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 AHCC trên du thuyền Norwegian Star 
 

 Khưu tòng Giang ghi lại 

 

 Chuyến đi du thuyền kỳ nầy đã được hoạch 

định từ nhiều tháng trước. 

 

 Khởi đầu là Hà quốc Bảo và Trương minh 

Trung sau khi ghé xuống Santa Ana thăm các 

bạn cũ thì ý kiến đi cruise đã được hình thành 

để các bạn AHCC và gia đình có thể gặp nhau 

mỗi ngày. 

 

 Sau đó là tung e mail để dò thăm ý kiến các 

bạn khác và chọn ngày đi. Sau cùng tất cả đều 

đồng ý ngày đi là 3/19/2011. 

 

 Chúng tôi chọn đi cruise 7 ngày với du 

thuyền Norwegian Cruise Line 

(www.NCL.com) đi Mexican Riviera Khởi 

hành tại Bến cảng Los Angeles tại thành phố 

San Pedro. 

 

 Chương trình đi 7 ngày tàu sẽ ghé 3 nơi 

(Cabo San Lucas, Puerto Vallarta, Mazaltan) 

nhưng sau cùng tàu không đến Mazaltan vì lý 

do thành phố không có an ninh. 

 

 Hà trọng Minh nhận lãnh nhiệm vụ lập 

danh sách và liên lạc và điều đình giá cả với 

travel agent.   Mỗi gia đình trực tiếp liên lạc 

với agent để đặt chỗ chuyến đi, đặt cọc một số 

tiền. 

 

 
Hình 1 : ngày đầu xuống du thuyền 
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 Ban đầu chỉ có vài cặp AH ghi tên, sau đó 

càng ngày có nhiều cặp khác tham dự. 

  Anh Trình hữu Dục lập danh sách các anh 

em tham dự cùng số phòng và điện thoại để 

liên lạc khi cần đến. Các anh em vùng Nam 

Cali tình nguyện đưa rước các ái hữu ở xa khi 

tới phi trường. 

 Các Ái Hữu Công Chánh phần đông gồm 

các khoá 2, 3, 4, 5, 6 KSCC trừ AH Thuỵ là Kỹ 

Sư Điện làm Caltrans đã về hưu và AH Hoàn là 

khoá đàn anh. 

Anh Chị Nguyễn đình Duật  

Anh Chị Trình hữu Dục  

Anh Chị Nguyễn văn Luân  

Anh Chị Ái Văn  

Anh Chị Hà trọng Minh  

Anh Chị Nguyễn thúc Minh  

Anh Chị Khưu tòng Giang  

Anh Chị Đào tự Nam  

Anh Chị Hà quốc Bảo  

Anh Chị Trương minh Trung  

Anh Chị Trần lưu Duyệt  

Anh Chị Ngô thái Bình  

Anh Chị Ông ngọc Ngoạn  

Anh Chị Nguyễn quang Bê  

Anh Chị Hoàng gia Thuỵ  

AH Nguyễn xuân Hoàn 

AH Nguyễn Thiệp (Chị Thiệp không tham 

dự vì phải săn sóc người Mẹ đang bịnh) 

 

 
Hình 3 : Họp mặt trên tàu 

 

 Ngày mong đợi cũng đã tới 3/19/2011, các 

AH khắp nơi cũng lần lượt đến Los Angeles. 

Gia đình ONNgoạn đến từ Baton Rouge 

Lousiana. Gia đình TMTrung và HQBảo đến từ 

Washington State. Gia đình TH Dục và NQ Bê 

từ Sacramento. Gia đình KTGiang lái xe xuống 

từ San Jose. 

 Có nhiều ái hữu đã tới rất sớm để làm thủ 

tục lên tàu, như gia đình Nguyễn thúc Minh đã 

tới cảng San Pedro từ 9 giờ sáng vì chúng tôi 

hẹn nhau lên tàu khoảng 12 giờ trưa để ăn 

buffet lunch đầu tiên tại Market Cafe floor 12. 

 Các AH sau khi  làm thủ tục lần lượt lên tàu 

và tay bắt mặt mừng gặp nhau tại lầu 12. 

 Chị Nguyên (bà xã Hà quốc Bảo) tình 

nguyện đứng ra lo sinh hoạt chung  cho anh em 

như: thu xếp nhà hàng để các bạn ngồi ăn 

chung với nhau, lo sắp xếp các chuyến xuống 

bến, hẹn nhau đi xem show… 

 
Hình 4 : Các phu nhân 

 

 Chị Nguyên rất là tháo vát, nhiệt tình, có tài 

lãnh đạo, lo lắng cho anh em rất là chu tất, cám 

ơn chị rất nhiều. Ngoài ra AH Ái Văn lo xếp 

đặt phòng họp để anh em hội họp, gặp mặt 

nhau mỗi ngày nhất là các ngày tàu lênh đênh 

ngoài khơi. 

 

Hình:5 : The Arch San Lucas 
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Hình 6 : Tắm biển Cabo San Lucas 

 Tàu rời bến Los  Angeles lúc 4 giờ chiều 

3/19/11, gần 2 ngày sau mới tới Cabo San 

Lucas lúc 12 giờ trưa ngày Thứ Hai 3/21/11. 

Du thuyền đến Cabo phải neo giữa vịnh vì 

không có bến cảng, muốn lên bờ phải dùng tàu 

nhỏ, chị Nguyên lo ghi tên và lấy số thứ tự để 

cả đoàn vào bờ một lượt. Ngày đầu vì không đủ 

thời gian nên xuống bến chỉ vài giờ tham quan 

thành phố và mua vài món kỷ niệm. 

