ và nhiều thác suối thơ mộng
hùng vĩ, một thời là “chiếc nôi” của
cách mạng như: Thọ Lâm, Hữu Niên,
Tây An, An Bằng... Quanh hồ là
những cánh rừng bạt ngàn với nhiều
khe suối kỳ thú.
Suối Mơ có lòng khe rộng với chiều
dài trên 1km, suối nước trong mát
UBND
chảy lượng theo bậc thang nhiều cấp
xã Đại
qua các ghềnh đá và bể nước tự
Đồng
nhiên, lúc rì rào, lúc ào ạt, tạo khung
cảnh nên thơ.
Tiên Phước (3)
Được ví như một “vương quốc” đá
huyền bí với hàng trăm hang hốc
hình thù kỳ lạ, đặc biệt dấu chân to
tướng của vị khổng lồ gắn với truyền
thuyết về khúc sông này vẫn còn in
trên đá. Tâm điểm của bãi đá trải dài
UBND
gần hai cây số là cửa nước ngầm, còn
xã Tiên gọi là “hang nước”, chảy luồn dưới
Cảnh
bãi đá gồ ghề rồi trồi tuôn lên thành
thác trắng xóa. Bên thác nước ngổn
ngang đá tảng với nhiều hình dáng kỳ
lạ xếp chồng lên nhau tạo thành nơi
nghỉ ngơi lý tưởng. Danh thắng hiện
đã được UBND tỉnh công nhận danh
thắng cấp tỉnh.

Lòng hồ
rộng
340 ha,
dung
UBND
lượng
xã Đại
nước
Chánh
bình
quân 54
triệu m³

12,3 ha

Du
lịch UBND xã Đại Chánh giao hộ dân
sinh thái, khai thác dịch vụ ăn uống quy mô
dã ngoại
nhỏ.

UBND xã Đại Đồng quản lý. Các
Du lịch dã
dịch vụ: bán nước giải khát và giữ
ngoại
xe

Nhiều du khách trong và ngoài
tỉnh, có cả khách nước ngoài về
thăm quan, khám phá cảnh quan
Du lịch dã
thiên nhiên, cắm trại dã ngoại tại
ngoại
Lò Thung. Chưa đầu tư các hạng
mục và sản phẩm phục vụ khách
du lịch
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Thôn Phái Đông,
thị trấn Tiên Kỳ.
Đông giáp đất thôn
Khu sinh
6, Tiên Thọ, Tây
27 thái Hố
4,56 ha
giáp ruộng, Nam
Quờn
giáp đường QL
40B, Bắc giáp vườn
nhà dân.
Thôn Thanh Khê,
xã Tiên Châu; Đông
giáp thôn Thanh
Khu sinh Tân; Nam giáp đất
thái
vườn các hộ dân
28 Thanh
thôn Thanh Khê, xã 50 ha
Khê – Tiên Châu; Bắc
Thác Ồ
giáp thôn Thanh
Hà, xã Tiên Hà; Tây
giáp Na Sơn huyện
Hiệp Đức.

