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Allure of the Seas, một chuyến ñi kỳ thú.
Tôi bị bịnh chóng mặt nên rất sợ sóng nhất
là sau chuyến ñi Côn ðảo hình như vào năm
1958. Chuyến ñi do thầy ðức (giò) tổ chức trên
chiếc tàu Mékong. Khi tàu ra cửa biển thì bị
ảnh hưởng của sóng nên tôi mửa liên miên cho
ñến khi không còn gì ñể mửa rứa mà vẫn còn
mửa! Vì rứa khi nghe tụi em rủ ñi cruise tôi lắc
ñầu lia lịa. Kế ñến AAA gởi brochure ñến
quảng cáo cruise ñi vùng biển Caribbean. Nhìn
kích thước của chiếc Allure of the Seas tôi tự
nhủ “nó to lớn dình dàng như ri và với kỹ thuật
‘hại ñiện’ (hiện ñại) chống lắc (stabilizing) như
thế thì chắc là không ñến nỗi nào, thôi thì ñánh
liều[1] ba bảy cũng liều thử ñi một chuyến xem
sao”. Tụi bán vé dụ tui mua phòng có cửa sổ
nhìn ra biển nhưng tui vội từ chối vì sợ nhìn
thấy sóng lại chóng mặt chăng? Thôi lấy phòng
ở trong tàu không có cửa sổ cho chắc ăn. Lúc
ñầu tui cũng hơi sờ sợ vì ở phòng trong có thể
bị cảnh claustrophobia (ở tù!?) nhưng khi ñã ñi
rồi mới thấy không có cảnh lắc lư mà cũng
không có cảnh “ở tù” vì phòng có màn ảnh
LCD lớn và trang trí với hình ảnh làm như
mình ñang ở trong nhà của mình vậy (Xin các
bạn ñọc phần phụ chú về chuyện chọn phòng).

Allure of the Seas

Khiêm ðồng
Allons enfants de la Floride, l’heure est
arrivée (nhại bài hát La Marseillaise của Pháp).
Vợ chồng tui với hai người bạn bèn mua vé cho
chuyến ñi cuối tháng 3/2012 với một hải trình
lâu 7 ngày và lần lượt viếng Labadee (Haiti),
Fallmouth[2] (Jamaica) và cuối cùng là
Cozumel (Mexico). Cảm tưởng ñầu tiên của tui
khi ñến bến tàu và khi thấy chiếc tàu là: “khiếp,
to lớn thế!”. Thuyền ñồ sộ như một cao ốc 18
tầng với chiều dài cỡ một sân vận ñộng trường
trung học. Cũng kiểm soát passport và mỗi
người ñược cấp một thẻ lên tàu (plastic to bằng
3 lần thẻ tín dụng) có reference về hình lưu
trong máy vi tính (sau này mới biết là mỗi khi
mua sắm hay ra vô tàu thì khi quẹt cái thẻ, hình
của người dùng thẻ sẽ hiện ra nơi máy kiểm
soát ñể nhận diện xem người dùng thẻ và hình
trong thẻ có phải là một hay không?). Thẻ có
ghi luôn giờ ăn tối cho mỗi ngày (xin xem phần
phụ ñính ñể biết thêm về việc muốn ăn khác
giờ ấn ñịnh). Nếu khi mua vé mà bạn nói sẽ trả
tiền bằng thẻ tín dụng thì thẻ lên tàu sẽ báo cho
các cơ sở buôn bán trong tàu biết và khi mua
hàng bạn chỉ cần ký vào giấy bán hàng. Nếu
bạn ghi sẽ trả tiền mặt thì thẻ lên tàu sẽ báo cho
các cơ sở mua bán lấy tiền ngay theo kiểu “tiền
trao cháo múc”. Sau khi nhận thẻ và trước khi
vô tàu chuyện ñầu tiên ñược làm là chụp hình
lưu niệm trước cái màn ảnh có hình chiếc tàu
Allure of the Seas. Trước khi chụp hình thẻ lên
tàu sẽ ñược dùng lần ñầu tiên ñể về sau trả tiền.
Cửa vào tàu ở tầng thứ 5 và cũng là tầng
làm ăn business của tàu; Cty gọi là Royal
Promenade. Khách vào tàu ñược chào ñón
không phải là những nụ cười hay cái gật ñầu
mà là nhân viên bắt buộc khách phải bấm máy
lấy thuốc sát trùng vào tay!! ðây là một sự bắt

1

[ ] ðó là quyết ñịnh trước khi tai nạn lật tàu của

chiếc Concordia ở Italie.

