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Sau chuyến du lịch ñi thăm Louisiana năm 

2013, anh Trực khóa 6 KSCC ñề nghị một cuộc 
hải trình thăm Alaska mùa Xuân năm 2014.  

Chị Dung, hiền thê của anh Ngoạn rất hăng 
hái ñã tìm ñược trên internet một chuyến ñi khứ 
hồi thăm Alaska của tầu Star Princess từ San 
Francisco qua Ketchikan, Juneau, Skegway, 
Tracy Arm, Victoria rồi trở về San Francisco. 
Chuyến ñi dài 11 ngày, giá trung bình $1,250 
mỹ kim/1 người cho phòng ngủ bên trong 
(interior stateroom).  

Qua email, chúng tôi quy tụ dược 19 người 
gồm các anh chị: Trực, Bê, Thụ, Chi, Dục, 
Thích, Viễn, và các chị Dung, Liêng, Yến, 
Tuyền. Chị Nga, tham gia vào phút chót phải 
trả khá cao hơn cho một phòng riêng biệt. Anh 
Trực khi lên tầu ñã ñề nghị tôi viết bài tường 
trình ñể gửi về trình làng trên Lá Thư AHCC. 

Khởi ñầu, hơn ba tháng trước ngày lên 
ñường, chúng tôi ñã nhờ một văn phòng du lịch 
ở Sacramento, CA ñặt trước 8 phòng ñể ở gần 
nhau và hưởng dụng món quà của Princess gồm 
1 khung hình, 1 chai rượu, và $100 mỹ kim cho 
mỗi gia ñình. Mọi vấn ñề tiền bạc, khai báo lý 
lịch v.v. ñểu ñã làm xong cả tháng trước.   

Trưa Thứ sáu, 23-5-2014 chúng tôi xuất 
hành, hẹn gặp nhau tại Pier 35 San Francisco 
ñể làm thủ tục lên tầu. Chúng tôi mỗi người 
ñược cấp phát một thẻ plastic làm căn cước và 
credit card dùng trong xuốt thời gian trên tầu. 

 
Bến tầu Pier 35 tại San Francisco  

 
Sau bữa ăn trưa chúng tôi về phòng nhận 

hành lý, nghỉ ngơi ñôi chút, rồi xuống lầu ñể 
nghe hướng dẫn và thực tập mang phao cấp cứu 
rủi khi tầu gập nạn. ðây là buổi thực tập bắt 
buộc có tính cách thủ tục, ai cũng phải làm. 

ðúng 5 giờ chiều, tầu hụ còi báo hiệu và từ 
từ tách bến. Mọi người ñều náo nức lên lầu cao 
ñể ngắm trời mây, xem phong cảnh, chụp hình. 
Lúc này chúng tôi mới thực sự ñầy ñủ gập mặt 
nhau. Thôi thì ai nấy cười nói vui vẻ, tay bắt 
mặt mừng. Máy ảnh thi nhau làm việc ghi hình 
lưu niệm.  

 
Chị Thích, chị Chi và anh chị Thụ trên boong tầu 

 
Giờ ăn tối ñã tới, chúng tôi kéo nhau ñi ăn 

tại quán Portorino do nhà hàng ñã xắp ñặt 
trước. ðây là phòng ăn chung của cả nhóm, và 
mỗi tối chúng tôi sẽ gập mặt nhau tại ñây. 
Phòng ăn rất lớn có sức chứa cả mấy trăm thực 
khách, trang bị rất huy hoàng. Bữa ăn có 2 bồi 
bàn phục vụ, có rượu chát, cà phê, bánh trái 
tráng miệng. Tới 8 giờ, chúng tôi rủ nhau ñi coi 
show, nghe nhạc, hay ñánh bài tùy thích.   
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ðêm ñó, tầu chạy chầm chậm 13-14 hải lý 1 
giờ. Du khách dù thức hay ngủ ñều cảm thấy 
thoải mái, nhẹ nhàng.  