Thác
29 Năm
Tầng

Thôn 3, xã Trà
Giang

2,7 ha

5 ha

UBND
thị trấn
Tiên Kỳ

UBND
xã Tiên
Châu

UBND
xã Trà
Giang

Hố Quờn là hồ chứa nước nằm sát
Quốc lộ 40B, được bao quanh bởi
đồi thông karibe, với thảm thực vật
xanh mướt, lòng hồ xanh trong, mát
lành, có nhiều loại cá sinh sống. Tận
dụng nguồn nước này nhiều khu
vườn cây ăn trái của người dân trong
khu vực được hình thành, phát triển
và có giá trị kinh tế cao như sầu
riêng măng cụt, thanh trà, bưởi da
xanh, tiêu Tiên Phước…
Một quần thể bao gồm không gian
sinh hoạt lao động của người dân và
cảnh quan với các nhà vườn có giá
trị về kinh tế và thẩm mỹ. Gắn liền
với làng Thanh Khê chính là thác Ồ
- là một hệ thống thác nước nằm
trong thung lũng của rừng nguyên
sinh đầu nguồn xã Tiên Châu. Nước
từ điểm đầu nguồn Ổ Dèo chảy qua
các hốc đá đổ xuống 5 tầng thác Ồ
Ồ, tạo nên một bức tranh tuyệt đẹp
giữa núi rừng.
Bắc Trà My (3)
Thác suối Năm Tầng với vẻ đẹp
nguyên sơ, không chảy mạnh mà
dòng đổ mượt mà, trắng xóa từ trên
đỉnh cao, nơi cư dân bản địa gọi là
đỉnh Hòn Bà. Quần thể đá, sỏi ở đây
được suối, thác bào mòn, trơn bóng,
nhiều tảng kích thước lớn thích hợp để
du khách tham quan, chụp ảnh.

UBND thị trấn Tiên Kỳ đã xây
dựng Kế hoạch số 32/KH-UBND
ngày 16/3/2018 về chỉnh trang
vườn, xây dựng điểm du lịch sinh
Du
lịch
thái Hố Quờn để đầu tư, phát
sinh thái.
triển sản phẩm du lịch tại điểm.
Tuy nhiên, do địa phương còn
khó khăn về kinh phí nên chưa
triển khai thực hiện.
Du khách các nơi trong và ngoài
tỉnh, có cả khách nước ngoài về
thăm quan, khám phá cảnh quan
thiên nhiên, cắm trại dã ngoại.
Du
lịch UBND xã đã tích cực chỉ đạo
sinh thái, nhân dân cải tạo vườn, tạo không
cộng đồng, gian đẹp, trồng cây xanh ở khu
dã ngoại.
thác nước Ồ Ồ, vận động nhân
dân dọn vệ sinh bảo vệ cảnh quan
thiên nhiên. Chưa đầu tư các
hạng mục và sản phẩm phục vụ
khách du lịch.

Khách địa phương và một số nơi
khác đến tham quan, tắm thác vào
Du lịch dã
mùa nắng. Chưa đầu tư các hạng
ngoại
mục và sản phẩm phục vụ khách
du lịch
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Thác
Nước Ví

Thôn 1, xã Trà Kót;
thuộc thượng nguồn
suối Nước Ví, sát
đỉnh núi Ví, thuộc
dãy núi Răng Cưa,
giáp ranh giữa hai
xã Trà Nú và Trà
Kót.

Thuộc các xã Trà
Hồ thuỷ Giác, Trà Đốc, Trà
điện
Bui, Trà Tân huyện 2.448
31
Sông
Bắc Trà My và các ha
Tranh 2 xã Trà Dơn, Trà
Mai

Thác
32 Năm
Tầng

Thôn 1, xã Trà Mai

Thác
33 Noong
Lau

Thôn 4, xã Trà Nam 7 ha

10 ha

2.310
ha

2 ha

1 ha

Toàn khu này có tổng cộng 47 tầng
thác nước và trên 20 hồ nước lớn
nhỏ, được bao bọc bởi những cánh
UBND
rừng bạt ngàn với hệ sinh thái tự
xã Trà nhiên, đặc biệt là rừng đầu nguồn
Cót
còn khá nguyên vẹn nên nguồn nước
dồi dào, dòng thác chảy quanh năm
với những hồ nước đầy ắp, xanh
thẳm, mát lạnh.
Công trình Thủy điện Sông Tranh 2
được khởi công xây dựng năm 2006
và phát điện vào cuối năm 2010, gồm
tổ hợp các công trình gồm hồ chứa
nước và nhà máy phát điện trên sông
Thanh, một nhánh sông thượng lưu
Công ty
sông Thu Bồn. Hồ thủy điện Sông
thuỷ điện
Tranh 2 có không gian xanh mát,
Sông
trong lành giữa mêng mông núi rừng
Tranh
Bắc Trà My. Tham quan nhà máy
thủy điện; đi thuyền thăm các bè nuôi
cá và thưởng thức các món cá lồng bè
tươi ngon ngay trên lòng hồ là những
điều thù vị đối với du khách đến điểm
du lịch này.
Nam Trà My (5)

