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Một ngày đẹp trời thứ sáu vừa qua chúng tôi 4 người bay đi Miami để 
xuống du thuyền Norvegian Getaway, vừa thăm viếng phong cảnh 
vùng Caribbean vừa mừng Sinh Nhật em người bạn, dược sĩ Khánh 
Hòa. Du thuyền rời bến 16g30 ngày thứ bảy nhưng các bạn lo xa sợ 
máy bay muộn lỡ chuyến tàu nên đi sớm một ngày nghỉ ngơi cho khỏe. 
Chúng tôi ngụ khách sạn cách bến tàu và phi trường độ 15 phút. Sáng 
dùng tiểm tâm xong thấy nắng ấm, mây hồng, cảnh vật thời tiết hấp 
dẫn nên chúng tôi cùng nhau đi loanh quanh trong khuôn viên khách 
sạn, ngắm hoa cỏ, cây cảnh trồng ngay ngắn mỹ thuật trong vườn, 
nhìn chim lạ tung tăng trong chiếc lồng to, đàn cá vàng to bơi lội dưới 

ao, nghe nước chảy róc rách từ hòn giả sơn, cây xanh gió mát, cảm thấy thật bình an và thoải mái.  
 
Khoảng 11g30 chúng tôi rời khách sạn lên du thuyền. Thủ tục lên tàu nhanh chóng, không phải chờ đợi lâu. 
Nhân viên du thuyền nhanh nhẹn đón hành lý chúng tôi, viết tên và số 
phòng trước khi cho mang lên tàu, trái với thông lệ là chúng tôi phải tư 
lo lấy. Lý do vì tất cả tài liệu giấy tờ đều gởi qua mạng lưới nếu in ra 
chỉ là tờ giấy mỏng manh dễ hư rách nên chúng tôi không điền các 
phiếu trước. Tôi đã đi du thuyền hảng Norwegian mấy lần và không 
thích hảng này vì hành khách ăn mặc tùy tiện cả khi đến phòng ăn 
(free style), miễn đừng mang dép Nhật và áo thun. Giờ ăn không theo 
giờ giâc nhất định. Muốn ăn giờ nào phòng ăn cũng mở cửa trừ các 
phòng đặc biệt phải trả thêm tiền như các nhà hàng Pháp, Ý, Nhật.. . 
Thường các màn trình diễn không có gì đặc sắc . Tàu Getaway đầy 
hành khách phần lớn là người trẻ tuổi. Họ cho biết thường ngày phải 
ăn mặc tử tể đến sở, nay được nghỉ ngơi họ muốn ăn mặc thoải mái, tự do. Có lẻ vì thế tàu vẫn đông khách 
và hảng Norwegian có khoảng 14 du thuyền và tất cả đều free style… 
 
Tàu Nowegian Getaway xây năm 2014, chở được 4,028 hành khách không kế 1.640 thủy thủ đoàn, có 42 chỗ 
cho xe lăn ra, vào và gồm 16 tầng 1/2. Phòng ngủ rông nhất chứa được 6 người. Phòng tập thể dục còn to 
hơn phòng thể dục trung bình trên bờ. Có lối đi riêng dành cho người chạy bộ, phòng đánh vũ cầu, chơi bóng 
bàn, bóng rỗ…Trong chuyến này chúng tôi sẽ viếng St Thomas, Tortola và Bahamas. Tàu rời bến cảng Miami 
rộng rãi êm ru và lúc 16g đúng theo chương trình, bỏ lại phía sau thành phố nhiều cao ốc, cây palm, nắng ấm 
và nước xanh phẳng lặng như nước ao hồ. Bến cảng Miami ngoài du thuyền Norwegian Getaway còn 2 du 
thuyền khác. 
 
Tàu ra khơi,đứng trên boong tàu nhìn muôn ngàn lượn sóng liên tiếp đuổi nhau, mây trắng lững lờ bay, trời 
xanh cao vút, biển rộng mênh mông không bờ bến, gió mát mơn man tôi bâng khuâng nhớ đến quê hương và 
những người làm nghề đánh cá, những người đi trên tàu nhỏ cách đây mấy chục năm khi họ gặp biển động và 
sóng to... 
 

Ban ngày khi tàu chạy, hồ bơi người lớn và trẻ em đầy người, các ghế 
xếp chung quanh hồ cũng thế. Họ tắm nắng hay đọc sách hoặc …ngủ 
ngon lành mặc tiếng chuyện trò cười đùa ồn ào chung quanh. Các 
phòng giải trí công cộng khác người ta chơi bingo, đánh cờ, học khiêu 
vũ, làm bánh, trình bày hoa quả, đọc sách, xem chiếu phim, tâp thể dục 
hay làm đẹp ở beauty shop, sòng bạc mở cửa. Tôi không biết mấy giờ 
họ đóng cửa, 2 giờ sángchăng ? Ngoài ra số lớn du khách đến viếng và 
mua hàng hóa ở các cửa hàng bán quà lưu niệm, bách hóa, mỹ phẫm, 

rượu và xem hình ảnh chưng bày lầu 8. Trẻ em 7 tuổi trở xuống cha mẹ gởi nơi nhà giữ trẻ, các cô cậu tử 8, 9 
tuổi đến 13 tuổi được gởi phòng khác có những trò giải trí thích hợp hơn. 



