Du Thuyền Symphony of The Seas (tiếp theo )
Charlotte Amalie, St Thomas
Du thuyền Symphony of the Seas rời bến cảng St Kitts vào 6 giờ chiều hôm
trước ra khơi lướt sóng đại dương suốt đêm đến 7 giờ sáng hôm sau, khi nắng
bình minh chan hòa khắp nơi, du thuyến ghé bến cảng Charlotte Amalie, St
Thomas. Từ sáng sớm trước khi vầng thái dương xuất hiện nơi chân trời phía
Đông, rât nhiều du khách đã đứng đầy boong tàu lầu 15, 16, vừa thưởng thức
gió mát vừa chờ xem mặt trời mọc. Hôm ấy mặt trời mọc lúc 5g42 và lặn vào
16 giờ 45. Khí hậu ấm áp: 78 độ F. Nắng sáng nhẹ nhàng, trời xanh trong vắt,
hải điểu bay lượn đó đây.
Những hôm tàu ghé bến, phòng ăn mở cửa sớm khoảng 6 giờ cho du khách
dùng điểm tâm trước khi lên đường du ngoan. Cà phê 24/24, lúc nào cũng có
ở Cafe Promenade lầu 5. Tuy tàu ghé bến lúc 7 giờ nhưng đến 7g30 du khách
mới được lên bờ. Những người ghi tên đi tua du thuyền tập trung rạp hát lầu 4
chờ hướng dẫn viên đưa ra xe bus. Du khách tư túc lên bờ sớm muộn tùy ý
nhưng tất cả phải trở về tàu trước 15g30
Đại Cương về Charlotte Amalie, St Thomas:
St Thomas là một trong các hòn đảo US Virgin Islands, và Charlotte Amalie vừa hải
cảng vừa thủ đô St Thomas. Trước năm 1493, đảo không người ở, được bọn cướp
biển dùng làm nơi trú ẩn. Ngày nay St Thomas phồn thinh, trù phú, đường rông tráng
nhưa sạch sẽ. Nhiều nhà lầu mái đỏ trên sườn núi, dọc theo bờ biển… Buôn bán sầm
uất nhờ khách du lịch, mổi năm có cả triệu người viếng thăm St Thomas. Ngoài ra thủ
công nghệ, nghề làm nữ trang, các vật dụng bằng gỗ, bằng bạc, trồng mía, làm
đường, làm rượu Rhum… cũng đem lợi tức đáng kể cho dân đia phương.
Charlotte có nhiều di tich lịch sử, nhà thờ, lâu đài, viên bảo tàng, tu viện xây cất từ thế
kỷ 16, 17còn tồn tại đến nay. Thời tiết âm áp quanh năm. Nóng vào các tháng 7, 8,9,
10, nhiêt độ 90, 91 độ F. Các tháng khác từ 72 đến 89 độ F
Anh ngữ được dùng như ngôn ngữ chính St Thomas nhưng người địa phương cũng dùng thổ ngữ, tiếng nói
người vùng Virgin Islands, Caribbean. Khoảng 95% dân chúng St Thomas biết đọc biết viết.
Về giao thông chuyên chở có xe bus, xe van, xe taxi, phà, tàu buồm, tàu nhỏ đưa khách du lịch viếng cảnh.
Họ lái xe bên tay trái. Charlotte Amalie có 2 phi trường? Hải cảng Charlotte Amalie sâu và rộng có thể chứa
được 11 du thuyền cùng 1 lúc nhưng thường hải cảng chỉ có 5 du thuyền lớn mà thôi. Hôm chúng tôi đến 2 du
thuyền thật to đậu song song nơi cầu cảng ngoài các tàu nhỏ.
