Nếu như khoảng 10 năm trở về trước, Nhơn Lý chỉ là cái tên gợi nhớ về
một làng chài hiu hắt, đường đi lối lại còn bao gian nan, thì nay nơi đây
đã trở thành một trong những điểm sáng nhất trên bản đồ phát triển du
lịch, kinh tế của cả miền đất võ Bình Định và thu hút rất nhiều khách du
lịch nước ngoài có thị thực du lịch Vietnam visa đến đây thăm quan và
trải nghiệm. Dặm dài bao tháng năm, Nhơn Lý tuy là một đơn vị hành
chính cấp xã nhưng nơi đây chỉ được biết đến là làng chài “khỉ ho cò
gáy”, “chó ăn đá gà ăn sỏi”. Bởi lẽ, làng chài này tách biệt hẳn. Muốn
đến với… “thế giới xung quanh”, người dân làng chài chỉ có thể đi bằng
tàu thuyền vượt biển, hoặc đi bộ vượt qua những trảng cát dài Nhơn
Hội rộng lớn ngút ngàn.
Một bên biển rộng phía trước, một bên mênh mông những trảng cát
phía sau, Nhơn Lý có hai thứ “đặc sản”. Đó là đặc sản cá, mắm tươi
thơm từ biển. Và “đặc sản” còn lại, là cát. Cát in dấu chân dân làng chài
từ dưới những mái nhà, trên những con đường làng, đến những triền
cát ngút ngàn... Dẫu hiu hắt, đường đi lối lại từng gian nan bao năm
tháng, nhưng bù lại, Nhơn Lý được thiên nhiên ban tặng cảnh sắc tuyệt
đẹp. Và đã đến ngày, làng chài đã không còn cảnh hiu hắt xưa kia nữa,
mà đã trở thành một “kinh đô” du lịch 5 sao. Ông Nguyễn Tấn Dũng,
Chủ tịch UBND xã Nhơn Lý kể lại, trước khi quần thể du lịch nghỉ dưỡng
5 sao FLC đóng chân trên làng chài này, mọi thứ về cơ sở hạ tầng còn
ở mức rất hạn chế. Người dân địa phương chủ yếu sinh sống bằng
nghề biển và phụ thuộc vào thời tiết, con nước. Thêm vào đó, việc đi lại,
trao đổi mua bán hàng hóa cũng rất khó khăn do đường sá chưa được
đầu tư như bây giờ.