[2] Xin ñọc là “phôn mút” cũng như Plymouth.
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cũng có máy bấm lấy thuốc sát trùng[3]. Phòng
chúng tôi ở tầng thứ 6 về hướng mũi tàu trong
khi ñó phòng ăn ở tầng thứ 2 ở hướng ñuôi tàu.
Phòng khá rộng có divan có thể kéo ra ñể thêm
một người ngủ nếu du khách ñi có con cái.
Giường king size và trang bị như khách sạn 4
sao.
ðúng 5 giờ chiều Chúa Nhật thì tàu ‘súp lê
3, tàu ra cửa biển’ (nhại theo câu hát). Từ bến
tàu ra cửa biển tàu ñi qua một khu nhà ở cao ốc
và khách ở cao ốc ñồng quơ tay ô ê chào du
khách ñang ñứng trên bong tàu ở tầng 16 và
17[4] (ðể tránh rườm rà tui không ghi ra kích
thước và chi tiết khác của chiếc tàu xin các bạn
vào reference 4 ñể biết thêm).
Thủ tục ñầu tiên là các du khách phải, tùy
theo khu mình ở, dự buổi huấn luyện khi tàu bị
nạn. Sau ñó tui bắt ñầu thám sát tàu. Tầng 16 là
tầng ñể du khách tắm, tắm nước xủi (jacuzzi),
phơi nắng, uống bia và hút thuốc nhất là cigar
(các bạn nào như tui không chịu mùi khói thuốc
cigar thì ñừng ñi qua khu này, ở tầng 16 phiá
tay phải hướng ñi về khu ăn buffet ở lầu 17).
Nhờ tàu quá rộng lớn nên có ñến 4 hồ bơi lội
(có 1 hồ cho con nít) mặc dầu vào giờ nắng ấm
du khách rất nhiều nên nhiều lắm là ñược dầm
mình dưới nước (hơi lạnh ñối với tui); 4 hồ
jacuzzis tha hồ mà ngồi ngâm mình ñưa lưng
cho nước ñấm. Về phía ñuôi tàu cũng ở tầng 17
còn có hồ trợt nước (người trượt nước ráng
ñứng giữ vị trí ñể cho nước bơm chảy mạnh
dưới chân); dây ñu tử thần; sân bóng rổ và golf
loại bỏ túi (miniature). Tầng thứ 5 là khu
thương mãi nào là cafe, pizza, sandwich và
bánh ngọt ñủ loại. Có quán nhạc sống và sàn
nhảy cho ai thấy ngứa chân. Lẽ tất nhiên phải
[3] Theo thống kê thì vi trùng truyền nhiễm qua bàn

tay nhiều nhất. Ở trong tàu có cả hơn ngàn du
khách vệ sinh công công tránh truyền nhiễm là một
bắt buộc phải có và mọi du khách phải tuân theo.
4
[ ] Muốn biết chi tiết về chiếc Allure of the Seas xin
vào Google và ñánh tên chiếc tàu hoặc vào website
của Royal Caribbean International.com.