ðể giải trí cho du khách, tầu mỗi ngày ñều 
phát hành một bản chương trình sinh hoạt ñể 
mọi người biết giờ giấc, nơi chốn mà tìm tới ñể 
tham dự, vui chơi. Họ cũng xếp ñặt những buỗi 
chiều ñặc biệt như thông báo cho mọi người ăn 
mặc chỉnh tề quần áo ñẹp ñể gặp mặt thuyền 
trưởng hoặc tự do tới chụp hình với các thợ 
chuyên nghiệp của tầu; hình in ra, ưng ý thì lấy, 
trả tiền, hình không muốn lựa thì cứ bỏ ñó tự 
nhiên.. Thuyền trưởng trong chiều này cũng ra 
mắt chào mừng quan khách và tiếp ñãi những 
khách hàng quen thuộc ñã ñi nhiều chuyến. Họ 
cũng tổ chức dạy nhẩy ñầm, tập thể dục, hoặc 
biẻu diễn cắm hoa, cắt tỉa cây trái … Âm nhạc, 
sòng bài, lô tô, mua bán, ăn uóng ñương nhiên 
là những dịch vụ vui chơi giải trí ñể vừa lòng 
du khách. 

 

 
Anh chị Thích và anh chị Chi trong nhà hàng 
Portorino 
 

 
Anh chị Thích trên boong tầu khi tầu khởi hành 

 
 
 

 
Anh chị Chi 

 

 

 

 
Anh chị Viễn 
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Hàng ñầu: Trực, Dục, Bê, Viễn và anh chị Thích 
Hàng kế: chị Ngoạn, anh Chi, chị Liêng và anh Thụ 
Hàng cuối: Chị Trực, chị Bê, chị Chi và chị Dục 

Sau 3 ngày ñêm mịt mùng trên biển, sáng 
Thứ ba, 27-5, tầu cập bến Ketchikan. Chúng tôi 
dự trù không tham dự những cuộc vui chơi do 
tầu tổ chức, mà rủ nhau ñi xe bus thăm công 
viên vật tổ Bight (Totem Bight State Park). Nơi 
ñây có rất nhiều cây cột gỗ tạc những hình 
tượng ñầu người, ñầu thú trông rất hoang sơ 
của thổ dân da ñỏ khi trước. Thời tiết hôm nay 
cũng mát mẻ khoảng 68, 70 ñộ F, cây cối trong 
vườn có nhiều loại rất xanh tươi. Chuyến ñi này 
khá thích thú mà lại rẻ tiền, mỗi người chỉ tốn 
một vé xe bus cả ñi lẫn về. Các nhóm khác thì 
ñi shopping hoặc thăm viếng viện bảo tàng hay 
thư viện thành phố.  

 

 
Anh Dục, chị Tuyền, Yến, Trực và Dục trong Totem 
Bight State Park 
 

Tối hôm ñó sau bữa cơm chiều, chúng tôi 
họp nhau lại ñể nghe chị Liêng, anh Viễn ca và 
anh Bê kể chuyện vượt biên mấy chục năm về 
trước. Chúng tôi cảm thấy bồi hồi như trở về 
sống lại với quá khứ thời trước 1975 khi còn 
kẹt lại bên nhà. 
 

 
Cac chị Tuyền, Nga, Ngoạn, Thích ñang ngồi nghe 
chị Liêng ca. 

Ngày 26-5 tầu ghé bến Juneau, thủ phủ của 
Alaska.  
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Các chị ngồi gồm có chị Thích, Viễn, Thụ, Ngoạn , 
Chi, Liêng, Bê, Yến, Tuyền, Trực và hai chị quỳ chị 
Nga và chị Dục 
 

Tầu Star Princess ñậu tại Juneau chụp từ Homstead 
Park  

Xưa kia Juneau chỉ là nơi dựng lều trại của 
những nguời tứ xứ tới ñây tìm vàng khoảng 
năm 1880. Năm 1900 Juneau là một thành phố 
có quyền hành chính riêng cho toàn lãnh thổ, 
và năm 1912 có toà nhà lập pháp. Năm 1959 
khi Alaska và Hawaìi ñược gia nhập chung 
thành 50 tiểu bang của Hoa kỳ thì Juneau chính 
thức trở thành thủ ñô của Tiểu bang Alaska.    

Ngày nay Juneau là thành phố ñã phát triển 
có ñường phố khang trang buôn bán tấp nập, 
nhiều cảnh ñẹp va nhiều ñịa ñiểm du lịch nhất 
trong vùng. 

Hôm ñó sáng ra tất cả anh em chúng tôi ñã 
cùng nhau xuống bến ñể thuê xe chung ñi thăm 
Băng Hà Mendenhall (Mendenhal Glacier).  

