
Mediterranian Cruise – Đi Du Thuyền Trên Địa Trung Hải 
Bài và hình Chụp của Phạm Phan Lang 
 
 
PL vừa về nhà sau chuyến cruise Địa Trung Hải 22 ngày trên tàu Nautica của Oceania Cruise Lines.  PL đã có 
một chuyến đi chơị tuyệt vời với nhiều kỷ niệm đẹp cùng các bạn, thăm nhiều cảnh đẹp hùng vĩ, thơ mộng 
vùng ĐTH cùng những món ăn tuyệt hảo trên tàu... 
Cùng đi với PL là cặp vợ chồng người bạn đồng môn Dương Đề - Ngọc Dung và cô bạn trẻ Đan Vi, thay thế 
OX Barry không đi được vào phút cuối vì bận chuyện bất ngờ.  Cũng như những lần đi chơi trứơc, PL đã chụp 
rất nhiều hình, cảnh và người, để giữ làm kỷ niệm. 
 
Ngày 5/5 bắt đầu lên tàu.  Tàu Nautica của Oceania Cruise Lines, chứa maximum 684 khách với 400 người 
làm việc trên tàu.  Trong chuyến cruise 10 ngày đầu, có lẽ vì vẫn còn "sợ" COVID nên chỉ có 270 khách đi và 
với 400 crew members, khách được cho ăn uống thả cửa và chìu chuộng hết mình. Chuyến cruise back-to-
back 12 ngày sau, có khoảng 400 khách nhưng vẫn được thưởng thức lobsters, jumbo shrimps, oysters, 
clams, calamaries, sea bass, sea brim, steaks, veals, roasted pigs... đều đều,  all you can eat. 
 

  
 
Ngày 6/5 là ngày tàu định ghé vào hải cảng Amalfi để thăm thành phố biển Amalfi nổi tiếng của miền Nam 
nước Ý nhưng hôm đó biển động, tàu không cặp bến được.  PL trước đây cũng đã có dịp thăm Amalfi nên 
không thấy tiếc lắm.  Vì không đi chơi bờ nên PL và các bạn đi dạo phố trên tàu, shopping, dancing và làm 
người mẫu tạo dáng chụp hình cho nhau.   
 

   
 
PL xin chia sẻ một số hình chụp trên tàu trong hai ngày đầu tiên trên tàu để quý Thầy Cô, anh chị và các bạn 
xem cho vui.  Vì hai bạn DĐ-ND yêu cầu PL gửi tất cả hình có hai bạn trong đó nên khi làm album, PL phải 



cho tất cả hình vào (ít có hình Đan Vi vì cô nàng không thích chụp hình), nên có nhiều hình khá giống nhau, 
quý vị chịu khó xem nha, còn nếu không thích thì xin tùy nghi delete dùm. 
 

https://photos.app.goo.gl/vrbNGAxTsNDT17ev9 

Mai mốt khi có giờ rảnh, PL sẽ tiếp tục làm album hình và chia sẻ để quý vị, nếu thích, xem cho vui. 

 
Mediterranian Cruise : Messina, Sicily, Italy  
 
Ngày 7/5/2022, tàu Nautica ghé vào hải cảng Messina, một thành phổ biển đẹp, trù phú và lớn thứ ba của đảo 
Sicily, Italy.  Tàu đậu ở đây từ 8 giờ sáng đến 7 giờ tối.   
 
PL đã chọn chuyến excursion The Land of Godfather, đi thăm Savoca và Forza D'Agro, Sicily là hai nơi Marlon 
Brando đã từng đóng phim The Godfather năm 1972. 
 

  
 

  
 

  
 

https://photos.app.goo.gl/vrbNGAxTsNDT17ev9


  
 

  
 

  
 

  



Buổi chiều tham dự The Captain's Welcome Party, mọi người được uống rượu free.  Buổi tối PL và các bạn đi 
ăn cơm ở nhà hàng Ý Toscana trên tàu (specialy restaurant). 
 