có nhiều nhà hàng bán hàng lưu niệm như ñồng
hồ, giây chuyền, khăn choàng v.v. Tui không
vô mấy chỗ này và khi bà xã ñi qua muốn ghé
lại là tui vội kéo ñi ngay kẻo lủng túi! Nơi lầu
6, ngay sau chỗ tụi tui ở có một khu rộng lớn ñể
cho các bà du khách sửa sắc ñẹp làm móng tay,
massage v.v. Sau khu spas này là khu tập thể
dục với ñủ thứ máy ñi bộ, ñi xe ñạp, chèo
thuyền v.v. và v.v. Ở trên tàu thì sau khi ăn quá
cỡ, nhiều người ñến ñây ñi bộ, chạy máy v.v.
ñể loại bỏ bớt calories và bớt mặc cảm ăn nhiều
quá. Sau phòng máy tập có cửa ñi xuống lầu 5
ở chu vi ngoài của tàu. Ở ñây du khách có thể
ñi bộ hoặc chạy lúp xúp (jog) cứ mỗi vòng là
702 m. Tui ráng sáng và chiều mỗi lần ñi 5
vòng như rứa cũng ñược 3.5km mỗi kỳ ñi bộ.
ðiều thú vị và cũng hơi sợ là ở chu vi này của
tàu có nhiều khúc tương ñối trống trải, du
khách có thể nhìn ra biển không bị vướng mắt.
Tui tự nghỉ nếu ai chán ñời nhảy ùm xuống
biễn chắc cũng khó ñược vớt kịp thời! Từ
những chỗ trống ñó nhìn xuống mặt biển không
bao nhiêu, cỡ chừng 10m, nhìn sóng vỗ vào
thân tàu rần rần và nghe gió hú rợn người rứa
mà tàu chạy êm ru không hề lắc lư!
ðúng 7:30 PM thì có parade chào mừng du
khách với những người mang hình các con thú
ta thường thấy trong Universal Studios. Kể ra
cũng không có gì ñặc sắc nhưng giúp du khách
giết thì giờ chờ tới giờ ñi ăn. À quên nói là du
khách ñủ giống dân, già ñi xe lăn cũng có và trẻ
ñi xe mẹ ñẩy cũng có, con nít cũng nhiều,
nhưng hơi hiếm cho chuyến tàu tụi tui ñi là dân
choai choai teens cỡ 15/17 tuổi. Phần ñông là
gia ñình hai ba thế hệ ñi du ngoạn với nhau. 8
giờ tối thì ñi xuống lầu 3 sắp hàng chờ tới lượt
ñi vào nhà hàng ăn tối. Trong lúc sắp hàng chờ
ñợi bấm nút computer nằm trên tường ñể biết
thực ñơn không những cho tối hôm nay mà cho
cả tuần lễ ở trên tàu. ðến giờ ăn, khách vô
phòng cũng phải qua thủ tục lấy thuốc sát
trùng! Mỗi bàn là một gia ñình nên có bàn 2
người, bàn tụi tui 4 người, bàn bên cạnh 8
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người phục vụ, 1 chính 1 phụ. Thức ăn cũng
không có gì hấp dẫn, chỉ có bánh mì ăn với bơ
khai vị ngon vô cùng. Sau này cứ mỗi tối người
phục vụ biết chúng tôi thích bánh mì nóng dòn
ăn với bơ nên luôn luôn cung cấp dồi dào. Ăn
xong lên lầu 4 là bị Casino lôi cuốn một số
ñông du khách vô thử thời vận. Tui vì kỵ khói
thuốc lá cứ hít vào là ho ngay nên không vô
Casino mà chỉ lên Royal Promenade ở phố lầu
5 ngồi ăn kem uống cà phê nhìn thiên hạ ñi qua
lại chờ giờ ñi ngủ. Khu phố rất tấp nập, người
ñi chen chân không lọt nhưng rất trật tự. Chắc
chắn là phải có an-ninh nhưng không thấy ai
mặc sắc phục hết. Ngồi uống cà phê nhìn tìm
mấy cha mặt mày có vẻ Trung ðông với râu ria
rậm rạp vì bị ám ảnh của khủng bố[5] xem trên
TV.
Ngày thứ 2: Tàu xuôi Nam hướng về Haiti.
Trời âm u, biển ñộng nhưng tàu không thấy lúc
lắc, quá hay. ði bộ dọc theo ñường vòng ñai
của thân tàu ở tầng thứ 5 mà cứ sợ gió tai thổi
bay xuống biển. Nhìn những lớp sóng cuồn
cuộn thi nhau ñập vào thân tàu mà liên tưởng
tới và khâm phục những thuyền nhân vượt biển
tìm tự do nhiều chết ít sống. Chỉ thấy trời và
nước màu ñen thui! Thôi về phòng tắm rồi ñi
ăn sáng. Buffet ăn sáng ở tầng thứ 17 và có tên
Windjammer Market; lại phải xoa tay với thuốc
sát trùng trước khi vào phòng ăn tự ñộng tìm
chỗ ngồi. Thức ăn ê hề, cơm kiểu VN cũng có,
cháo thì là loại oatmeal nấu loãng. Có 1 line
dành riêng cho du khách ăn hamburger. Nước
cam tươi vắt phải trả tiền thêm, 1 ly $4.40 gồm
luôn 15% gratuity. Tìm ñược chỗ sát cửa kính
nhìn xuống biển nhưng vì ở lầu 17 nên sóng
biển chỉ thấy nhỏ lăn tăn không như ở tầng 5.
Ăn bao bụng cho ñến khi no thì thôi, cà phê
[5] Bạn nào còn nhớ quân khủng bố bắt con tin trên

chiếc tàu Laura ??? và giết du khách ñể ñòi hỏi
nguyện vọng gì ñó! Lâu ngày quá quên rồi nhưng
dư âm của khủng bố thì còn ñó!

