Du Thuyền Oasis of the Seas
Ngọc Hạnh
Trời vào Thu, vùng Hoa Thịnh Đốn đâu đâu cũng thấy lá
vàng hay lá đỏ như mặt trời mọc lúc bình minh. Gió Thu
nhẹ nhàng, lá vàng lả tả rơi rụng như bướm bay lượn
theo từng cơn gió. Thời tiết đổi thay nhưng hoa hồng
hoa cúc hãy còn tươi thắm, xinh đẹp. Các bà các cô mặc
áo khoác nhẹ, khăn quàng màu mè khi có việc ra phố.
Trẻ con đứng chờ xe bus trường, đôi má phính hồng lên
vì lạnh, mặc áo khoác đủ màu xanh, đỏ, tím, vàng trông
vui mắt, dễ thương. Vào những ngày đầu Thu lá vàng
rực rỡ ấy gia đình tôi 4 người đến phi trường Reagan,
Washington DC đáp máy bay đi Fort Lauderdale, Florida
đến du thuyền Oasis of the Seas. Từ nhà ra phi trường,
dọc hai bên đường lá vàng trải dài ngút ngàn, cảnh đẹp
như tranh. Chúng tôi đi Western Caribbean nhân dịp
người con lớn về thăm nhà. Cháu làm việc ở tiểu bang xa, lâu lâu mới về nhà một lần.`
Từ Hoa Thịnh Đốn đến phi trường Fort Lauderdale, Florida mất khoang 2 giờ 15 phút. Đến nơi sau khi lấy
hành lý chúng tôi đón Taxi ra bến cảng, mỗi chuyến đi 20 mỹ kim kể cả tiền tip. Xe chở được 4 người. Nếu đi
xe bus du thuyền mỗi người trả 15 mỹ kim. Bến cảng có nhiều chiếc tàu to như Princess, Holland, Liberty of
the Seas vài chiếc của Anh, Canada… Xe ngừng nhân viên tàu Oasis of the Seas đón lấy hành lý chuyễn lên
du thuyền. Chúng tôi mỗi người chỉ còn xách tay nhỏ.đi theo thang cuốn lên lầu đến chỗ check in. Nơi này
thiên hạ lố nhố đông lắm nhưng nhờ nhiều nhân viên kinh nghiệm nên các thủ tục lên tàu rất nhanh.Có lẻ một
phần nhờ các cháu in sẵn boarding pass nên tiết kiệm được thời gian , không phải chờ đợi lâu lắc. Tàu đậu
sát bến cảng tuy thế mọi người phải đi vòng vèo mấy lượt cầu thang hình chữ chi mới vào đến con tàu.vừa to
vừa tráng lệ, xinh đẹp.
Chúng tôi viếng Labadee, Haiti; Falmouth, Jamaica; và Cozumel, Mexico.Thật ra chúng tôi đã đến các địa
phương này vài lần rồi. Mục đích cuộc du ngoạn là gia đình xum họp, các cháu được hoàn toàn nghỉ ngơi mấy
ngày không bận tâm về ẩm thưc, giải trí sau 1 năm dài bận bịu áo cơm…
Du thuyền Oasis of the Seas lớn thứ II thế giới sau chiếc Allure of the Seas, hạ thủy đón khách trước du
thuyền Allure of the Seas 1 năm vào ngày 5/12/2009. Hai chiếc du thuyền rất giống nhau về cách xây dựng,
trình bày, trang trí. Oasis có 6296 du khách gồm các phòng đôi, phòng chứa trên 2 người, phòng có bao lơn
và 28 phòng đắt tiền khoảng 10000 mỹ kim 1 chuyến đi (loft suites). Tàu dài 1.187 feet, rộng 208 feet, 17 tầng
lầu, 20 hồ bơi, 24 thang máy, 2196 thủy thủ đoàn với 71 quốc tịch.