Khách địa phương và một số nơi
khác đến tham quan, tắm thác vào
mùa nắng. UBND xã Trà Cót vận
Du lịch dã động du khách không vứt rác thải
ngoại, mạo bừa bãi để bảo vệ môi trường,
hiểm
vận động người dân bảo vệ
rừng... Chưa đầu tư các hạng mục
và sản phẩm phục vụ khách du
lịch

Khách địa phương và khu vực lân
Du
lịch cận tự tổ chức dã ngoại tại điểm
sinh thái, vào mùa nắng. Chưa đầu tư các
dã ngoại
hạng mục và sản phẩm phục vụ
khách du lịch.

Người dân địa phương đến tham
Thác gồm 5 tầng liên hoàn, nước
UBND
quan, tắm thác, dã ngoại vào mùa
mát lạnh. Chân thác có vùng suối Du lịch dã
xã Trà
nắng. Chưa đầu tư các hạng mục
tương đối rộng, đủ không gian để ngoại
Mai
và sản phẩm phục vụ khách du
tắm hay tổ chức sinh hoạt tập thể.
lịch
Thác đẹp, nước mát trong, cảnh
UBND
Người dân địa phương đến tham
quang đẹp, đường giao thông thuận Du lịch dã
xã Trà
quan, tắm thác, dã ngoại vào mùa
tiện, phù hợp với việc tham quan, ngoại
Nam
nắng. Chưa đầu tư các hạng mục
tắm mát.
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và sản phẩm phục vụ khách du
lịch

Rừng
Tre
34
Khổng
lồ

Rừng
35 Thông
cổ

Đỉnh
36 Ngọc
Linh

Thôn 3, xã Trà Nam 10 ha

Người
dân làng
Long
Riêu

Thôn 2, Trà Linh

13 ha

BQL
rừng
phòng hộ
huyện
Nam Trà
My

Thôn 3, xã Trà Linh 50 ha

BQL
rừng
phòng hộ
huyện
Nam Trà
My

Thuộc địa bàn xã
Bình Lâm, phía
Hồ Việt Nam giáp với xã
37
180 ha
An
Tiên Sơn và Tiên
Hà của huyện Tiên
Phước

180 ha

UBND
xã Bình
Lâm

Vườn tre gai khổng lồ trên núi Ngók
Cung, với những thân cây vươn cao
hơn 30 mét, chu vi thân lên đến 0,6
mét là một loài tre rất đặc hữu được
người dân gìn giữ qua các thế hệ.
Đến đây, du khách sẽ được chiêm
ngưỡng sự kỳ vỹ, choáng ngợp của
vườn tre cùng hệ sinh thái đa dạng,
phong phú.
Rừng thông bạt ngàn, với những cây
thông cao to hàng nghìn năm tuổi,
sừng sững vươn cao kiêu hãnh,
thách thức thời gian và cả gió mưa
khắc nghiệt của thiên nhiên hoang
dã.
Đỉnh núi Ngọc Linh cao 2.598m,
quanh năm mây phủ, được mệnh
danh là nóc nhà của miền trung Việt
Nam. Vào lúc chuyển giao giữa mùa
xuân sang mùa hạ là lúc đỗ quyên nở
rộ, tỏa hương thơm ngát giữa không
gian xanh - sạch, tinh khiết, làm say
đắm lòng người.
Hiệp Đức (3)
Đây là công trình thuỷ lợi, nước hồ
trong xanh, không khí trong lành, hệ
động thực vật phong phú với một số
đảo nổi rất thuận lợi cho các hoạt
động tham quan, dã ngoại, du
thuyền.

Rừng tre được người dân làng
Du
lịch
Long Riêu bảo tồn nhằm thu hút
sinh thái
du khách tham quan khám phá.