Cảnh trí ở ñây thật hùng vĩ với ñồi núi bao 
la xen lẫn với nhũng dòng băng hà trắng toát 
uốn lượn bao quanh, trên cao bầu trời trong 
sáng trông thật bát ngát, huy hoàng. Mọi người 
chúng tôi như sửng sờ trước cảnh ñẹp thiên 
nhiên này, ai nấy ñều quay phim, chụp hình 
thoả thích, ñể dành làm ... “của hồi môn”. Trên 
ñường chúng tôi gập cảnh một tảng ñá lớn ñặc 
biệt ñã ñược băng hà ñẩy từ một nơi rất xa, nay 
còn trụ tại nơi này. Sự tích này ñược giải thích 
rõ ràng với các hình ảnh minh họa trên một tấm 
bảng.  

 
Anh chị Dục chụp trước băng hà Mendenhall 
 

Ngày 29-5 tầu ghé bến Skagway. Hai anh 
Chi, Thụ ñã nghiên cứu trước và giới thiệu nên 
ña số các anh chị khác ñều ñi theo mua vé xe 
lửa thăm ñỉnh ðèo Tuyết (White Pass summit) 
do tầu tổ chức. ðường xe lửa này có những cấu 
trúc ñặc biệt leo dốc rất cao và cũng là một di 
tích lịch sử còn lại từ năm 1898 khi có cuộc ñổ 
sô tìm vàng.  
 

 
Anh chị Thích ngồi trong toa xe lửa. 
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Chị Liêng, anh chị Viễn, anh chị Thụ ngồi trong xe 
lửa. 
 

 
Cảnh ñường rầy và núi tuyết White Pass tại 
Skagway. 

 
Chị Trực chụp trước bảng chào mừng của 
Skagway 
 

Tám giờ sáng, tất cả ñều ñã lên ñường, chỉ 
còn anh chị Trực và chúng tôi một nhóm 4 
người thuê xe ñi thăm ðèo Tuyết này bằng 

ñường bộ là xa lộ Klondike. Tài xế xe là một 
cựu kỹ sư Công Chánh, vì ưa thích du lịch 
vùng lạnh Alaska nên ñã nghỉ hưu rất sớm và 
chọn công việc này.  

 
Anh chị Dục và anh chị Trực chụp trên xa lộ 
Klondike 
 

Xa lộ Klondike có xe chạy 2 chiều, thỉnh 
thoảng chúng tôi gập những du khách hay 
người ñịa phương ñang ñạp xe leo dốc ñi lên 
hoặc bên kia ñường có những ñoàn xe du khách 
khác ñang thả dốc trở về. ðường này cũng có 
chỗ sơng song với ñường rầy xe lửa lên ñỉnh 
ðèo Tuyết nên mọi người có thể thấy ñược 
những cấu trúc và thiết kế của phần cầu hay 
ñường rầy lộ ra. Gần cuối ñường chúng tôi gập 
một cầu treo nhỏ mang tên cầu treo Yukon 
(Yukon Suspension Bridge), thiết kế từ thời 
Tim Vàng 98. Cầu dài 57 feet loại cantilever cố 
ñịnh một ñầu, ñầu kia gối trên mố cầu. Một trận 
ñộng ñất vừa qua ñã lảm cầu lệch khỏi tim 
ñường cả foot. Khi gần tới biên giới Mỹ 
Canada, tài xế giải thích rằng cuôi ñường nảy 
có một quãng chung dài 6 miles, cả 2 bên 
không xác lập chủ quyền mà Mỹ chịu nhận 
phần bảo trì. Cuối ñường ngay biên giới có 
dựng một bảng gỗ mầu nâu ghi rõ Welcome to 
Alaska. Chúng tôi ñã nhân dịp này ñứng vô 
chụp hình lưu niệm. 
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Chị Trực và Dục chụp trước tấm bảng chào mừng 
trên xa lộ Klondike 
 

ðìểm ñịa ñầu này của Skagway có vĩ ñộ 
ngoài 59 ñộ, nó chỉ nằm ở phía cực Nam của 
bán ñảo Alaska trên bản ñồ. Trước khi ñi, tôi 
cứ tưởng là mình sẽ ñi vào một nơi xa xôi nào 
ñó trong bán ñảo này, nay mới thấy là mình chỉ 
ở men bờ phía Tây tỉnh bang British Columbia, 
Canada và ở phần cuối của bán ñảo, vốn có 
hình dáng như cái ñầu múa lân của mấy ông 
Việt gốc Hoa bên nhà vẩn “tùng xèng” mỗi ñầu 
Xuân ñón Tết. 