  
 
Sau mấy ngày đêm lênh đênh nơi biển cả tàu cập bến St Thomas, khách được lên bờ vào 8:30 giờ khi cỏ cây 
còn ướt hơi sương, nắng sáng tươi vui khắp phố phường. Ai mua tua du thuyền thì dùng điểm tâm sớm, 
phòng ăn sẽ mở cửa lúc 6 giờ. Những vị này sẽ tâp trung ở rạp hát lầu 7 và lầu 8 chờ hướng dẫn viên đưa đi 
viếng cảc nơi… Tôi đếm có tất cả 38 tua giá từ 20$ đến 156$, thời gian dài từ 1g30 đến 5 giờ 30.Tàu đậu bến 
cảng từ 8g00 đến 18 giờ. Có tua hai chuyến trong ngày, có tua chỉ có một chuyến duy nhất vào 8g30 hay 10g . 
 
Nhóm chúng tôi có khoảng 20 người. Những người trẻ theo các tua du thuyền thăm viếng cảnh đẹp hay di tích 
sữ,mua sắm, dự các trò chơi thể thao dưới nước, tắm biển, xem hải cẫu, cá mập, vườn nuôi bướm… Chị em 
tôi 5 người còn lại thuê xe taxi đi tự túc. Xe to chở khoảng 14 người kể cả tài xế, 20$ môt người trong 2g30, đi 
vòng quanh St Thomas xem cho biết sự tình. Xe từ từ rời bến cảng leo lên núi thấy nhà lầu 2, 3 tầng, mái đỏ 
tường vôi hay tường đá trên sườn núi. Lúc dưới tàu nhìn lên núi, tôi tự hỏi cất nhà đẹp chi ở lưng chừng núi 
chung quanh rừng cây, làm sao liên lạc với phố phường nếu trời giông bão, mất điện.Khi xe chạy ngang qua 
mới biết các nhà ấy đều gần đường tráng nhựa 2 chiều ngược xuôi sạch sẽ, có rào sắt hay vườn hoa bao 
quanh trông thật nên thơ và biệt lập, giàu có. Những điệp đầy hoa màu đỏ đầy cành dọc theo đường hay 
trước sân nhà rất đẹp. 

 
Thấy bác tài lái xe tôi phục bác quá. Đường vừa dốc vưa quanh 
co,có nơi một bên vách đá, một bên vực thẳm,ngọn cây xa xa bên 
dưới hay biển nước xanh lơ. Rơi xuống vực chắc chắn là không toàn 
thây rồi. Đường có nhiều chỗ quẹo gắt bác phải nhấn còi um sùm 
trước khi qua cua. Xe dừng lại vài chỗ đẹp (point look out ) cho du 
khách chụp ảnh phong cảnh, cây cối, nhà cửa, các hòn đảo hay các 
tàu nhỏ xa xa phía dưới chừng 10 phút xong lại đi tiếp tục . Điểm cuối 
cùng xe ngừng lại ở cửa hàng to trên núi, bán thượng vàng hạ cám, 
quần áo, quà lưu niệm, nón, khăn, rượu, nữ trang, giày dép giá 

tương đối hạ so với giá cả trên tàu. Bãi đậu xe nơi này rộng lắm. Vài xe bus to, mấy taxi, đôi chiếc xe nhà đã 
đến đó trước chúng tôi. Lúc trở về xe ghé vào bãi biển Coki cho hành khách tắm biển và mua sắm. Ai ở lại 
tắm thì đón xe taxi khác về sau vì nơi đó có nhiều taxi chờ khách. Chị em tôi chụp ảnh, mua vài món quà xong 
lên xe trở về tàu.  
 