Du
lịch
tham quan,
Các tài nguyên du lịch nằm trong
ngắm cảnh
khu vực triển khai “chương ưu
tiên phát triển du lịch” tại Quyết
định 1681/QĐ-UNBND ngày
22/6/2020 của UBND tỉnh Quảng
Du
lịch Nam phê duyệt dự án thành lập
Khu dự trữ thiên nhiên Ngọc
nghiên
cứu, mạo Linh.
hiểm

Du lịch dã Người dân địa phương và khu
ngoại, du vực lân cận tự tổ chức dã ngoại
thuyền
tại điểm
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Thắng cảnh đẹp với những thác
UBND
nước liên hoàn ngày đêm đổ xuống
20 ha
xã Hiệp
giữa núi non hùng vĩ. Nơi đây có đa
Thuận
dạng hệ động, thực vật.
Thắng
Hòn Kẽm Đá Dừng là nơi phong
cảnh
UBND
thuỷ hữu tình nằm ở thượng nguồn
39 Hòn
Xã Hiệp Hoà
300 ha 20 ha
xã Hiệp sông Thu Bồn với các địa danh như:
Kẽm Đá
Hoà
Đá Dựng, Đá Bùa, khe Nghiêng,
Dừng
ghềnh Nước Mắt…
Nông Sơn (05)
Điểm du lịch này không chỉ thể hiện
Thắng
Khu vực ranh giới 200 ha
UBND
cảnh quang sông núi hữu tình mà
cảnh
20 ha
giữa xã Hiệp Hòa, (hai bên
huyện
còn hấp dẫn bởi những dòng chữ cổ
Hòn
(mặt
Hiệp Đức và xã Quế bờ
Nông
Cham Pa khắc ghi trên những phiến
Kẽm Đá
sông)
Lâm, Nông Sơn
sông)
Sơn
đá lớn sừng sững soi mình dưới
Dừng
dòng sông xanh
UBND
Thác đẹp, nước mát trong, đường
Thác
Thôn Bình An, xã
40
10ha
100m²
xã Sơn giao thông thuận lợi, phù hợp với
Đại An
Sơn Viên
Viên
việc tham quan, tắm mát
Thắng
38 cảnh
Khe Cái

Nước
nóng
41
Tây
Viên

Thuộc địa bàn xã
Hiệp Thuận, phía
100 ha
Bắc giáp xã Quế
Lộc, Nông Sơn

Thôn Bính An, xã
Sơn Viên; Quy
hoạch không gian 7,5ha
gồm núi Chúa và hồ
Phước Bình….

Trên địa bàn 3
huyện: Nông Sơn,
Khu Bảo
Hiệp Đức, Phước
tồn loài,
19.000
42
Sơn, khai thác 1
sinh
ha
phần trên địa phận
cảnh voi
Nông Sơn gắn với
suối Nước Vàng

Là nguồn nước khoáng lộ thiên có
UBND
nhiệt độ khoảng 87°C, chứa nhiều
xã Sơn thành phần khoáng chất chữa trị
Viên
được nhiều chứng bệnh như: Khớp,
tim mạch, đường ruột...

BQL
Khu bảo
tồn loài
sinh
cảnh voi

Du lịch dã Người dân địa phương và khu
ngoại, cắm vực lân cận tự tổ chức dã ngoại
trại
tại điểm
Du lịch dã
Người dân địa phương, du khách
ngoại, du
từ các tỉnh lân cận tự tổ chức
thuyền, leo
tham quan, dã ngoại tại điểm
núi

Du lịch dã Người dân địa phương, du khách
ngoại,
từ các tỉnh lân cận tự tổ chức
nghiên cứu tham quan, dã ngoại tại điểm
Du lịch dã
Người dân địa phương tổ chức
ngoại, mạo
hoạt động dã ngoại tại điểm.
hiểm
Định hướng cùng với hồ Phước
Bình, núi Chúa, quy hoạch thành
Du
lịch
khu phức hợp du lịch sinh thái,
nghỉ
nghỉ dưỡng, vui chơi, giải trí, kết
dưỡng,
nối với di tích văn hóa thế giới
chữa bệnh
Mỹ Sơn. UBND huyện đang kêu
gọi đầu tư toàn bộ khu phức hợp.