uống thả dàn chỉ cần yes là các phục vụ viên rót
ñầy ngay. Tôi khoái nhất món cá hồi hun khói
nên sáng nào cũng ăn một muỗng lớn nhưng
ñến ngày thứ 5 thì chào thua! Ăn no rồi lại tìm
chỗ phơi nắng mặc dầu hôm nay không có
nắng! ñể chờ tới giờ ăn trưa! (chỉ có ăn và ăn!).
Không có việc chi làm mới ngồi nhìn khách có
con và so sánh. Con nít của Mỹ trắng (rất ít
African American) ñược cha mẹ thả cho bò lăn
bò lóc thả dàn; còn con nít Á ðông thì cha mẹ
bỏ vào xe ñẩy, nai nịt ñàng hoàng lại còn có
khăn trùm che nắng gió. Có lẽ cũng vì rứa mà
con nít Mỹ trắng dạn dĩ khi nói chuyện với
người lớn, còn con nít Á ðông thì có vẻ nhút
nhát hơn. Ăn trưa xong về phòng làm một giấc
rồi ñi dạo phố ở lầu 5. Nếu thấy ñói bụng ? thì
ghé vào gian hàng Pizza, Sandwich hoặc bánh
ngọt lấy vài lát/miếng rồi nhâm nhi với cà phê
hoặc nước ngọt miễn phí vì tiền mua chuyến ñi
ñã có tính các chi tiêu này. ðến tối ñi coi show
nhào lộn trên hồ bơi. Show ñược thực hiện tại
Aqua Theater ở tầng thứ 6 nằm ở phía ñuôi tàu.
Vì không ñể ý ñọc brochure nên tui không giữ
chỗ trước[6]. ðứng chờ ñến giờ show thì cũng
ñược vô và cũng có chỗ ngồi[7]. Hồ bơi này
nhìn sơ sơ thì cũng khá nhỏ cỡ 10ftx25ft và ñặc
biệt là ñáy hồ di ñộng lên xuống và có thể lật
ngược ñưa ñáy lên ñể dùng làm trampolin ñể
cho mấy chú hề nhào lộn trên không trung. Tôi
vừa ngồi xem mà vừa nghĩ mãi là làm sao mà
ba hồi hồ cạn diễn viên ñứng nước chỉ lên ñến
mắt cá và ba hồi diễn viên nhảy từ trên cao
xuống hồ mà có ñủ chiều sâu. Cuộc biểu diễn
kết thúc với một diễn viên nhảy từ nóc tàu ít
nhất cũng là trên dưới +/-100 ft xuống hồ và hồ
vẫn ñủ chiều sâu cho người nhảy. Tui ñoán có
thể là ñáy hồ nối vào thành hồ bằng bellows (lẽ
[6] Khi mua vé ñi cruise các bạn nên yêu cầu người

bán vé giữ chỗ tất cả các shows trên tàu. Thà giữ
chỗ mà không dự còn hơn không giữ chỗ phải chờ
và như một show khác tụi tui phải ñợi show vào giờ
khuya.
[7] Xin xem phần phụ chú nếu bạn muốn xem show
với chỗ ngồi thoải mái
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xuống bằng con ñội dầu (hydraulic jacks) và
mấy con ñội này cũng di ñộng ñể cho hồ có thể
quay nửa (1/2) vòng ñổi ñáy thành mặt cho
mấy chú hề làm trò như nói trên. OK ñó là tui
hơi méo mó nghề nghiệp, show nhào lộn này
quá hay và các bạn không nên bỏ qua; nhất là
cái màn nhảy từ trên cao nóc tàu xuống một cái
hồ nhỏ tí teo.
Labadee (Haiti).
ðang ngủ thì nghe máy tàu chạy rùng rùng,
giựt mình dậy thấy là 7 giờ sáng và tàu ñã ñậu
sát cầu tàu của hải cảng Labadee. Thêm một cái
hay của kỹ thuật hiện ñại là tàu tự vận ñộng cặp
bến mà không cần có tàu kéo hoặc ñẩy (no tug
boats). Tiếng máy rần rần là lúc các helices
(chong chóng hoặc chân vịt) kéo tàu chạy
ngang vào cặp bến. Labadee theo công ty
quảng cáo là “Our very own private paradise”
thật vậy Labadee ñược Haiti cho Cty Royal
Caribbean Int.’l thuê dài hạn và công ty này
ñiều hành Labadee như ñất riêng của mình.
Không có cảnh sát nhập cảnh, không quan thuế
v.v. tất cả mọi ñiều hành kể cả an ninh ñều do
công ty lo liệu. Thức ăn nước uống ñều ñem từ
tàu xuống ñể phục vụ du khách.

bố nằm nghỉ, phơi nắng mặc dù trên tàu cũng
có chỗ phơi nắng. ðây chẳng qua là yếu tố tâm
lý, mọi người trong ñó có tui cảm thấy nằm
trên ghế ñể trên ñất liền cũng an toàn hơn. Một
ít khách chạy xuống nước nhúng cho ướt người
rồi lên ghế nằm. Nước hơi lạnh, không có sóng
vì khu biển này có ñê cản sóng. Cát thì ñi ñau
chân vì ñó là san hô bể vụn. Trò giải trí thì chỉ
có ñi dây tử thần với ñiểm khởi hành ở trên
chóp núi, và xe chạy trên ñường rầy nhưng
chẳng có ai chịu ñi. Thức ăn trưa là thức ăn
buffet ñem từ tàu xuống và cái món khoái khẩu
nhất là xương sườn nướng không ñủ cho những
người ñến sau. ðến 2 g. chiều thì mọi người lục
tục về tàu và tui ñược dịp thấy hình của mình
trong computer an ninh khi quẹt thẻ lên tàu vào
máy kiểm soát. Về tàu xem chiếu bóng 3D
Captain America; show Chicago và các người
ñội lốt thú DreamWorks và ñi ăn tối.
Fallmouth (Jamaica).

Cảng Fallmounth (Jamaica) nhìn từ tầu.