Xin mời quý vị cùng du lịch với PL qua hình ảnh cho vui. 

https://photos.app.goo.gl/MNXqWKMFi6JYuMLa6 

 
 

Thăm Malta 
 
Ngày thứ tư của chuyến cruise, 8/5/2022, tàu ghé vào hải cảng Valletta, Malta và đậu ở đây  từ 8 giờ sáng 
đến 7 giờ tối để khách trên tàu có thể đi thăm những thắng cảnh ở quốc đảo nhỏ bé nhưng đầy dấu tích lịch 
sử và xinh đẹp này. 
 

  
 
Malta là một đảo quốc Nam Âu nằm ở Địa Trung Hải, gần Ý, theo chế độ cộng hòa, 90% dân số là người 
Malta, ngôn ngữ chính thức là tiếng Malta và tiếng Anh, tôn giáo chính là Thiên Chúa Giáo, dùng hệ thống tiền 
tệ Euro và người dân lái xe bên trái. 
 
Malta có diện tích 316 km2 (chỉ lớn gấp đôi Washington DC), dân số khoảng 550,000 người và là một trong 
những nước có mật độ dân số cao nhất trên thế giới, với khoảng 1,250 người/m2.  Tuy bé nhỏ nhưng 
Malta  có một nền kính tế rất phồn thịnh, lãnh vực tài chính rất phát triễn, năm 2017 đã vượt qua các nước Mỹ, 
Singapore và New Zealand trở thành trung tâm tài chính tốt nhất năm 2017.  Ngoài ra, Malta có nền giáo dục 
xuất sắc và hệ thống chăm sóc sức khỏe xếp thứ 5 trên thế giới. 
 

  
 
Malta có nhiều thắng cảnh, không khí trong lành, có hơn 200 ngày nắng ấm mỗi năm và là một địa điểm du 
lịch nổi tiếng trên thế giới, được mệnh danh là "Trái Tim của Địa Trung Hải" và Làng Châu Âu". 
 

https://photos.app.goo.gl/MNXqWKMFi6JYuMLa6


 
 
Valletta, thủ đô của Malta, với diện tích .8 km2 được xếp hạng là thủ đô nhỏ nhất ở châu Âu và được 
UNESCO công nhận là di sản quốc tế.  Được xây dựng vào thế kỷ 16, Valletta là một thành phố lịch sử với 
nhiều kiến trúc Baroque và là một trong những điểm du lịch đẹp nhất châu Âu với những con đường nhỏ hẹp, 
thành lũy hùng vĩ, nắng ấm quanh năm, một "bảo tàng ngoài trời' nằm thơ mộng bên bờ Địa Trung Hải. 
 

  
 

  
 
Có nhiều chuyến excursions để đi thăm nhiều nơi và PL đã chọn chuyến "Scenic Sights of Malta", đi thăm 
thành phố Valletta và 3 nơi dưới đây:   

1. Mosta Dome:  nhà thờ được trang bị theo phong cách tân cổ điển, có mái vòm đẹp tuyệt với chiều cao 
61 m và chiều ngang 39.6 m.  Phần lớn bên trong nhà thờ được trang trí mạ vàng và sàn nhà được lát 
bằng đá cẩm thạch. 

2. Dingly Cliffs: đẹp hùng vĩ và là điểm cao nhất của Malta, cao 253 m từ mực nước biển. 
3. Mdina:  thủ đô cổ của Malta, rất nổi tiếng, nắm trên một ngọn đồi tuyệt đẹp ở trung tâm hòn đảo. 

 
 



  
 

  
 

  
 

  



 

  
 

  
 
Buổi chiều PL đi ăn cơm với các bạn ở Terrace Cafe (buffet restaurant) và sau đó ngắm tàu tách bến rời hải 
cảng, thành quách Valetta xinh đẹp và chụp hình với cảnh mặt trời lặn trên sóng nước đại dương. 
 
Xin mời quí vị cùng đi thăm thủ đô Valletta của Malta qua hình ảnh với PL: 
         
 

https://photos.app.goo.gl/v1MHRMZdqAQExA3u5