Là khu bảo tồn với sự đa dạng về
Du
lịch Ban Quản lý khu bảo tồn được
điều kiện tự nhiên, địa hình, chủng
sinh thái, giao triển khai các dịch vụ, tổ
loại động thực vật, đặc biệt đây là
nghiên cứu chức hoạt động khai thác du lịch.
khu vực sinh sống của voi rừng
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Suối
43 Vực
Vàng

Thôn Mậu Long,
xã Ninh Phước

Suối
44 Đheap
Lang

Thôn 1, xã Phước
5 ha
Hòa

Suối
45 Đheap
Gà

Thôn 4, xã Phước
10 ha
Mỹ

Thôn Bhơhôồng, xã
Sông Kôn; Phía
Suối
Tây, Đông giáp
khoáng
44,43
46
suối A Pẳng, Quốc
nóng A
ha
lộ 14G, Nam và
Păng
Bắc giáp đất đồi
núi, rừng trồng.
Rừng
Thôn Một, xã Ba.
nguyên
123,43
47
Đông, Tây, Nam,
sinh Tây
ha
Bắc giáp đất rừng.
Bà Nà

Suối chảy ra từ các dãy núi lớn thuộc
dãy Hòn Kẽm với địa hình dốc, nước
chảy xiết với nhiều hồ nước lớn nhỏ,
trong đó hồ nước lớn khoảng 150UBND
Du
lịch
170 m2, sâu 0,3 -4m có dòng thác từ
xã Ninh
sinh thái,
độ cao 3-4m đổ xuống, nước hồ
Phước
dã ngoại
trong xanh, đáy phủ lớp cát mịn,
sạch, bao quanh hồ là những tảng đá
có kích thước lớn, nhẵn thuận tiện
cho du khách ngồi nghỉ, ngắm cảnh.
Phước Sơn (02)
Hộ ông
Nước chảy tự nhiên từ chân đỉnh núi
Hồ Văn
Xuân Mải đã tạo nhiều thác đẹp
Chiếu ở
chồng lên nhau từ cao xuống thấp, Du lịch dã
thôn 2,
có nhiều điểm tắm đẹp. Nơi đây ngoại
xã
cũng là rừng nguyên sinh với cảnh
Phước
đẹp, quanh năm mát mẻ.
Hòa
UBND
Suối Đheap Gà mang vẻ đẹp hoang sơ
xã
của núi rừng Trường Sơn, suối có Du lịch dã
Phước
nhiều dòng thác chảy dài, mát mẻ, có ngoại
Mỹ
dòng nước nóng tốt cho sức khỏe.
Đông Giang (07)
Suối A Păng là báu vật của người
dân thôn Bhơhôồng, được chảy từ
UBND
Du
lịch
rừng già về. Nước nóng rỉ ra từ dưới
huyện
nghỉ
đất hay trong vách đá trong lòng
Đông
dưỡng,
suối A Păng nhiều và liên tục quanh
Giang
chữa bệnh.
năm, phục vụ cả làng tắm nóng mỗi
mùa đông.
UBND
Cảnh quan thiên nhiên độc đáo gồm Du
lịch
huyện
địa hình đồi núi phức tạp, mặt suối sinh thái,
Đông
và bãi cát. Khu vực lân cận có Khu nghỉ
Giang
du lịch Bà Nà Hill và thắng cảnh đồi dưỡng

Người dân địa phương, du khách
từ các thành phố Đã Nẵng tự tổ
chức dã ngoại tại điểm. Có dịch
vụ ăn uống phục vụ du khách.

Hộ ông Hồ Văn Chiếu được giao
khai thác một số dịch vụ du lịch
và bảo vệ môi trường, nhiều
khách địa phương và các huyện
lân cận đến vui chơi, giải trí vào
mùa nắng.
Người dân địa phương và một số
nơi khác tự tổ chức hoạt động dã
ngoại tại điểm.