Labadee (Haiti)

Mới nhìn sơ, Labadee như Vũng Tàu Ô
Quánh (Cap au-vent) cách ñây hơn 50 năm với
một ít nhà ngói ñỏ nằm khuất trong rừng cây.
Tui không thấy ai thuê xe ñể ñi vào thành phố
(Port-au-Prince) và mọi người ñều ñi tìm ghế

Tàu rời Labadee vào lúc 5 g. chiều và trực
chỉ hướng Tây ñể ñến Jamaica. Nói ñến
Jamaica không ai không nhớ ñến các lực sĩ
chạy nước rút ñã từng ñoạt huy chương Vàng ở
Thế Vận Hội, nhạc Calypso và bản nhạc bất hủ
của H. Belafonte “I leave my little girl in
Kingstontown”. Tàu chạy suốt ñêm và ñến 10
giờ sáng hôm sau (ngày thứ 4 của chuyến ñi 7
ngày) thì tàu ñến Fallmouth. Vì tàu ñến giữa
buổi sáng nên tôi có dịp lên bong tàu ở tầng thứ
18 ñể coi tàu cặp bến. Trước hết là hình như
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------bến tàu mới vừa xây cất xong và ñào sâu trong
một vùng ñầy san hô. Lòng biển dẫn ñến bến
nhìn như một kinh ñào hai bên là san hô! Nhìn
xa về phía ñất liền thì còn có nhiều bãi ñất
trống xáng mới thổi lên (méo mó nghề
nghiệp!). Tàu tự lái, tự quay cho mũi tàu hướng
về biển sâu, ñuôi tàu quay về hướng bến, tất cả
ñều tự ñộng và sức người duy nhất cần ñến là
các phu ñứng trên bến, câu và kéo dây neo ñể
neo vào mấy cây neo. Tàu cặp bến nhẹ nhàng
với thân tàu chỉ cách bến cầu chừng 6 inches,
phục quá. Nhìn vào cảng thì tôi tưởng ñây là
thương cảng Sài Gòn vì nó quá giống. Cảng
cũng có khu nhà “lá” loại bidonville tức là nhà
làm bằng loại tôn lá gợn sóng cũng không khác
Khánh Hội mấy. Theo tờ quảng cáo thì cảng
cũng có khu mua bán ‘welcome to Fallmouth,
the shopping capital of the Western
Caribbean!’ cho du khách không ngoài những
hàng lưu niệm, vàng bạc, kim cương, và ñồng
hồ ñeo tay! Trời khá nóng, tôi không rời tàu mà
chỉ ñứng trên nhìn xuống rồi ñi phơi nắng; nói
phơi nắng cho oai nhưng thật ra là phơi mình
dưới bóng mát vì nếu phơi nắng thật sự thì chỉ
trong ½ giờ tôi sẽ trở thành African American
ngay!! Hai người bạn của chúng tôi xuống tàu
ñi một vòng taxi xung quanh khu bến tàu rồi
mỗi người ăn một trái vú sữa ($1.00). Hôm nay
tàu có show “How to train your dragon”, show
trên sân trượt nước ñá. Tạm ñược, có lẽ là vì tôi
ñã coi quá nhiều shows trượt trên nước ñá hay
hơn như Holiday on Ice. Ở khu Royal
Promenade thì cách ½ giờ có các người mang
hình thú ñi biểu diễn ñể cho du khách chụp
hình. Show “How to train your dragon” cũng
ñược chiếu theo loại 3-D: coi ñược. Mục ñích
chính của 3-D là cho các con thú hoặc gươm
dáo ñâm thẳng vào khán giả cho giật mình
chơi! ðúng 6 giờ chiều thì tàu súp lê 3 và tàu ra
cửa biển trực chỉ hướng Tây rồi Tây Bắc ñể
ñến Cozumel, trạm chót của cuộc du hành trên
biển.

Ngày thứ 5 là ngày lênh ñênh trên biển cả
chỉ có trời và nước, kỳ này nước xanh dương vì
trời ñẹp. Cũng phơi ‘mát’, ngồi ngâm mình cho
nước ñấm lưng và ñi ăn. Movie thì có “Pirates
of the Caribbeans: On Stranger Tides. Nếu
muốn dỗ giấc ngủ ñây là một dịp tốt, và có vài
du khánh ngồi sau lưng tôi ñang ngáy ào ào!
Tôi phải ñổi chỗ vì tôi cũng muốn ngủ! Phim
chả có gì ñặc sắc, chỉ có gươm ñao chĩa vào
mặt khán giả mà thôi nhưng cũng nhờ ñó mà
tôi có ñược hơn hai giờ ngủ trưa sau một bữa
ăn trưa cứng bụng. Chiều tối cũng có người thú
hiện ra nhiều lần trên khu Royal Promenade
cho du khách chụp hình. Tối nay là tối ăn cơm
ăn mặc chỉnh tề (formal attire) nhân dịp này du
khánh trong ñó có chúng tôi sắp hàng chụp
hình lưu niệm với phó nhòm của tàu. Nhân dịp
Formal Attire mấy bà người ðại Hàn mặc sắc
phục quốc gia nhiều màu sắc rất ñẹp và tôi ghi
nhận ñể khuyên mấy ñứa em của tôi sẽ ñi
chuyến tới nhớ ñem theo áo dài Việt Nam khoe
sắc với các bà ðại Hàn nếu có. Menu ñặc biệt
có tôm hùm và lẽ tất nhiên steak thì tối nào
cũng có. Xin nói thêm là sau hai ngày ăn cơm ở
phòng ăn chính và phải ñợi ñến 8:30 PM mới
ñến phiên nên chúng tôi bỏ cuộc và ñi ăn tối
theo dạng Buffet ở Windjammer trên lầu 17.
Hôm nay ăn theo lối Formal Attire nên mới trở
lại phòng ăn chính.
Cozumel (Mexico)