Du Ngoạn:
Du thuyền có 29 tua dài ngắn viếng thăm St Thomas giá vé khác nhau . Tua rẻ nhất $19, 75 dài 3g30: (St
Thomas Scenic Harbor Cruise and Shopping) khởi hành lúc 8 giờ sáng đưa khách xuống phà chạy dọc theo
bờ biển xem cảnh đẹp, các kiến trúc trên bờ và ngừng lại thị xã cho khách tư do mua hàng hóa, hẹn giờ trở lại
đón. Tua này không có hương dẫn viên đi theo .Tua mắc nhất 169$ dài 3 g30, khởi hành lúc 11g:Flyboarding
and Beach Escape. Người tham dự phải từ 13 tuổi trở lên, nặng từ 44 kg đến 137kg, có kinh nghiêm các môn
thể thao dưới nước (Watersport ). Những người đau cổ, lưng, đầu gối không được tham dự...
Tôi không biết nhóm chị Hồng Thủy có ai đi tua du thuyền không nhưng nhóm chị Phương Lan thì có. Môt số
lớn anh chi em theo anh Viên và chi Hồng Thủy đi tắm biển vì bãi biển sạch, đẹp và có nhiều cá. Chi bạn kể lại
rải chút bánh mì vụn cá sẽ bu quanh ăn mồi, nước trong veo nên thấy chúng bơi lội, dạn lắm. Vài chị em trong

nhóm không theo anh chi Viên, Hồng Thủy ra bãi biển vì dù ngồi trên bờ có dù và đội nón, nắng và gió biển
vẫn làm rát má hồng. Du thuyền thông báo chỉ nên đi lại trong khu du lịch và đi từng nhóm, không nên đi riêng
lẻ một mình. Chi cựu nữ sinh Trung Vương và tôi muốn ra phố nhưng chỉ 2 ngườ[ nên cũng ngán. Tìm chi
Xuân Lan và Như Lan được biết hai chị còn trên phòng nghỉ ngơi, không lên bờ với các chi em. Con gái tình
nguyện đi theo cho người nhà yên tâm.
Ra khỏi cầu cảng chút xíu là thấy các hiêu buôn bán vật dụng hàng hóa: rượu, máy ảnh, dung cụ thể thao
dưới nước, sách báo… Đường đi sạch sẽ khang trang. Nơi đây có những người mặc y phục màu mè xanh đỏ,
nhún nhảy điệu nhạc hay đi cà khêu cao nhòng. Họ đón chào du khách hay trình diễn để được tiền thưởng?
Nếu ai muốn ra thi trấn phải đi xe 4 mỹ kim 1 người. Xe chạy dọc theo bờ biển thấy các công thự, phố lầu, phố
buôn bán... Xe quẹo vào con đường hai chiều không sáng sủa lắm, vỉa hè nhỏ hẹp ngừng lại và cho biết con
đường này cũng có thể đón taxi nếu muốn. Quý vị ơi, con đường nhỏ trông cũ kỹ nhưng hai bên đường toàn
tiêm… kim hoàn. Có lẻ bác tài nghĩ du khách có nhiều tiền hay bác đươc hoa hồng các chủ tiêm? Nhớ lại tài
liệu du thuyền cho biết St Thomas nổi tiếng thế giới về kim cương, đá quý “Rock City“, giá rẻ hơn các nơi khác
và được miễn thuế. Bên ngoài tiệm không hấp dẫn nhưng bên trong rộng rãi, sáng rỡ với các món nữ trang,
đồng hồ đắt tiền. Chủ tiêm và người bán hàng phần lớn là người Ấn Độ. Họ chào đón khách hàng niềm nở ân
cần.
Cuối con đường công thự, to và đẹp nằm trên đồi. Chúng tôi đi dần đến các đường và phố gần bờ biển thấy
khu đất rộng lắm. Nơi đây rất nhiều quầy hàng nho nhỏ, bán thượng vàng hạ cám, quần áo, giày, ví, vật dụng
thủ công nghê, nữ trang bằng bạc, đá màu hay vỏ sò,
tranh ảnh, khăn trải bàn.... Chị cựu nữ sinh Trưng Vương
mua bộ nữ trang xinh xinh, giá phải chăng so với nơi
khác. Gió biển thổi lên rất mát. Quanh quẩn một lúc
chúng tôi đón xe về du thuyền. Lần này xe chạy thẳng
dọc theo bờ biển, đi qua các kiên trúc xưa nhưng còn
chắc và đẹp về tàu, không quẹo vào các đường nhỏ. Khi
chúng tôi vê đến du thuyền, quý vi tắm biển chưa về.