Công ty CP Nông nghiệp sạch
Phú Son đang triển khai các thủ
tục pháp lý đầu tư Dự án Khu du
lịch sinh thái suối khoáng nóng A
Păng
Công ty TNHH TMS Tây Bà Nà
đang triển khai các thủ tục pháp
lý đầu tư Dự án Khu du lịch nghỉ
dưỡng sinh thái cao cấp Tây Bà
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chè nông trường Quyết Thắng. Có
khu vực dân cư là người Cơtu đang
sinh sống.
Thôn A Xơờ, xã Mà
Quần thể
Cooih; Phía Đông
hang
giáp xã Kà Dăng,
động
Tây giáp núi Coong
48 Gợp
120ha
A Lanh, Nam giáp
Teer
đường ĐT609, Bắc
(Dốc
giáp núi Coong
Gợp)
Our.
Cảnh
quan
thiên
nhiên và
49 lòng hồ
thủy
điện
Sông
Bung 5

Nông
trường
50 chè
Quyết
Thắng

Thôn Cutchrun, xã
Mà Cooih (hạ lưu
sông Bung); Bờ trái
thuộc địa phận xã
20,54
Mà Cooih, huyện
ha
Đông Giang; Bờ
phải thuộc địa phận
thị trấn Thạnh Mỹ,
huyện Nam Giang

Thôn Ban Mai, xã
Ba

39.776,
29m2

Nà gồm các hạng mục: Khu dịch
vụ khách sạn 5 sao, nhà hàng,
spa, khu biệt thự nghỉ dưỡng cao
cấp, khu chợ vùng cao…

UBND
huyện
Đông
Giang

Hang Gợp là cầu nối liền 2 ngọn núi
riêng biệt nằm giữa rừng rậm hoang
sơ, dưới cổng có dòng sông Bhơm
Lom chảy ngang qua, Cổng Trời
Du
lịch
được ví như 1 cái cổng vào rừng,
sinh thái,
được cấu tạo từ những ngọn thạch
văn hóa
nhũ qua hàng trăm triệu năm nhỏ
giọt, tạo thành. Dốc Gợp được tỉnh
Quảng Nam công nhận là di tích lịch
sử cấp tỉnh.

Công ty Cổ phần Khu du lịch sinh
thái Hang Gợp đang triển khai
Dự án đầu tư Khu du lịch sinh
thái Cổng trời - Đông Giang với
các hạng mục chính trong khu
quy hoạch: Nhà hàng, Làng Cơtu
cổ, đài vọng cảnh, biệt thự nghỉ
dưỡng, spa, khách sạn, nhà hàng,
khu thể dục, vui chơi trẻ em…

UBND
huyện
Đông
Giang;
Công ty
Cổ phần
Tư vấn
Xây dựng
Điện 1

Du
lịch
sinh thái
Cảnh quan lòng hồ thơ mộng do các
vườn, trải
công trình thủy điện tạo nên kết hợp
nghiệm
cảnh quan thiên nhiên và đất rừng
tham quan
sản xuất khu vực lân cận.
lòng
hồ
thủy điện

Được Công ty CP Khu du lịch
sinh thái Hang Gợp đang triển
khai các thủ tục pháp lý đầu tư
Dự án Khu du lịch sinh thái
Trường Sơn - Sông Bung

UBND
huyện
Đông
Giang

Thương hiệu chè Quyết Thắng đã có
từ lâu trên thị trường tiêu thụ chè tại
Đông Giang. Đến nông trường chè,
du khách sẽ được trang bị vật dụng
lên đồi hái chè, tham quan các công
đoạn sơ chế chè tại nhà máy chế biến
cách đồi chè khoảng 200m, thưởng
thức những tách chè ngay tại nơi chế
biến.