 
Hình 7 : Bến cảng Cabo San Lucas 

 

 Ngày hôm sau 3/22/11 trở lại bến San 

Lucas, chị Nguyên thuê chiếc tàu khá lớn để có 

thể chở 30 người ra biển xem các thắng cảnh  

đồng thời xem từng đoàn cá lội dưới tàu qua 

các kính trong suốt ở dưới đáy tàu, ngoài ra còn 

có các hải cẩu và chim bồ nông mỏ dài để bắt 

cá. Tàu chạy đến gần một khối đá hình vòm 

(The Arch) lạ mắt, một kỳ quan thiên nhiên, 

một biểu tượng đặc biệt của San Lucas. Cabo 

San Lucas là thành phố ở cực nam của bán đảo 

Baja California. 

 Một hai giờ sau đó tàu chạy trở về và ủi vào 

bãi biển đông người để chúng tôi xuống tắm. 

Chẳng may tàu không có trang bị thang nên 

chúng tôi đành phải nhảy từ thuyền xuống 

nước, tôi lở chân bi té ướt hết quần áo và máy 

ảnh bị vô nước không chụp được nữa. 

 Mặc dù trời khá nóng nhưng nước biển hơi 

lành lạnh nhưng cả đoàn Nam lẫn Nữ đều nhào 

xuống nước tắm biển và nô đùa với nhau. 

 
Hình 8 : Trên tàu nhỏ San Lucas 

 

 Tới 12 giờ thì tàu thuê trở lại rước chúng 

tôi về bến Cabo để chuẩn bị về du thuyền. Lần 

nầy thì thật là vất vả. Tàu thì cao chúng tôi cố 

leo lên tàu mà không được, nhờ có anh Trung 

và anh Duật ở dưới bợ và 2 người ở trên tàu 

kéo mới lên được tàu. Nhìn cảnh tưởng như 

giống lúc vượt biên ngày nào. 

 3 giờ du thuyền rời Cabo để đi Puerto 

Vallarta. 

 
Hình 9 : Thành Phố Puerto Vallarta 
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 8 giờ sáng hôm sau 3/23/11 thì tàu cập bến 

cảng Puerto Vallarta, cả đoàn thong thả xuống 

tàu vì du thuyền đậu sát bến cảng, Chị Nguyên 

lo điều đình mướn 3 xe van để chở 30 người đi 

tham quan thành phố Puerto Vallarta. Thành 

phố có khoảng 350 ngàn dân đang phát triển 

mạnh mẽ. Xe chở chúng tôi qua các khu có 

nhiều Khách Sạn và resorts và viếng thăm khu 

Phố Cổ nơi có một nhà thờ lớn. 

 Chúng tôi có dịp tắm tại một bãi biển khá 

ấm nhưng sóng rất lớn. Vì giao hẹn chỉ có 4 giờ 

nên chúng phải lên xe trở về du thuyền. 

 

 
Hình 10 : Nhà Thờ Puerto Vallarta 

 

 
Hình 11: Bủa ăn chia tay 

  

 Hai ngày sau cùng 24-25 tháng 3/2011 

chúng tôi chỉ ở trên tàu, gặp nhau ăn uống, 

ngâm Jacuzzi, coi show mỗi đêm. Mỗi ngày 

đoàn họp mặt 2 tiếng. Cả đoàn có lứa tuổi đời 

gần ngang nhau nên vui đùa không e ngại, các 

bạn mặc tình chọc phá các bạn khác, kể chuyện 

tiếu lâm, hát hò, và mỗi người phải kể một câu 

chuyện hoặc hát. Các phu nhân cũng chẳng 

kém, cũng chọc phá như nam giới, có vị tố khổ 

ông chồng của mình. 

 
Hình 12: Rời du thuyền 

 

 Sau 7 ngày gần gũi nhau các bạn bè rất cởi 

mở, rất thân thiết, nhiệt tình và rất là đoàn kết, 

tiếng cười ầm ĩ không bao giờ dứt. Bữa tiệc nào 

mà không tàn , cuộc vui nào mà không tan,  

ngày chót các bạn ôm nhau từ giã rất là cảm 

động, hẹn một ngày nào đó sẽ lại gặp nhau. 

 

 Nhận xét cho chuyến đi lần nầy: 

 Chị Nguyên có công lo cho cả đoàn 

 Ái Văn lo sắp xếp phòng họp, và chọc 

phá anh em rất vui nhộn 

 Hà quốc Bảo với các bài hát tự sáng tác 

và các câu chuyện tiếu lâm 

 Hà trọng Minh lo thu xếp tổ chức 

chuyến đi 

 Nguyễn văn Luân cũng dí dỏm mồm 

mép 

 Trương minh Trung với các chuyện vui. 

 Trình hữu  Dục một nhà mô phạm cũng 

phải hát ả đào….. 

  

Tất cả đều hợp tác chặt chẽ. 

Thật là một chuyến đi kỳ thú... 

 

 8 giờ sáng 3/26/11 tàu cập bến Los 

Angeles, cả đoàn lần lượt xuống tàu tùy theo 

giờ định trước. Tôi và TMTrung xuống trước 

hết để còn lái xe về San Jose khoảng 6 tiếng 

nữa (xe đậu tại bến tàu mỗi ngày phải trả $12). 

 

       Khưu tòng Giang. 
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