Nhớ lại lần đi trước cách đây vài năm, các bạn và tôi đi
theo tua du thuyền (Historical Adventure of St Thomas)
thăm di tích lịch sữ có người thuyết minh. Chuyến đi
khoảng gần 3 tiếng. Xe bus ghé cho xem nơi sản xuất rượu Rhum. Du khách được nếm nhiều loại rượu thoải
mái. Ngôi nhà này rộng, phía trước nơi trình bày các loại rượu và bán quà kỹ niệm, phía sau nơi sản xuất
rượu với các thùng gỗ chứa rượu khổng lồ. Gỗ thùng bằng loại cây khác nhau sẽ cho mùi vị rượu khác nhau.
Trên mỗi thùng ghi năm tháng chứa rượu, 1 năm, 2 năm, 3 năm…Rượu càng lâu càng ngon Xe chay ngang
qua vườn hoa rông lớn cho biết và ngừng lại con đường dưới thấp cho du khách xuống hết. Điểm hẹn khi trở
về là nơi khác
Cả đoàn du khách theo hướng dẫn viên đi ngược lại xong leo 99 bậc thang bẳng gạch thẻ, có đoạn ngắn bằng
xi măng, khoảng cách đều nhau, có tay vịnh lên con đường khác Hai bên con đường dốc người ta trồng hoa
kiểng vui vui, đi không chán. Đến bậc thang cuối cùng là con đường đi đến Blackbeard’s Castle, kiến trúc xây
từ thế kỷ 17 . Gọi lâu đài nhưng giống như pháo đài vì xây trên đia điểm cao hơn mặt biển rất nhiều, đồi
Government, có tháp hình tròn cao . Hình như hướng dẫn viên nói lâu đài này có thời kỳ dùng làm tháp canh
để quan sát các tàu địch ... Nơi đây cũng có các gian hàng bán quà lưu niêm. Du khách đông lắm.
Theo tôi nếu có thì giờ hay giỏi vi tính nghiên cứu trước khi tàu cặp bến, thuê xe đi tắm biển hay thăm thắng
cảnh tự túc sẽ tiết kiêm được thì giờ và tiền bạc, tốn kém rất it. Tuy nhiên đi theo tua du thuyền sẽ được nghe
thuyết minh chi tiết hơn
Chiều hôm ấy khi mặt trời chưa lặn, nắng chiều còn phủ lên vạn vật, du thuyền rời bến ra khơi hướng về
Nassau, Bahamas
Nassau, Bahamas:

Du thuyền rời St Thomas lướt sóng đai dương 2 đêm và hơn 1 ngày đến
Bahamas khoảng 10giờ. Du khách được lên bờ lúc 10g30 và tất cả phải trở về
tàu trước 15g30. Mặt trời mọc 6g46 và lặn 17g22. Nhiệt đô hôm ấy 82 độ F hay
28 độ C. Tôi dài dòng để quý độc giả ở xa có thể hinh dung khí hậu Bahamas
tháng 12 ra sao. Tháng này vùng Hoa thinh đốn khá lạnh, hôm nào 50 độ F là
mừng lắm vì có khi lạnh 25, 26 độ F và trời lại mau tối, 17 giờ, tức 5 giờ chiều,
trời đã tối .
Đại Cương Nassau, Bahamas:
Bahamas giàu nhất vùng Caribbean và Nassau là thủ đô Bahamas. Mổi năm có
cả triệu du khách viếng thắm. Bahamas có nhiều nhà lầu, công thự xinh đẹp,
tường quét vôi màu hồng. Họ trồng bông giấy hoa màu hồng hay màu tím nơi
hàng rào, nhiều lắm. Bahamas có quán rượu, Steak House, viên bảo tàng, ty
Cảnh sát, nhà thương... Nhà thờ St Andrew xây năm 1781 là nhà thờ duy nhất trên đảo? Tôi không chắc lắm.