Ẩm Thực
Theo tài liệu du thuyền, Oasis có 108 nơi chốn ăn uống lớn nhỏ gồm 37 bar rượu và nước giải khát với hơn
200 nhân viên, các phòng ăn chính, phòng ăn tự chọn, quán café… Có 10 nơi mở cửa 24/24 và các tiêm khác
mở cửa với giờ giấc khác nhau, nơi mở cửa buổi sáng nơi buổi chiều hoặc buổi tối. Du thuyền có máy làm
kem. Máy làm bánh mì 1 giờ có thể sản xuất 4000 cái bánh loại nhỏ….Một tuần tàu tiêu thụ 18,000 miếng
pizza, 86,400 cái trứng gà. Ban đêm từ 24 giờ đến 5 giờ sáng ai gọi mang thức ăn đến phòng riêng sẽ bị trừ
3,95mỹ kim vào thẻ tín dụng. Trước kia mang thức ăn tận phòng miễn phí, chỉ cho tiền tip tùy ý thôi.
Các nơi công cộng trình bày giống như tàu Allure of the Seas nhưng diện tích có thể lớn hoặc nhỏ hơn chút ít.
Những nơi đông đảo du khách như: Adventure Ocean, Central Park, Pool &Sport, Vitality Spa.
Boardwalk:
Trẻ con thích nhất, là nơi có ngưa gỗ đưa lên hạ xuống, tiêm kem đủ màu hấp dẫn, có carousel đèn chớp
chớp với sư tử, ngựa rằn, voi, cọp…bằng gỗ sơn màu mè xinh đẹp, chạy vòng tròn.theo cái trục quay. Vài trẻ
em ngồi lên lưng voi hay sư tử hết giờ không chịu xuống, bố mẹ phải cho bé ngồi chạy thêm vài vòng nữa. Đôi

khi người lớn cũng tham gia trò chơi vui này. Đi quá một chút là tiêm hamburger và khoai chiên, 2 cậu hầu bàn
mặc đồng phục đứng ngoài cửa chào đón khách. Đối diện bên kia đường có tiệm café bánh ngọt nho nhỏ, âm
cúng trang trí xinh xắn giống như trên đất liền.
Vitality Spa:
Rộng rãi xinh đẹp còn hơn Beauty Salon trên bờ, trang trí thanh nhã, tranh ảnh vui mắt, tầng trên tầng dưới,
cắt, uốn , gội đầu,săn sóc da, trang điểm làm đẹp, xoa nắn cho thư giản… Các nhân viên trẻ và xinh lắm. Cắt
tóc, gội đầu giá từ 59 mỹ kim trở lên cọng tip. Khách hàng nam tham dự cũng nhiều.

Boardwalk, Entertainment Place, Royal Promenade.
Khu Thể Thao:
Ở cuối tàu, lầu 16. Có sân gôn, sân tennis, bóng rổ, bàn ping pong, nơi trượt nước, zip line (đu dây cáp), leo
tường đá… Sân gôn đẹp với cỏ nhân tạo xanh mướt và các tượng điêu khắc xinh xắn. Phía bên kia sân nhiều
nam nữ trẻ tuổi đứng xếp hàng chờ đến lượt mình truợt nước (flow riding, surfing). Có người giỏi đi được lâu,
có người mới đứng lên tấm ván vài phút là té ướt loi ngoi. Không hề chi, các cô cậu trở lại chỗ cũ đứng xếp
hàng nữa, cũng vui. Đó là những ngày tàu ra khơi, nếu tàu cập bến, các nơi này vắng hoe. Họ lên bờ thăm
viếng thắng cảnh hay mua sắm, gọi điện thoại cho gia đình, dùng máy vi tính liên lạc người thân.

Central Park:
Ở Hoa Thịnh Đốn trời hơi hơi lạnh nhưng đến Florida nóng 80 độ. Lên tàu ghé Central Park lầu 8, ai cũng
thoải mái với các loại cây nhiệt đới và hoa cỏ xanh tươi Các giò lan treo tòn teng, có hoa nhưng không nhiều
lắm. Có bar rượu, đèn mờ, nhạc êm dịu, có café bánh ngọt và băng gỗ rải rác trong công viên. Gió mát lắm
làm lay động cỏ hoa trong vườn. Tôi nghĩ gió nhân tạo, máy điều hòa không khí mát mẻ dấu trong các lùm cây
vì tàu có 17 tầng lầu, central park ở lầu 8 thì gió không thể tới được dù lộ thiên?