Cảng Cozumel (Mexico), hai tầu bự cặp bến.
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hành. Thật vậy khi tàu Allure ñến vào lúc 8:00
sáng thì ñã có 4 chiếc tàu lớn ñến ñó trước rồi;
sau khi tàu Allure ñến còn có 3 chiếc nữa ñến
như rứa trước sau có tất cả 8 chiếc tàu (xem
hình) du hành loại lớn trong ñó có mấy chiếc
xuất xứ từ Galveston (Texas) ñổ khách xuống
Cozumel. Thành phố này ñược các quảng cáo
du lịch thổi phồng lên[8], riêng tôi, tôi thấy
ngay lúc xuống tàu là không có gì hấp dẫn.

Budweiser, chừ tôi thêm trong danh sách bia tôi
uống còn có Dos Equis XX. Ngoài chỗ tôi uống
bia có mấy chú thổ dân, ăn mặc kiểu thổ dân
mặt mày vẽ rằn rện nhảy múa. Vợ tôi thấy tội
nghiệp nhào vô chụp hình lưu niệm rồi rút vài
ñô cho họ. À quên, ở ñây có pharmacie bán ñủ
thứ trong ñó có thuốc trụ sinh và believe it or
not Viagra. Lẽ tất nhiên tôi không mua, vì
không cần ñến nó và ñó là chưa kể có thể hàng
giả! Thôi bưa[9] rồi về tàu vậy; chào tạm biệt
hay ñúng hơn là từ biệt Cozumel.

Tàu, tàu và tàu… ở Cozumel.

Thật vậy với những hãng tàu du lịch lớn
như Royal Caribbean Int’l, Disney Cruise,
Carnival, Norwegian v.v. mà khu cảng không
có ñược một nhà khách khang trang ñể tiếp
hàng ngàn khách du lịch mỗi ngày. Khách
xuống tàu lội bộ vào khu thương mãi, ở ñó có
nhiều trạm loại tạm bợ như nhà dù, nhiều khi là
một cái ghế cao ñể ñón nhận du khách mua
thêm những trò chơi hoặc du ngoạn ngoài
chương trình của hãng tàu. Riêng cho các du
khách khác; trong ñó có chúng tôi; ñi lòng vòng
quanh quẩn qua khu thương mãi không khác
chi các chợ trời trong nhà ở Mỹ. Chỉ có một
gian hàng khá rộng bán ñủ thứ hàng hoá thượng
vàng hạ cám còn ngoài ra là những gian hàng
bề ngang rộng 4m (12 ft) bán hàng lưu niệm và
áo quần tắm biển rẻ tiền. Tôi ghé quán nước
uống một chai bia ướp lạnh, ngon chi lạ, bia
Dos Equis XX. Tôi liên tưởng tới mệ A.V.
chuyên môn cười tôi vì tôi chỉ uống bia

Cozumel shopping area.

Nội tướng và thổ dân.

Về tàu coi chiếu film 3-D Puss in the Boots
& Kung Fu Panda 2. Nếu không ñọc chuyện
kiếm hiệp Tàu thì khán giả chắc không hiểu cốt
truyện mặc dầu có nhiều hình ảnh ñánh nhau
hấp dẫn. Chuyện, như những chuyện kiếm hiệp
khác, là cha mẹ bắt buộc phải cho con cho
người khác nuôi vì kẻ thù ñang tìm giết. ðứa bé
lớn lên thấy mình không giống cha mẹ nuôi nên
tìm hiểu rồi tầm thù trả thù cho cha mẹ ruột!!

