Anh Đãi, anh Trực thân,
1. Cám ơn anh Đãi đã xung phong liên lạc với Carnival Cruise để lập Group Booking #
2LSR26 cho Đại Hội AHCC 2018 và cũng đã book luôn
một phòng Stateroom Category PT Interior, giá $259 + $91.40 (taxes, Fees+Port
Expenses) = $ 350.40 cho mỗi người.
Hai người 1 phòng, tổng cộng là $700.80 như anh Đãi đã book Mon. Apr 9, 2018.
Stateroom Interior có nhiều giá từ $254 1A, $ 259 PT, $264 4A, 4B, $269 4C tuỳ theo tầng
deck cao, thấp, v.v...
Giá rẽ nhất là Category 1A và PT, $254 và $259. Phòng PT có 2 cửa kiếng tròn nhỏ~12"
thấy biển nước ở ngoài (small Porthole window) !
Vậy quý bạn nếu muốn nằm phơi..., ngắm trời trăng, mây nước, nghỉ ngơi thoải mái, đấu
hót với các bạn bè cùng khoá, cùng trường,
cùng quê, cùng cơ quan cũ thì nên book ngay để chọn phòng tốt, ở gần nhau, cùng một
deck. Phòng tốt là ở gần elevator, mid-ship, higher deck, ...
Còn có thể chọn phòng port side hay ocean side và lại còn được $50 Shipboard credit per
room nữa !
Muốn book phòng thì vào website carnival.com, kiếm Destination Mexico, Ship
Inspiration, ngày 10/9/2018. Vào từng deck để chọn phòng mình muốn.
Muốn biết các chi tiết khác cuả chuyến đi, thì vào site help.carnival.com
2. Cám ơn anh Trực đã post Chương trình Du ngoạn sau Đại hội vào
website dhahcc.weebly.com và đã có thêm Chương trình du ngoạn Cancun,
5 ngày và 6 ngày ở all-inclusive hotel, giá $ 1,676 và $1,848 US, bao gồm cà máy bay từ
LA đi Cancun.
Riêng Mục Du ngoạn Baja Mexico Carnival Cruise Line, xin anh Trực bỏ phần Mexico
Cruise Itinerary 4 days, vì Cruise Ship Carnival Imagination này đi
vào ngày Sunday 9/9/2018 là ngày Đại hội, để khỏi lầm với cruise 5 ngày, vì sợ có thể có
AH book lầm. Chỉ giữ phần Mexico Cruise Itinerary 5 daysthôi
và xin ghi tên là Carnival Inspiration Cruise. Cruise này khởi hành vào ngày thứ hai
10/9/2018, 5:30 PM với tàu Carnival Inspiration.
3. Về phần giấy tờ cần thiết để làm online check-in và in boarding pass, xin anh ghi thêm
trên mạng để lưu ý các AH, nhất là các AH ở xa, là phài có passport với thời hạn có hiệu
lực 6 tháng trước ngày chấm dứt cruise,14/9/2018, tức là passport phải có hiệu lực
tới ngày 15/3/2019 (expired on 15/3/2019 or beyond !) và phải có multiple entry visa đi
vào lại nước Mỹ.
4. Về chi tiết đậu xe ở Long Beach Cruise Terminal, 231 Windsor Way, Long Beach, CA
90802, giá đậu xe indoor là $17/ngày, nếu ai muốn đi chung xe,

muốn đậu xe trong garage building, khỏi ai đưa đón đi về, 4 ngày đậu xe $17x4= $68 US
!
5. Tảu Inspiration, gọi là Fun Ship, có 10 tầng (decks), nhưng chỉ có 5 tầng có phòng. Còn
5 tầng khác chỉ để giải trí và tiêu khiển, ăn uống 24 giờ/ ngày.
Có 3 swimming pools resort-style, 6 whirpools/hot tubs, fitness center and spa, Health
Club, Highrise Water Slide, Serenity Aldult Only Area,Shopping Mall
and Duty-Free Shops, Library, Casino, ... mặc sức các bạn AH trên 70, 80 tiêu khiển, an
hưởng tuổi... chưa già mấy ....
6. Vừa rồi, tôi tình cờ tìm lại được bài viết "Ngày Vui Qua Mau" của bạn Nguyễn Thiệp
viết kể lại chuyến đi Cruise Norvegian Star từ Long Beach, đi 7 ngày dọc biển về Mexico
tới tận Puerto Vallarta, với nhiều hình ành và những chuyện tếu, rất vui cuả các bạn bè
tham dự, tổng cọng đến 16 trang !
Các bạn nên kiếm lại mà đọc, hay anh Thiệp có còn giữ bản pdf thì gởi cho các anh
chị đọc lại mới thấy quý giá những kỹ niệm đã chung sống cùng nhau 7 ngày trên tàu (
không còn nhớ ngày, tháng, năm nào !).
Để nhớ lại anh Dục đã hát bài "cô đầu" Hồng Hồng Tuyết Tuyết. HQBảo hát bản
"Giữ Đời Cho Nhau" và ngâm nga, than phiền chuyện :
"Nước (Việt) ta buôn bán lình xình,
Xuất thô thì ít, xuất tinh thì nhiều !"
Để kết luận, tôi chỉ xin chép lại ba câu chót (the last paragraph) cuả anh Thiệp đã viết
trong bài "Ngày Vui Qua Mau ", không biết anh Thiệp còn nhớ không :
" Tuổi già, gặp được bạn cũ là quý báu. Chưa ai biết ngày nào, giờ nào thì trời kêu. Nếu
còn sức, còn đi được,
mà bỏ qua những cuộc họp mặt bạn bè thì uổng lắm."
Mong gặp lại tất cả các bạn.
Thân mến,
Duật
TB. Trong chuyến Cruise năm đó, đặc biệt hai anh NX Hoàn và Thiệp đi một mình, nên ở
chung một phòng và lại ở cạnh phòng tôi.
Các Bạn ở xa đã về tham dự có a/c Ngoạn, HQBảo, TMTrung, Bê, Dục, HGThuỵ,
NTBình, KTGiang và v/c tôi.