Royal Pronenade:
thiết kế giống như du thuyền Allure of the Seas. Con đường này rộng rãi nhiều du khách, nhiều tiệm nữ
trang,đồng hồ, tiệm bán quần áo, tiêm rượu, tiệm chụp ảnh chân dung, tiêm bách hóa, giày, ví, tiệm Pizza, cà
phê bánh ngọt … nằm 2 bên đường. Tiêm ca phê Promenade lúc nào cũng đông khách, mở cửa 24/24, có
sửa, ca phê và sandwich nho nhỏ. Thiên hạ ngồi xem kẻ qua người lại hoặc chuyện trò với nhau , chẳng mấy
khi còn ghế trống. Tuy nhiên trong tủ kính hình như ít bánh hơn tàu Allure Of The Seas 2 năm trước. Giữa con
đường Royal Promenade trưng bày chiếc xe hơi màu đen bóng lóang. Ban đêm nơi đây thật náo nhiệt nhất là
những hôm du thuyền bày hàng hóa ra bán hạ giá: đồng hồ, khăn quàng, quần áo, nữ trang bình dân. Mỗi
ngày một loại hàng. Có hôm hàng bán hạ giá chỉ 3 tiếng. Ví hiệu Coach bán hạ giá chỉ I giờ trong 1 ngày duy
nhất nên thiên hạ chen chúc đông lắm. Các loại nữ trang đắt giá bao giờ cũng bày trong tủ kính có khóa.

Con đường này cũng là nơi diễn hành. Các nghệ sĩ mặc y phục lộng lẫy, lấp lánh dưới ánh đèn đặc biệt lạ
mắt, vừa đi vừa nhún nhảy, múa may theo điệu nhạc. Họ đi xe đạp trên bánh xe bé nhỏ hoặc đi cà khêu cao
lêu nghêu Trẻ con say sưa nhìn những người măc y phục giống các con chim, gấu, sư tử. Có 2 con rồng đỏ
uốn lượn dài theo con đường đông nghẹt du khách.
Diễn hành ở tầng lầu 5.
Tầng 6 là nơi trưng bày tranh ảnh, Photo Gallery, bán quà lưu niệm , quán rượu, và trình diễn âm nhạc, đàn,
hát… Ngày diễn hành thuyền trưởng đứng trêncây cầu lầu 6 chào mừng và cám ơn du khách đã chọn tàu
Oasis trong cuộc hành trình.Thuyền trưởng Trym Selvag người Na Uy. Ong tốt nghiêp trường Hàng hải, cọng
tác với hảng tàu Royal Caribbean từ 1990 với các du thuyền khác nhau và làm thuyền trưởng du thuyền Oasis
3 năm nay, từ khi du thuyền hạ thủy. Ông rất hân hạnh và vui mừng được đón tiếp và phục vụ quý du khách.
Sau đó ông xuống lầu 5, nâng ly sâm banh và chụp ảnh với du khách.
Chúng tôi dùng cơm tối phòng ăn chính xuất 18 giờ để còn xem trình diễn văn nghệ lúc 20 giờ. Cũng như các
du thuyền khác, Oasis có 2 xuất ăn mỗi tối, xuất đầu 18 giờ và xuất sau 20 giờ mới chứa đủ du khách. Tuy thế
ngoài phòng ăn tự chọn lầu 16 đông khách còn các phòng ăn đặc biệt nấu các thức ăn Ý, Trung Hoa, Pháp,
Nhật… phải đặt trước và trả thêm khoảng từ 30 mỹ kim đến 50mỹ kim một người. Tuy trả thêm nhưng thực
khách cũng nhiều. Phòng ăn chính vừa rộng, vừa đẹp hơn các tàu nhỏ.

