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Tuần trăng mật trong tâm thức của nhiều người thường là một kỳ nghỉ lãng mạn, yên ả, trút muộn phiền. Tuy 
nhiên, một số trường hợp khác lại dành thời gian quý báu này kết hợp làm những việc ý nghĩa.  
Khánh Nguyên, 25 tuổi, sinh ra và lớn lên tại Bà Rịa - Vũng Tàu. Cơ duyên đưa đẩy đã khiến cô gặp được 
Thibault Clemenceau (29 tuổi, quốc tịch Pháp). 
Nguyên bồi hồi kể lại: "Năm 2015, Thibault bắt đầu làm việc cho một công ty của Pháp tại TP.HCM. Cả hai 
như bắt được ánh mắt của nhau khi chạm mặt tại một quán cà phê". 

Một chuyện tình cổ tích đã đến với cô gái trẻ. Sau 
hơn 2 năm yêu nhau, họ quyết định về chung một 
nhà. 
 
Không đắn đo, suy nghĩ nhiều, Khánh Nguyên và 
Thibault từ bỏ công việc văn phòng nhàm chán 
để thực hiện giấc mơ mà nhiều người khát khao 
nhưng chỉ nghĩ đã thấy chùn bước. 
Sau những ngày tháng làm việc chăm chỉ, cả hai 

đã có đủ tài chính để tự trang trải cho chuyến đi lớn của cuộc đời. 
Cô gái quê Bà Rịa - Vũng Tàu nói: “Thật ra, du lịch bằng xe đạp cũng ít tốn kém. Mình cũng có thể tự do di 
chuyển, độc lập trên hành trình. Thức ăn có thể tự nấu, chỗ ngủ thì cắm trại hoặc ở nhờ nhà dân”. 
Nhiều người cho rằng tuần trăng mật phải là kỳ nghỉ yên ả bên bãi biển hay đồi núi, còn đối với Nguyên và 
Thibault, cùng nhau đã là hạnh phúc. 
 

          
 
 “Đối với tụi mình, đạp xe trên đường cùng nhau đã là một niềm vui không hề nhỏ. Tận hưởng những cơn gió 
mát, hít thở không khí trong lành, cùng trò chuyện, chia sẻ với nhau, bấy nhiêu đó cũng khiến vợ chồng mình 
thấy yên bình. Hạnh phúc là khi được ở bên nhau”, Khánh Nguyên bồi hồi chia sẻ. 
Ngày 16/4, cả hai rời ngôi nhà ở Pháp, bắt đầu tận hưởng tuần trăng mật dài hạn. Sau gần 2 tháng đạp xe, họ 
đã đi qua các nước như Pháp (từ miền Tây, qua miền Trung tới miền Đông), Thuỵ Sĩ (Geneva, Lausanne, núi 
Alps…), Đức (Black Forest, Munich…) và hiện tại đang ở Áo.  



Khi ở Thụy Sĩ, Nguyên đã rất hạnh phúc vì lần đầu tiên trong đời được nhìn thấy tuyết rơi. Điều đó vượt ngoài 
kế hoạch của hai vợ chồng. Dù đi đến đâu, cả hai cũng thấy được điều mới, gặp gỡ nhiều người lạ nhưng cứ 
ngỡ thân quen lâu.  
 
 

  
 

   
Trên hành trình đạp xe, Nguyên và Thibault gặp được nhiều người bạn mới. 

 
"Chuyến đi này của vợ chồng mình không đơn thuần chỉ khám phá thiên nhiên hay ghé thăm những địa danh 
nổi tiếng.. Quan trọng hơn hết là cả hai được gặp gỡ những người trên đường, trò chuyện, chia sẻ và mở 
mang thêm nhiều điều.. Có lần, người dân bản xứ thấy lạ vì hai đứa xe đạp cồng kềnh nên đến bắt chuyện tụi 
mình. Họ rất bất ngờ và mời mình và Thibault về nhà ngủ qua đêm", Nguyên kể khi đang ở Áo.  
 

Nguyên và Thibault không vội vã hoàn thành 
cuộc hành trình 16.000 km. Họ dành 1-2 ngày 
nghỉ ngơi để cơ thể hồi phục và tận hưởng 
những giây phút được đứng ở vùng đất mới. 
Cả hai tự thưởng cho mình những buổi hẹn 
hò lãng mạn tại các thành phố mà họ qua như 
Geneva (Thụy Sĩ) hay Munich (Đức). 
 
Quay ngược thời gian về khoảng 20 năm 

trước, Thibault là một người có niềm đam mê với thể thao. Anh luôn ước một ngày nào đó có thể đi khắp thế 
giới với chiếc xe đạp nhỏ của mình. Cách đây 6 năm, anh đã cùng em trai đạp xe 4.000 km vòng quanh châu 
Âu trong 2 tháng. 

- Đó là khoảng thời gian tuyệt vời nhất đối với tôi. Dù vậy, tôi không dừng lại ở đó. Tôi muốn tiếp tục đi 
xa hơn”, chồng của Khánh Nguyên chia sẻ.. 



 

Hai chiếc xe đạp được xem như người bạn đồng hành của cặp vợ chồng Việt - Pháp. 

Đối lập với giấc mơ lớn lao của Thibault, cuộc sống bình dị chầm chậm trôi bên gia đình, công việc ổn định và 
những người bạn là điều gắn liền với Nguyên khi đó. Cô gái 25 tuổi tự thừa nhận bản thân thuộc tuýp người 
hướng nội. Chỉ cho đến khi gặp ý trung nhân, mọi thứ bắt đầu rẽ sang một trang mới với Nguyên.  
Từ một con người khép kín, cô dần mở lòng nhiều hơn để sẵn sàng khám phá thế giới rộng lớn cùng anh. Lúc 
mới quen nhau, Nguyên đã rất ngưỡng mộ chuyến đạp xe xuyên châu Âu của Thibault và em trai. Cô thích 
nằm nghe anh kể những quãng đường mình từng đi qua, những chân trời mới anh từng đặt chân đến. 
 