Quá trưa, chúng tôi trở về tầu ăn uống và kể 
cho nhau nghe những chuyện trong ngày. ðặc 
biệt anh Dư Thích vì “long thể bất an” nên phải 
bỏ chuyến du ngoạn bằng xe lửa, nhưng sau 
anh cũng một mình thuê xe ñi thăm phố 
phường xung quanh.  

Chiều hôm ñó, tầu rời bến quay ngược 
hướng về phương Nam.  

Hôm sau 30-5, khoảng 5 giờ sáng khi qua 
Tracy Arm Fjord, tầu ñi quanh quẩn trong vịnh 
cho du khách có dịp chụp hình, ngắm cảnh ñẹp 
xung quanh như núi ñồi tuyết phủ, biển ñảo, ñá 
băng …. thật là hùng vĩ. Trên dòng nước biển 
quanh tầu, khách du có thể nhìn  thấy những 
tảng băng lớn nhỏ trôi nổi vật vờ như khi xưa 
tại quê nhà ta nhìn thấy những ñám bèo sen 
lặng lờ trên nước. 

 
Anh chị Trực chụp trên boong tầu 
 

 
Tảng băng trôi trên biển trong vịnh Tracy Arm 
Fjord 
 

Ngày thứ Bẩy 31-5 tầu tiếp tuc chạy. Buổi 
trưa tầu tổ chức mời một nghệ nhân người Phi 
biểu diễn tạc tượng trên ñá. ðá ở ñây là một 
khối nước ñá ñược người này dùng xà beng ñục 
ñẽo thành một con cá có vây vẩy thật kỳ vĩ sinh 
ñộng như ñang phóng từ dưới nước lên. 

Chiều hôm ñó, lại có môt pha tổ chức cho 
du khách ăn mặc ñẹp và chụp hình “chùa” như 
hôm trước và trong bũa ăn tối ñặc biệt có món 
tôm hùm, bánh ngọt do các ñầu bếp thiết ñãi. 
Quý khách nào ưa thích có thể sơi 3-4 con tôm 
hùm một lúc cũng không sao. Các ñầu bếp 
nhân dịp này cùng nhau kéo lên ca hát, diễn 
hành chào mừng tạm biệt mọi người. 
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Sáng Chúa nhật 1-6, mọi người lên bộ thăm 

Victoria. Chúng tôi thuê 2 xe thăm Dinh Thống 

ðốc. Trời hôm nay nắng ñẹp, một số người ở 

ngoài chụp hình, xem phong cảnh, một vài anh 

chị ñi vào ký sổ lưu niệm bên trong. Ông tài xê 

nói hôm nay bà thống ñốc có nhà, vì trên cao 

cờ còn treo ở ñó nghĩa là bà chưa có ñi ñâu. 

 

 
Chị Trực chụp trước Victoria capital, Canada 
. 
 
 

 
Bẩy chị tươi cười trong Vườn Hoa Thống ðốc. 

 

 

 

Tiếp theo, chúng tôi ñi thăm Vườn Hoa 

Thống ðốc (Governer Garden) cách ñó không 

xa. Khu vườn khá rộng, thiết kế, trang trí rất 

mỹ thuật nên các anh chị trong nhóm lại có dịp 

chụp hình. Mọi người bảo nhau khỏi cần ñi 

thăm Bouchard Garden, chụp hình phong cảnh 

ở ñây cũng “ñã” qúa rồi. Nói vậy chứ thực ra 

cũng có 3 chị Yến, Liêng và Tuyền vì nghe 

danh tiếng của vườn hoa Bouchard Garden nên 

ñã bỏ tiền mua vé ñi thăm vườn này theo ban tổ 

chức của tầu rồi. Chị Dung hôm nay cảm thấy 

“khó ở” nên ñành ở lại phòng không ñi thăm 

vườn cùng ba chị kia ñuơc. 

Cuối cùng chúng tôi lên xe ñi một vòng 

xem ñường phố, nhà thờ, các tòa nhà Hành 

Chánh, Quốc Hội, Victoria Capital, v.v., thỉnh 

thoảng dừng lại chụp hình rồi trở về bến cũ lên 

tầu lúc quá trưa. 

Hôm sau tầu chạy suốt ngày ñêm ñể trở về 

San Francisco, kết thúc cuộc hải trình có thật 

nhiều kỷ niệm và hình ảnh. 

Thân mến chào quý anh chị bạn ñồng hành 

và quý ái hữu bạn ñọc gần xa. 

Trúc ðình  
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