Trình diễn Văn Nghệ:
Tàu Allure of the Seas và Oasis được xem là chị em, giống nhau rất nhiều nhưng phần giải trí thì không hoàn
toàn giống. Tàu Oasis không có sô (show ) nổi tiếng “ The Blue Planet “nhưng có sô ”Come Fly With Me ” có
những màn đu bay ngoạn mục, ngạc nhiên nhưng cũng hết hồn. Cảnh sấm chớp ầm ĩ, sáng lòe, mưa ào ào
và tuyết trắng rơi đầy sân khấu thật tài tình. Nếu màn trình diễn hoạt cảnh là một thành phố thì nhà có cửa sổ,
cửa cái, ban công toàn bằng gỗ, sắt thật. Nghệ sĩ nhảy múa nhào lộn trên ban công xong xuống nhà mở cửa
bước ra sân khấu. Lúc đó các kiến trúc tự động lùi vào bên trong. Lại có màn chiếc trực thăng lù lù chạy ra
sân khấu, đèn cháy sáng, cánh quạt quay, tiếng động cơ y như thật. Các cô dưới ánh đèn đẹp như tiên,mở
cửa phi cơ, đứng trên cánh may bay nhún nhảy ca hát, mỗi bên 3, 4 người, khi các cô trở nhảy xuống sân
khấu, phi cơ lùi vào trong.
Những màn trình diễn khác như từ giữa sân khấu nhô lên các cô cậu nghệ sĩ y phục lộng lẫy hay từ trên cao
hiện ra các diễn viên thân hình nảy nở, áo mặc sát người thì tôi đã được xem vài lần ở nơi khác nên không
ngạc nhiên lắm. Sô “ Hair Spray” cũng hay. Ngoài ra còn có hài kịch (comedy show). Người Mỹ thích lắm
nhưng tôi thì không vì Anh ngữ hạn chế của mình.
Sô trượt tuyết:
Phải ghi danh trước vì chỗ ngồi có hạn. Nhiều diễn viên hơn du thuyền Allure cách đây 2 năm. Họ trượt tuyết
theo tuồng tích như The Snow Queen, The Ugly Duckling,The little Mermaid…. Họ mặc y phục theo nhân vật
trong tuồng như vua, hoàng hậu, quan,binh sĩ, vịt to, vịt bé.
Diễn trên sân khấu bình thường với y phục cồng kềnh
đã khó nay họ quay tròn tròn, nhảy nhót, nhào lộn trên
sân băng thật quá hay, quá đẹp. Màn trượt tuyết
(Frozen in Time Ice Show) theo tôi thật đáng xem môt
ngày có 3 sô và có lớp dạy trượt băng. Học viên phải
quần áo dài, đội mũ an toàn.
Trượt nước:
Ở Aqua Theater, lầu 6, lộ thiên. Khán giả rất đông
phải ghi danh, mỗi ngày 1 sô. Cái hồ lộ thiên theo tài
liệu du thuyền cho biết là hồ sâu nhất trong các du
thuyền thế giới. Lúc chờ đợi 5, 10 phút trước giờ trình
diễn khán giả được xem nhiều vòi nước phun đủ màu
uốn éo cao thấp, khi nhiều khi ít, rất đẹp.
Khoảng gần 20 người nam nữ sau khi múa may, quay qua lại trước sau nhào xuống hồ cùng lúc trong khi 2
người lực sĩ trên cao ngang lầu 8, phóng xuống hồ rồi trở lên cao hơn và cao hơn nữa, ngang tầng lầu 10
phóng xuống hồ trong lúc một số diễn viên khác còn bơi lội. Nếu va chạm nhau chỉ còn cách vào bệnh viện mà
thôi. Thật kiếm tiền không dễ chút nào.