Theo bác tài, St Thomas có 44 bãi biển lớn nhỏ và hàng trăm cửa tiêm bán quần áo, nữ trang bán quý và quý 
kim, đồ điện tử, túi sách hàng hiệu, giày dép, máy ảnh,dụng cụ thể thao trên bờ, dưới nước...Tất cả đều miễn 
thuế . Tôi biết các cửa hàng gần bến cảng vì ra khỏi tàu đi bộ chừng 10 phút là đến nơi buôn bán sầm uất bận 
rộn nhờ du khách các nơi. Tôi cũng đã đến bãi biển Coki trong những lần đi St Thomas trước, nơi nước xanh, 
cát trắng, có ghế xếp và dù cho thuê, nhiều người tắm biển, có bar rượu và các quán giải khát bán nước ngọt, 
nước dừa…Ngoài ra có mấy nơi bán nón, khăn, túi sách, áo thun,kính mát, các loại áo tắm và ngắn tay cho 
người đi biển bãi biển. Tôi đã đến Magen’s Bay, nơi nhiều du khách đi tắm biển hay bách bộ trên bãi cát, có 
cây xanh bóng mát, quán giải khát nhưng nói ST Thomas có 44 bãi biển lớn nhỏ thì tôi nghi ngờ, chẳng biết 
bác tài có phô trương, quảng cáo cho địa phương này không.  
 
Thật ra St Thomas là hòn đảo đẹp,trù phú, nhiều cây xanh, nhà cửa khang trang, người dân trọn trịa mập 
mạp, chẳng thấy người gầy gò khẳng khiu nhu như dân ở Haiti . Người địa phương da đen, nói tiếng Anh, 
dùng Mỹ kim, có tiêm bán đồng hồ Rolex, nhà thương, ngân hàng, trường học khang trang… Chẳng thấy ai đi 
xe gắn máy hay xe đạp. 



  
 
Tàu ghé St Thomas một ngày, chúng tôi đi một vòng trong 2g30 như cởi ngưa xem hoa, chẳng thấy được bao 
nhiê, còn thì quanh quẩn các tiêm buôn gàn bến cảng trước khi về tàu.Năm người chúng tôi về du thuyền 
trước các bạn khác. Những người theo tua thể thao dưới nước, lặn xem san hô… mãi đến 17 giờ mới trở về. 
Tàu rời bến cảng để đi Tortola, hòn đảo của Anh (British Island.) vào 18g30 khi nắng chiều lưu luyến trên cành 
cây ngọn cỏ, ánh tà dương còn vương vấn nơi chân trời xa xa…Đặ biệt trong chuyến đi này chỉ mhóm chúng 
tôi là người Việt nam ngoài ra không thấy ai khác. 
 
Theo tôi tàu Norwegian Getaway đẹp,các nơi công cộng rộng rãi, nhân viên phục vụ ân cần, nhiều nơi giải trí, 
các sô trình diễn buổi tối cũng hay. Tuy nhiên phòng ngủ có bao lơn (balcony ) hẹp hơn tàu Allure chút ít dù 

đầy đủ tiện nghi. Phòng ăn tự chọn (buffet) và các 
phòng ăn đặc biệt Ý, Pháp,Nhật, Steak house đều 
ngon lành, hợp khẫu vị. Đó là điều làm chúng tôi ngạc 
nhiên vì thông thường ẫm thực tàu Norwegian chỉ ở 
hạng trung bình. Những ghi nhận này chưa chắc đã 
đúng vì tôi cũng nhà quê nhưng ông bà phòng bên 
cạnh đi du thuyền 99 lần, cũng đồng ý là Norwegian 
Getaway khá hơn nhiều chiếc tàu khác. 
 
Cuối tuần khi du thuyền trở về Miami, Dược sĩ Khánh 
Hòa đưa chi em tôi đi một vòng Miami, thấy cao ốc, 
đường phố rộng rãi sạch sẽ,những hàng cây palm 
thẳng tấp, sân cỏ phẳng phiu xanh mướt, đến khu 
Bayside Marker place có nhiều hàng hóa đẹp và giá 
hạ hơn Virginia. Chúng tôi cũng được xem khu bến 
tàu với nhiều tàu nhỏ (yacht ) đậu dưới bến. Tàu nào 
bán thì có bảng “On Sale “ trước mũi tàu và có người 

đứng chào hàng, sẵn sàng đưa đi xem tàu nếu khách yêu cầu. Ngoài ra Hòa còn đưa chúng tôi thăm ông bà 
Kiên trúc sư người Mỹ hưu trí ở chung cư có người mặc đồng phục mở cửa, có người lái xe đem ra bãi đậu. 
Nhà 2 người gọn gàng,ngăn nắp, bày biện giãn dị nhưng ưa nhìn như một phòng triển lãm. Xin cám ơn Dược 
sĩ Khách Hòa và gia đình ân cần đưa đón, cơm sáng quà trưa trước khi chúng tôi đáp máy bay về Virgina. 
 
Thưa quý độc giả bài này chỉ dùng cho vị nào chưa đi du thuyền hay thăm viếng vùng Caribbean để có chút ít 
khái niêm. Xin chúc quý vi, đồng bào, thân hữu luôn được dồi dào sức khỏe, an bình và được viếng thăm 
nhiều nơi xa lạ để chia sẻ cho những người ít có cơ hội đi xa. 
 
 Tháng 9 năm 2015 
 Ngọc Hạnh 
 
 
  