Thưa quý độc giả tôi đến Bahamas đôi ba lần, mỗi lần với nhóm bạn khác nhau và thăm viếng đia điểm khác
nhau. Năm 2012 sau khi đến Bahamas tôi có viết môt bài về Bahamas đăng ở diễn đàn Hương DuơngTXD và
Nguyệt San Kỹ Nguyên Mới nhưng các nơi tôi đã thăm khác với lần này.
Du Ngoạn:
Du thuyền có 37 tua viếng thăm Bahamas trong thời gian từ 10g30 đến 15g30m. Giá vé 40$ cho 2 giờ (Glass
Bottom Glass tour) xem các loài cá và san hô xinh đẹp dưới nước
qua đáy tàu bằng kính. Được thưởng thức rượu Rhum hay nước
trái cây. Tua mắc nhất 325$, dài 5 tiếng ( Playtime with Sealions at
Atlantis with lunch and Aquaventure) có nhiều trò chơi với Sea
Lions, dolphins, bơi lội trong 11 hồ bơi, ăn trưa, xem cá... Tua này
những vị trên 85 tuổi không được tham dự.
Anh Viên, phu quân chị Hồng Thủy cho biết hôm ây chỉ thăm môt
nơi thôi: Atlantis resort và không tắm biển vì it thì giờ. Mọi người
đồng ý nhưng tìm xe cho nhóm người đông đảo cũng khó. Chị Hồng
Thủy muốn xe có máy lạnh, chỗ ngồi rộng rãi... Atlantis thấy như
gần bến tàu như đi cũng mất 15, 20 phút. Nơi này đẹp và rộng rãi,
gồm khach sạn, nhà hàng ăn uống, casino, các cửa tiêm bán nử trang, y phục nam nữ, đồng hồ, mỹ phẩm,
thứ nào cũng đẹp, sang trọng nhưng đắt so với ngoài phố. Tôi nghĩ khách các tiệm này là những vị vừa ăn
bạc trong sòng bài nên mua quà đắt tiền cho bạn đời hay người tình. Nếu ra phố mua it nhất rẻ được 1/10.
Anh Viên định đưa cả nhóm đi xem cá nuôi trong hồ thật to. Du khách sẽ đi giữa hồ nuôi cá lớn lắm, hai bên
lối đi, trên đầu toàn là cá lớn bé bơi lội, nước trong veo thật đẹp. Tôi đã xem trong lần đi trước lúc đó còn miển
phí, giờ họ bắt mua vé. Người ta không cho xem cá, anh Viên đưa cả nhóm đi nơi khác. Không biết anh đến
đây bao nhiêu lần nhưng trông anh có vẻ rành đường đi trong khu vực này. Từ Atlantis cả nhóm theo anh
xuống tầng dưới đi loanh quanh một chút ra đến khu khác ngoài Atlantis, có đường xe chạy, tiệm kem, tiêm
Pizza... Có vị khát nước vào tiệm kem thưởng thưc kem Paradise Island. Tôi không biết có đắt không nhưng
có lần chi bạn cho biết nhà hàng trong khách sạn Atlantis tính giá 1 hamburger 18 mỹ kim. Chị và vợ chồng
con gái ở khách sạn 1 tuần, được tắm trong hồ bơi và bãi biển, xem cá miển phí nhưng ăn thì phải trả tiền.