8

[ ] Xin xem phần phụ chú nếu bạn muốn xem show

với chỗ ngồi thoải mái

[9] Thổ ngữ Huế = quá ñủ rồi
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Planet. Tôi vì không giữ chỗ trước nên mặc dầu
chờ nhưng nhiều người chờ quá nên không xem
ñược show lúc 9g PM mà phải chờ ñến show
lúc 11g PM. Show này ñưa khán giả ñi qua
nhiều ñỉnh núi và xuống ñáy ñại dương với
nhiều màn nhảy múa nguy hiểm làm cho khán
giả giật mình. Tiểu xảo do computer gây ra làm
khán giả say mê và chắc lưỡi hít hà vì những
màn quá hay. Khán giả ñi qua khu rừng mưa
(rain forest) ñể thấy cây ñại thụ bắt ñầu vươn
mình dưới mưa và những cành cây là những
biểu diễn viên ăn mặc như cành cây. Kế ñến là
một màn nước biển dâng lên trên sân khấu với
tôm cá rùa bơi lội trong một môi trường gần
như không có trọng lượng. Hết vườn mưa ñến
sa mạc với dân du mục ñi theo ñiệu nhạc ngả
nghiêng vì gió thổi. Tất cả những màn nói trên,
trừ màn cây di ñộng ñều do computer tạo ra
trông như thiệt!
Ngày thứ 7. Lênh ñênh ngoài biển cả trên
ñường về Ft. Lauderdale.
7 giờ chiều ngày 6 tàu rời bến ñưa du khách
về Florida và cả ngày hôm sau, ngày 7 của cuộc
du hành, tàu lênh ñênh ngoài biển cả. Trời tốt
nên boong tàu tầng 16 và 17 không còn một
chỗ trống cho du khách phơi nắng. ðã ñến lúc
giải quyết thủ tục “ñầu tiên”. Ngoài tiền tiêu
trong lúc du hành như nước non, tiêu vặt và
chụp hình lưu niệm còn có tiền “boa” cho
những người phục vụ gồm có: phục vụ ăn uống
(3 người: Waiter, Assistant Waiter & Head
Waiter); phục vụ phòng (1 người: Stateroom
Attendant). Cty. có ‘nhã ý’ nhắc nhở giá cả như
sau: Waiter $3.75 mỗi ngày một khách như vậy
là 2 vợ chồng cần boa $7.5/1 ngày ($52.50 cho
chuyến ñi 7 ngày). Vì cô phục vụ quá chu ñáo
và dễ thương 4 người chúng tôi ñưa thêm
$20.00 ‘under the table’. Cho anh chàng
Assistant Waiter tiền Boa là $30.10 cho chuyến
ñi, và vì anh ta phục vụ bánh mì bơ chu ñáo
nên anh ta ñuợc thêm $10.00. Riêng anh chàng

Head Waiter mà tôi gọi là anh ‘ba xạo’ vì anh
ta chỉ ñến bàn chào hỏi chúng tôi vào ngày gần
cuối cuộc du hành mà thôi; anh ta ñược Boa
$10.50 không thưởng thêm. Nhìn thì thấy ít
nhưng vì anh ta là Head Waiter nên số người
du khách boa anh ta khá ñông vì vậy tiền boa
nhận ñược khá nhiều. Kế ñến là ñi lấy hình lưu
niệm. Computer ñã cho sẵn số tủ và hộc nơi
ñựng hình lưu niệm nên du khách chỉ tự ñộng
lấy hình và ñi trả tiền như mua hàng siêu thị.
Tôi không biết là nếu quên trả tiền thì sao vì
không ai kiểm soát hết. Chuyện thứ 3 cần làm
là ñiền tên và số lượng hành lý vào thẻ hành lý
do Cty phát sẵn. Thẻ hành lý có số thứ tự và số
này dùng ñể du khách rời tàu theo thứ tự gọi
trong máy. À quên; tôi cũng phải giúp Cty ‘cải
tiến’ bằng cách ñiền một Phiếu Ý Kiến trả lời
các câu hỏi lỉnh kỉnh ñại khái Tốt hay Không
Tốt, cần phải làm gì ñể Tốt Thêm, tư cách phục
vụ nói chung v.v. và v.v. Tôi chỉ thêm ý kiến là
nên có lưới bảo vệ ở ñường vòng ñai lầu 5 nơi
mà du khách ñi bộ hoặc chạy tập thể dục.
ðó là những thủ tục cần làm trước khi chia
tay. Ngoài ra cũng còn có Parade Chia Tay,
Shows Múa Nước và Blue Planet và nhiều trò
khác mà tôi không tham dự nên không ghi ra.
Có một chi tiết kỹ thuật mà tôi cũng vì méo mó
nghề nghiệp thấy nên nói ra. ðó là cầu di ñộng
trên Royal Promende (tầng thứ 5) ñể cho
Cruise Director, Ken, giới thiệu những người
phục vụ tàu như thuyền trưởng, các người hình
thú, các ca sĩ v.v. Cầu ở tầng thứ 6 thuộc loại
nhiều khúc như thang cứu hoả, và khi thụt ra
trên Royal Promenade thì cột ñèn ở dưới tầng 5
từ từ thụt lên ñể chống ñỡ, tất cả ñều ñược ñiều
khiển bằng computer. Thuyền trưởng trông khá
trẻ, cỡ 40 ngoài, ñối với tôi hơi trẻ cho chiếc du
thuyền khá quan trọng này. Ngày nào ông ta
cũng như ông Ken ñều có mặt trên màn ảnh
LCD trong phòng ñể giới thiệu những chuyện
trong ngày.
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cửa ñể cho nhân viên lo chuyển xuống tàu khi
tàu cặp bến.
Ngày thứ 8, ngày chia tay.
ðúng 7 g. sáng Chúa Nhật tàu cặp bến Ft.
Lauderdale. Sau khi ăn sáng một bụng no nê,
chúng tôi ñem hành lý xách tay vào ngồi chờ ở
phòng ñợi. Khi số thẻ hành lý ñược kêu ñến thì
chúng tôi xuống tàu, vào phòng nhập cảnh, lấy
hành lý và ñi ñến gặp nhân viên nhập cảnh. Tay
cầm passport và giấy khai quan thuế mọi người
ñược cho qua nhanh chóng và cuộc du hành kết
thúc. Theo tôi biết thì du khách nào cần lấy
máy bay ở hai phi trường Ft. Lauderdale và
Miami thì có thể làm thủ tục check-in ngay trên
tàu, lẽ tất nhiên phải trả tiền.
Cảm Tưởng:
Tôi hoàn toàn hài lòng về chuyến ñi này và
ghi trong bụng sang năm tới có thể ñi thêm một
chuyến nữa. Cách phục vụ, tổ chức trên tàu rất
chu ñáo. Hai shows hay nhất mà tôi nghĩ mọi
người cần coi ñó là Aqua Show và Blue Planet
(xem phụ chú dưới ñây). Thức ăn ñầy ñủ, cơm
nấu theo kiểu VN luôn luôn có mỗi ngày (bà xã
tôi rất hài lòng về chuyện này). Dessert Cream
Caramel rất ngon nhưng tiếc thay chỉ có một
lần mà thôi. Tàu chạy không lắc lư tròng trành,
du khách như tôi không sợ say sóng và cũng
không có cảm tưởng bị nhốt trong tù
(claustrophobia). Hồ bơi, hồ xủi nước ñầy ñủ,
khăn tắm xài thả giàn. Du khách hơn ngàn
người trên tàu không hề thấy to tiếng với nhau
và ñối xử với nhau rất nhã nhặn, không hề thấy
ai lớn tiếng ngay cả những lúc cười giỡn cũng
vậy. Ăn buffet nơi có những món khoái khẩu
thì cũng sắp hàng ñàng hoàng không chen lấn
như tôi thấy trong vidéo ăn buffet ở VN! An
ninh hoàn toàn mặc dầu nhân viên sắc phục giữ
an ninh không hề thấy bóng dáng. Nhiều người
có thể nghĩ là tôi khó khăn khi nói ñến các nơi
tàu ngừng ñể du khách thưởng thức cảnh trí của

