
Đi Chơi Orlando 
Như Nguyệt 
 
 
Chào các anh chị em, các bạn thân mến, N vừa mới đi chơi xa về, muốn chia sẻ, nên N lại chịu khó ngồi viết 
bài tường trình ngắn và post 1 số hình N thích cho các bạn xem nè.  
  
Con gái N, Phương An, thích đi Cuba từ khá lâu rồi nhưng khi ấy check giá, thấy mất khoảng $5,000.00 để đi 
land tour, vừa đắt lại vừa nguy hiểm (Cuba vẫn là 1 nước Cộng Sản), N đã không chìu con, không muốn 
đi.  Hiện tại, dân du lịch bắt đầu qua đó nhiều vì thích…lạ, và giá cả lại nhẹ nhàng hơn nên khi 1 chị bạn gửi 
email cho biết có cruise đi Cuba, last minute deals từ Costco, N đã quyết định đi ngay. Cruise Line kỳ này là 
Royal Carribean, Empress of the Seas là 1 tầu (ship) du lịch nhỏ thôi so với Symphony of the Seas (tầu lớn 
nhất trên thế giới, cũng của Royal Carribean) nhưng service rất tốt, thức ăn ngon, show mỗi tối rất hay!  N nói 
với con book đi Orlando chơi trước 3 ngày.  Thế là em gái, bạn gái, con gái, cháu gái của N cùng N đến 
Orlando, Florida chơi trước. 
 
Nhóm N được good deal Black Friday nên mua 2 nơi đi chơi nổi tiếng ở Orlando là Sea World và Busch 
Garden.  Lần trước, khi ghé đến Orlando, N đã đi Disney World và Universal Studio rồi nên kỳ này không đi 
nữa. Seaworld ở Orland nhỏ hơn so với Seaworld ở San Diego, California.  Busch Gardens, N nghĩ là tổng 
hợp của Wild Animal Park và Knott Berry Farm ở California.  Chúng tôi được 2 ngày đi chơi hào hứng, vui vẻ 
dù khá mệt.  Cả nhóm có ghé vào khu thương mại của người Việt Nam ăn phở và vào chợ mua bánh trái 
mang theo để ăn vặt lúc đi đường (từ Orlando đến Miami). 
 
Dưới đây là 1 số hình N chụp ở Seaworld: 
 

Baby, cháu ngoại của N giờ đã …nhớn rồi, 20 tháng rồi đó ạ.  Cháu nhìn qua cửa sổ, thấy 
mây bay bay, đã nói: “Wow! Wow! Look at that!”. Amelie mang lại nhiều niềm vui cho N.  N 
thích nhìn cháu cười nức nẻ, nhìn đôi mắt cháu sáng tinh… có vẻ thông minh, thích những 
lần cháu nói rất dễ thương:  “bà, bà…”, thích mỗi khi cháu đứng đằng sau lưng N, ôm cổ 
N cười dòn, thích những lúc cháu ôm hôn, mi má N, thích những lúc cháu nghiêng 
nghiêng đầu, cười duyên với N, những lúc cháu làm mặt xấu nhăn nhăn, nhó nhó, chu 
miệng … chọc ghẹo bà.  
 
Bây giờ N mới hiểu được tại sao mấy người bạn của N nói họ “mê” cháu lắm!  Con nít 
ngây thơ, trong sáng, dễ thương, đáng yêu quá chừng mà… 

 
 

 
Amelie thích xem cá bơi 
trên Youtube lắm!  Mỗi lần 
lại nhà N, cháu nắm tay N, 
dẫn lại bàn computer,  
nói:  “cá, cá….” 
hoặc:  “fish, fish..”.  Giọng 
baby mới biết nói hơi 
ngọng 1 chút xíu, dễ 
thương làm sao! 
Cháu muốn N mở Youtube 
ra cho cháu xem đó mà 
nhưng không hiểu sao khi vào Aquarium của Seaworld, con bé lại sợ, đòi đi 

ra, hổng muốn xem. 
Walrus (N ngồi hàng thứ 5 mà vẫn bị nó vẫy nước tung tóe, ướt hết cả người!) 
 
 
 



               
Những màn nhào lộn, chơi banh, đưa người đi trên nước của dolphins rất ngoạn mục. Shamu 
 

           
Penguins - Vào chỗ Penguin ở lạnh lắm!  N phải mặc áo lạnh dầy mà vẫn lạnh co ro đấy 
 

       
 
Con gái N mua cá ném cho Sea lion ăn,  có những con chim trắng (là chim hoang dã chứ không phải của Sea 
World nuôi) đứng chầu chực ở chung quanh, chờ thời, nhiều khi nó “cướp” mất thức ăn của sea lions vì nó 
nhanh hơn và bay trên cao nên có lợi thế hơn. Sea lion “tức” quá chời vì mất của ăn, la inh ỏi.. : )) 
Loại chim này có bộ lông trắng toát, những sợi lông tua tua ra thật… nên thơ!   
Nhìn nó  thư thái, tao nhã như thế đấy nhưng nó lẹ như cắt, chuyên môn đi “chôm chỉa”, dựt …cá của…. 
người ta (sea lions) à... Mình nói:  “wave, wave, wave….” là nó wave (vẫy tay) liền à, khôn ghê chưa? 
 



 
 

  
Chiều tối đến, đèn được bật sáng rực lên thật đẹp! Họ để nhạc trỗi lên, những cây thông trên mặt hồ đổi mầu 
theo điệu nhạc thay vì fountain nước (hồ nước, bồn nước lớn có những vòi nước nhẩy theo điệu nhạc như ở 
Seaworld, San Diego). Mây hoàng hôn, đèn lấp lánh phản chiếu trên mặt nước.  N enjoy ghê lắm!  Cảm thấy 
được bless, rất hạnh phúc, thấy đời thật đẹp! Con trai N post trên Instagram:  “You don’t have to try so hard to 
live each day to the fullest.  Each day is full all on its own.  All you have to do is notice” (by Emma Rose Tait). 
Cho phép N tạm dịch (theo ý N hiểu) nha:  “Bạn không cần cố gắng quá lắm đâu để an hưởng, thưởng thức 
mỗi ngày qua.  Mỗi ngày đến với chúng ta, tự nó đã cống hiến cho chúng ta 24 tiếng tinh khôi, bạn chỉ cần 
theo dõi hơi thở, sống trong chánh niệm… thì mỗi đóa hoa, một cọng cỏ, những tiếng cười, nụ cười của em bé 
ngây thơ, trăng sáng, sao long lanh, tiếng sóng biển ầm ì, tiếng mưa rơi thánh thót, tiếng nói của người yêu, 
những cái ôm đầy tình người, câu kinh, lời cầu nguyện..v…v.. , nhiều lắm và nhiều lắm…  sẽ cho bạn tràn đầy 
niềm vui, sự an lạc và hạnh phúc!”  
 
……………. 
 
N sẽ post hình N chụp ở Busch Gardens gửi các bạn sau nha! 
 
Enjoy your day nhé, 
Như Nguyệt 
December 19th, 2018 