Thu hút khách quan, chụp ảnh
lưu niệm, hoặc ảnh cưới. Chưa
đầu tư các hạng mục và sản phẩm
phục vụ khách du lịch

Du
lịch
ngắm
cảnh, trải
nghiệm
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UBND
huyện
Đông
Giang

Hồ Ban Thôn Ban Mai, xã
51
11 ha
Mai
Ba
Cảnh
quan
sinh thái Thôn Pà Nai, Xã Tà
52
18,2 ha
đồi núi Lu
thôn Pà
Nai

Thác
53
Grăng

Thôn A Liêng, xã
Tà Bhing; Đông,
300,7
Tây giáp đất rừng,
ha
Nam giáp Quốc lộ
14D, Bắc giáp núi

Hồ thuỷ
Diện
điện
Xã Zuôih và xã Tà tích lưu
54
Sông
Pơơ
vực:
Bung 4
1565 ha
12 xã của huyện
Nam Giang và
Vườn
huyện Phước Sơn;
quốc gia Bắc giáp quốc lộ 76,660
55
Sông
14D, Nam giáp tỉnh ha
Thanh
Kon Tum, Tây giáp
Lào, Đông được
giới hạn bởi đường

70,601h
a

Người dân địa phương và một số
Hồ rộng, có cảnh quan đẹp, nước Du lịch dã
nơi khác tự tổ chức hoạt động dã
trong xanh.
ngoại
ngoại tại điểm.

Khu vực đồi núi, khí hậu mát mẻ
UBND
quanh năm, thuận lợi để trồng hoa
huyện
theo mùa, cây dược liệu, trưng bày
Đông
sản phẩm địa phương, tổ chức phục
Giang
vụ du khách ẩm thực, sinh hoạt thể
thao, cắm trại …
Nam Giang (03)
Là một thắng cảnh đẹp với hệ
thống 3 thác nối liền nhau từ cao
xuống thấp, nằm giữa khu rừng
UBND
nguyên sinh. Vào mùa hè, từ đỉnh
huyện
thác những làn nước đổ xuống mặt
Nam
hồ mát lạnh được bao bọc bởi
Giang
những phiến đá lớn, phẳng phiu
trông toàn cảnh như bức tranh thủy
mạc hữu tình.
Ban
Ngoài việc chống lũ và bảo vệ hạ lưu
Quản lý thì công trình này còn duy trì sự ổn
Dự án định nguồn nước tưới tiêu cho hoa
thủy điện màu, nước sinh hoạt cho người
Sông
dân… Lòng hồ với cảnh quan đẹp,
Bung 4
có tiềm năng phát triển du lịch.
Vườn quốc gia Sông Thanh có hơn
830 loài thực vật bậc cao, trong đó 23
BQL
loài đặc hữu của Việt Nam; 49 loài
Vườn
có tên trong Sách Đỏ Việt Nam.
quốc gia
Trong rừng, hệ động vật rất đa dạng,
Sông
gồm 53 loài thú, 183 loài chim, 44
Thanh
loài bò sát, 21 loài lưỡng cư, 25 loài
cá và nhiều loài động vật không

Du
lịch
nông
nghiệp
sinh thái
và du lịch
cộng đồng

Công ty TNHH phát triển du lịch
Đồi Đông Giang xin chủ trương
đầu tư dự án “Khu nông nghiệp
du lịch sinh thái và du lịch cộng
đồng Đông Giang Hill Park”

Du
lịch
tham quan
thắng
cảnh, dã
ngoại.

Hệ thống đường bê tông, bậc tam
cấp vào thác đã được đầu tư. Du
khách tự tổ chức dã ngoại tại
thác.

Du
lịch
tham quan
thắng
cảnh, dã
ngoại.

Người dân địa phương và một số
nơi khác tự tổ chức hoạt động dã
ngoại tại điểm. Chưa đầu tư các
hạng mục và sản phẩm phục vụ
khách du lịch

Du
lịch
sinh thái,
trải
nghiệm,
nghiên cứu

Ban Quản lý Vườn quốc gia Sông
Thanh đã tổ chức tour khảo sát
nhằm định hướng phát triển du
lịch tại điểm. Chưa đầu tư các
hạng mục và sản phẩm phục vụ
khách du lịch.
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xương sống. Vườn có chức năng bảo
tồn các giá trị tự nhiên, đa dạng sinh
học, các loài động thực vật nguy cấp,
quý hiếm; bảo vệ môi trường, thích
ứng với biến đổi khí hậu và phát triển
du lịch.
Tây Giang (03)

phân thuỷ của sông
Thanh và sông Cái
chảy qua địa phận
thị trấn Khâm Đức

56

Đỉnh
Quế

Xã Tr'hy; Bắc giáp
thôn Nal, xã Lăng;
Nam giáp thôn
Voong, xã Tr’hy;
Đông giáp với xã
Lăng; Tây giáp với
suối R’ai.