những nơi ñó. Có thể là tôi hơi khó khăn thật vì
tôi ñã có dịp ñi ñây ñi ñó quá nhiều và với tôi,
du hành bằng thuyền ăn thua là sự phục vụ trên
tàu; viếng thăm các nơi tàu ñậu chỉ là phụ thuộc
không ñáng kể. Tôi nghĩ là nếu tàu du hành về
SàiGòn cặp bến Nhà Rồng thì du khách chắc
cũng thất vọng vì cảnh trí cũng giống như khu
Khánh Hội mà thôi.
Phụ Chú:
Giờ ăn: Du khách có thể khi mua vé dặn
người bán vé ghi khách muốn ăn theo giờ của
mình. Cty. gọi cách ăn ñó là My Time Dining
(MTD). Ngoài tiền mua vé gồm có tiền ăn theo
giờ Cty ñịnh du khách phải trả thêm tiền phụ
trội tùy theo nơi ăn và thức ăn mà mình lựa.
Nếu không dặn trước khi mua vé thì có thể gọi
trong ngày (9:00 AM – 4:00 PM) giữ chỗ
trước. Theo tôi thì chẳng cần; khi nào thích thì
ñi ăn ngoài hoặc ñi ăn buffet, ăn thua là dặn
trước Waiter ñể cho họ biết là ñược.
Giữ chỗ Shows: Nên giữ chỗ tất cả các
shows khi ñặt mua vé. Chẳng thà có giữ chỗ mà
không ñến còn hơn phải chờ như tôi ñã làm và
có khi bị cho sang số ‘de’ vì hết chỗ như tôi
gặp phải khi ñi xem Blue Planet.
Central Park: Ở tầng 8 về phiá sau Royal
Promende hướng ñuôi tàu, Cty. làm một vườn
cây cỏ (không có bông), cây cỏ thứ thiệt không
phải là plastic mà Cty gọi là Central Park. Ở ñó
có những tiệm ăn tương ñối mắc tiền cho khách
muốn ăn theo lối MTD. Trên lầu 9 ñến 16 (?) là
những phòng có balcon nhìn xuống vườn
Central Park. Ở sau ñuôi tàu, tầng 9 và cao hơn
có phòng nhìn xuống biển và hồ nước biểu
diễn. Nếu muốn coi biểu diễn từ phòng có
balcon với bạn bè du khách có thể mướn những
phòng này. Lẽ tất nhiên giá cả phải cao hơn.