Sau khi làm đám cưới tại Việt Nam, Thibault đã ngỏ ý với Nguyên:  

- Hay là năm sau tụi mình đạp xe từ Pháp về Việt Nam. Được không em? 
Không cần suy nghĩ nhiều, Nguyên đồng ý cái rụp trước sức cám dỗ của cuộc hành trình 16.000 km đằng 
đẵng phía trước. 
 
Cùng thời điểm đó, cả hai biết đến một tổ chức chuyên giúp đỡ trẻ em có hoàn cảnh lang thang cơ nhỡ được 
đến trường. Chính vì vậy, chuyến đi của họ không đơn giản là một cuộc dạo chơi. Họ đạp xe với mong muốn 
tạo quỹ từ thiện giúp đỡ những em nhỏ bất hạnh tại Việt Nam.  

- Mình mong muốn nhiều người chung tay giúp đỡ các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn. Đó chính là 
động lực to lớn thôi thúc vợ chồng mình đạp xe về Việt Nam", Nguyên nói  

 
Họ đặt tên cho hành trình đạp xe của mình là Nón lá, vật dụng được xem như một biểu tượng ở quê hương 
Nguyên. Dù đi đến đâu, chiếc nón lá vẫn ở bên họ.  
 

 
Trong suốt hành trình dài, cả Nguyên và Thibault đã phải chuẩn bị kỹ lưỡng hành trang về tâm lý lẫn vật chất. 
Họ hạn chế mang theo nhiều đồ và chỉ gói ghém những vật dụng thật sự cần thiết như lều trại, dụng cụ nấu 
ăn, bộ đồ nghề sửa xe cơ bản, vài bộ quần áo, áo mưa, thuốc men và dĩ nhiên không thể thiếu nón lá. 
 
 



  
 

  
Nón lá là món đồ không thể thiếu trong hành trình trở về Việt Nam. 

 
Nguyên đã gọi chiếc xe đạp của mình là "ngôi nhà nhỏ” vì chẳng thiếu thốn thứ gì, cần gì có nấy. Tổng trọng 
lượng đồ trên xe Nguyên là 18 kg còn Thibault khoảng 24 kg.  
Dù đã chuẩn bị mọi thứ, hai con người nhỏ bé có giấc mơ lớn vẫn phải đối mặt với vô vàn khó khăn suốt cuộc 
hành trình. Khi ở trong rừng, cả hai phải chống chọi với những cơn lạnh tới âm 4 độ C. Tuy nhiên, họ đã 
chuẩn bị sẵn lều và túi ngủ loại "3 seasons" để giữ ấm cơ thể trong cái lạnh buốt xương.  

- Có ngày mưa tầm tã nhưng tụi mình vẫn cố đạp. Nước mưa trút hết vào ủng khiến mọi thứ trở nên 
nặng nề. Sau đó, cả hai mới đưa ra quyết định sẽ nghỉ đạp vào những ngày thời tiết xấu, cô gái 25 tuổi 
chia sẻ. 
 

Đi qua những ngày mưa, họ lại đối mặt với những đoạn đường núi khó đi. Dù chưa quen, Nguyên vẫn cùng 
chồng đạp 90 km mỗi ngày. Những ngày đầu, cô đuối sức vì hành trình vượt quá sức chịu đựng của bản thân. 
Thế nhưng sau cùng, với ý chí và tình yêu bao la, cùng sự động viên của chồng, Nguyên đã vượt qua tất cả. 

Cô thấy mình mạnh mẽ hơn nhiều và đã sẵn 
sàng để đương đầu với bao chông gai phía 
trước. 
 
Gia đình luôn là chỗ dựa vững chắc nhất với đôi 
vợ chồng trẻ. Các thành viên trong nhà Thibault 
cũng rất yêu thích thể thao, đặc biệt là môn đạp 
xe. Họ luôn tôn trọng cuộc sống riêng và quyết 
định của con cái nên rất ủng hộ chuyến đi của 

hai vợ chồng anh. Với Nguyên, cô đã phải dành rất nhiều thời gian để chia sẻ và giải đáp mọi thắc mắc lo âu 
từ gia đình. Sau đó, họ cũng tin tưởng và luôn bên cạnh động viên cô trong suốt chuyến đi. 
 

- Tụi mình vẫn luôn dành thời gian nghỉ ngơi để gọi về cho gia đình. Bố mẹ hai bên đều rất vui khi thấy 
tụi mình tận hưởng chuyến đi", Nguyên kể lại.  



Nếu đúng kế hoạch, cả hai sẽ về tới Việt Nam vào tháng 3 năm sau. Cứ mỗi ngày trôi qua, Nguyên lại gần quê 
hương mình thêm chút. Cặp vợ chồng luôn trân trọng giây phút hiện tại và tin tưởng sẽ cùng nhau trở về vào 
một ngày không xa.  
 
Khánh Nguyên cho biết cô nhất định sẽ kiếm ngóc ngách nào đó để ngồi thưởng thức ly cà phê sữa đá và 
dành thời gian để thử hết những món ăn Việt Nam yêu thích  

- Và chắc chắn là mình sẽ dành nhiều thời gian bên gia đình của Nguyên trước khi làm điều gì 
khác", Thibault chia sẻ. 
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