Tuy đã ở Atlantis 1 tuần với gia đình nhưng bạn bè rũ, chị lai đi với chúng tôi. Cả nhóm theo anh Viên, chi
Hông Thủy đi ra phố bên ngoài Atlantis, ghé xem các tiêm bán quần áo thời trang, tiệm bán thức ăn, tiệm bán
điện thoại…Bên lề đường có những quầy nho nhỏ bán bắp rang, kinh mát, khăn quàng... Cạnh đường đi cái
hồ thật rộng, tàu thuyền dưới bến nhiều lắm. Trên đường đi thinh thoảng có vườn hoa bé nhỏ và trước các
cửa tiêm, nơi hành lang họ đặt vài cái băng cho khách nghỉ chân. Trông giống như tư gia hơn là tiêm buôn. Có
tiệm trồng hoa dâm bụt trước cửa lá xanh mượt với những nụ hoa hồng hồng . Phong cảnh khu vực này làm
tôi liên tưởng Vũng Tàu quê nhà, có hoa giấy, có hàng rao dâm bụt...Môt chi cựu nữ sinh Trưng Vương ngâm
nho nhỏ mấy câu “

….. Hoa dâm bụt bốn mùa xanh tốt
Hoa không dâm sao gọi là dâm... (1)
Tôi chỉ nhớ đại khái, không đúng từng lời đâu. Hỏi chị ai là tác giả chị cho biết là của dân gian.
Thật ra dâm bụt xứ nhiệt đới quanh năm tươi tốt như Viêt Nam còn vùng Hoa đốn tới mùa lạnh cây dâm bụt
rung hết lá còn trơ cành xơ xác. Chúng tôi đi loanh quanh chụp ảnh cho
nhau xong trở về khách sạn Atlantis trong khu Paradise Island . Vì mùa
Giang Sinh nên khách sạn trang hoàng rất đẹp, từ phòng tiếp tân đến
hành lang, các tiêm buôn, casino...đâu đâu cũng rực rỡ. Vài anh chi
muốn vào casino thử thời vận, 15 phút thôi. Chúng tôi xem các hàng
hóa trong tiêm buôn khách san, chờ quý anh chi cùng về du thuyền một
lúc. Một số anh chi về trước. Trước cổng có loại xe đón khách đưa các
nơi, viếng cảnh, đi nhà hàng.. . Sau khi dùng cơm trưa nơi phòng ăn tư
chọn du thuyền, nghỉ ngơi chốc lát, mọi người thu xếp hành lý chuẩn bị
rời tàu ngày hôm sau. Hôm ấy vì ngày cuối nên phòng ăn tự chọn lầu
16 làm cái bánh thật to, chiều dài có lẻ đến 1 mét để giả từ du khách .
Các loại bánh kem, trái cây cũng trình bày rất đẹp, vui mắt.
Du thuyền rời bến cảng Nassau, Bahamas buổi chiều, sáng hôm sau tàu đến hải cảng Miami, Florida lúc 6
giờ, khí ánh dương hồng rạng rỡ tươi vui như đón chào du khách trở về chốn cũ. Vị nào máy bay cất cánh
muộn, sau 12 giờ có thể mua tua du thuyền viếng thành phố Miami. Xe bus sẽ đưa quý vị ấy đến thẳng phi
trường sau khi du ngoạn. Gia đinh tôi rời tàu Symphony of the Seas, du thuyền lớn nhất thế giới, chở hơn
6000 du khách lúc 7 giờ vì chuyến bay cất cánh lúc 8g30.
Tôi cám ơn chị Hồng Thủy, anh Viên đã chu đáo ân cần suốt hành trình dù tôi chỉ là ngươì “ đi ké”. Cám ơn cả
nhóm làm tôi cảm đông vì đã kiên nhẫn chờ tôi ở bến cảng khi tôi quên passport, phải trở về phòng lấy dù tôi
nói là quý vị đừng có chờ. Quy vị ơi, khi trở về tàu và chờ thang máy về phòng cũng mất 5, 10 phút, có thể
hơn.Thiên hạ đông lắm. Xin cám ơn quý anh chi mới quen hay đã quen, welcome tôi vào nhóm trong những
lần du ngoạn. Thiên hạ rộn ràng đón mừng Năm Mới, xin chúc tất cả quý vị, nàng Phương Lan thân mến, anh
chi em trong nước và hải ngoại luôn an vui, nhiều may mắn, hạnh phúc suốt năm 2019.
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Ngọc Hạnh