Rừng
cây di Thuộc đại bàn hai
500 ha
57
sản Pơ xã A Xan và Tr’hy
mu

58

Điểm
dừng

Thôn Voong, xã
Tr’hy; Bắc giáp
nước
CHDCNN

Nhóm hộ
đầu tư
dịch vụ
du lịch
tại điểm

Đỉnh Quế toạ lạc độ cao 1369m so
với mực nước biển, được bao bọc
giữa những cánh rừng nguyên sinh.
Khí hậu mát mẻ quanh năm, đây là
điểm du lịch lý tưởng không khác Bà
Nà thứ hai. Đứng tại vị trí này, du
khách như được bay vào không
trung và được chiêm ngưỡng toàn
cảnh vẻ đẹp của núi rừng hùng vĩ ẩn
hiện dưới những làn mây trắng.

Quần thể cây Pơ Mu có độ tuổi
khoảng 300 đến trên 1.000 tuổi,
thuộc khu vực núi Zi’liêng, độ cao
trên 1.500 mét so với mực nước
Ban
biển, trải dài trên diện tích 250 ha.
Quản lý
Cây Pơ Mu lớn nhất ở đây có đường
rừng
kính gần 3 mét, cao 22 mét. Năm
phòng hộ
2016, có 725 cây Pơ Mu nguyên
huyện
sinh tại đỉnh núi Zi’liêng được Hội
Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường
Việt Nam công nhận là Rừng cây Di
sản Việt Nam.
Ban
Với độ cao 1.300m, vào mùa hè, khí
Quản lý hậu nơi đây mát mẻ không khác gì
rừng
Đà Lạt. Sáng sớm và chiều tối, mây

Hiện nay, nhóm hộ dân góp vốn
xây dựng điểm dừng chân và du
lịch Đỉnh Quế vào năm 2014, với 6
nhà lưu trú, 01 nhà ăn, 01 nhà hàng,
Du
lịch
01 nhà lễ tân, 02 nhà vệ sinh. Mặc
sinh thái,
dù, lượt khách đến điểm khá đông,
nghỉ
nhưng hoạt động khai thác khách
dưỡng,
chưa phát huy hiệu quả, đặc biệt
phượt
nước sạch phục vụ sinh hoạt và chất
lượng phục vụ du lịch còn yếu và
hạn chế. Bão năm 2020 làm cơ sở
vật chất bị hư hại một số hạng mục.

Huyện Tây Giang đã đầu tư
Du
lịch đường vào điểm và các cơ sở vật
sinh thái, chất: 01 Gươl, 10 nhà sàn,…Tuy
mạo hiểm. nhiên, đường vào điểm chưa
được đầu tư hoàn thiện.

Du
lịch Huyện Tây Giang đã đầu tư nhà
sinh thái, đón tiếp, nhà vệ sinh và các nhà
mạo hiểm. sàn lưu trú.
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chân Eo Lào, Đông giáp
Aliêng
Thôn Arớh, xã
Lăng, Tây giáp thôn
Voong, xã Tr’hy,
Nam giáp đường
giao thông ĐT 606.

phòng hộ phủ dưới chân người. Đến đây du
huyện
khách có thể hòa mình vào thiên
nhiên, đi tắm suối, đi tham quan
rừng cây Đỗ Quyên cổ thụ trên trên
đỉnh K’lang với độ cao 2.005m so
với mực nước biển. Du khách đến
đây còn được thưởng thức ẩm thực
của người Cơ tu, lưu trú qua đêm
trong các nhà sàn, sẽ cảm nhận được
thú vị của đời sống núi rừng Tây
Giang.