Ngoài các sô còn có chiếu phim, dạy thể dục thẫm mỹ, khiêu vũ, nấu ăn, xếp khăn, lớp nhiếp ảnh, vi tính… Có
phòng giữ trẻ. Chẳng biết các cô giữ trẻ dạy thế nào mà trong 4 ngày các em từ 3-đến 7 tuổi đã ra trình diễn ở
lầu 5 ngon lành..
Trong chuyến đi tôi gặp 4 người Việt nam vài lần. Người Á Đông khoảng 1/5, phần lớn là người Trung Hoa,
nhiều lắm, đến Đại Hàn, Nhật…Có số ít người da đen và người Mễ. Tôi gặp 2 vợ chồng người Trung Hoa và
con trai 3 tuổi đi tung tăng bên mẹ. Họ đến từ Hong Kong. Gia đình này ở loft suite và họ trả ít nhất 20.000$
cho chuyến đi, đứa trẻ miển phí.

Du Ngoạn:

Labadee, Haiti:
Nhiệt đô: cao 94 độ; thấp 70 độ. Tuy thế nhờ gió biển nên không thấy nóng nực. Người bản xứ da đen. Có
hơn 20 nơi thăm viếng nhưng tôi chỉ ra bãi biển, nhìn biển xanh mênh mông, thấp thoáng vài tàu nhỏ xa xa và
núi cao phủ đầy câyxanh rậm ri như rừng, xem các nơi bán hàng hóa Lúc đi và về có xe con thoi chở 1 lần vài
chục hành khách miễn phí. Xe 4 chỗ ngồi chỉ đưa đón du khách có thẻ hôi viên ở phòng đắt tiền. Trên cầu tàu
du khách túa ra lên đảo đông ngày lễ hội Labadee có nhiều thay đổi. Lần đầu tôi đến Labadee cùng nhóm bạn
cách đây độ 10 năm. Lúc ấy tàu đậu ngoài khơi, phải dùng tàu nhỏ đưa vào bờ và rừng thông hay bạch
dương rộng, chạy dài từ bến đậu đến bãi tắm khá xa. Người ta chăng võng đôi, võng chiếc dưới bóng mát
tàng cây để du khách đọc sách, chuyện trò hay thưởng thức gió biển, nghe sóng vỗ ghềnh đá.
Tôi trở lại hai năm trước, tàu Allure cập bến sát bãi đậu nhờ cây cầu chắc chắn chạy dài từ bãi biển ra ngoài
khơi. Nhiều kiến trúc mới xây thêm, rừng dương thu nhỏ bớt lại một chút. Năm nay tôi ngạc nhiên thấy rừng
dương hẹp hơn nhiều, không còn võng chăng dưới tàng cây để nghe sóng vỗ,thêm bãi tắm mới xinh đẹp bên
tay mặt từ bến tàu đi vào, thêm 2 nhà ăn,và ngôi nhà bán các dụng cụ thể thao mới tinh. Các quầy bán đồ thủ
công nghệ, quần áo, khăn trải bàn, các dụng cụ bằng bạc , tranh ảnh, đồ thêu nhiều hơn 2 năm trước.
Labadee trông vui mắt, trù phú hơn xưa. Có nhiều nơi viếng thăm khác nhưng tôi chỉ đến 2 bãi tắm, khu chợ
thủ công rồi trở về, không ở lại ăn trưa, xem người địa phương trình diễn văn nghệ như phần lớn du khách
trên tàu.
Falmouth, Jamaica:
Thời tiết ấm áp,sáng 70 độ, trưa 80 độ.Falmouth là
hải cảng quan trọng Jamaica vào thế kỷ 18 , 19.
Thành phố trù phú nhờ trồng mía làm đường và rượu
rum vào thời kỳ buôn bán nô lệ. Họ trồng trọt nông
sản và làm các việc nặng nhọc. Các chủ nhân ở trong
biệt thự to lớn xinh đẹp chung quanh có hàng rào và
cổng sắt.chắc chắn, sân có vườn hoa…Mấy năm
trước tôi đi tour du thuyền vòng thành phố, qua khu
nghèo được chính phủ trợ cấp và khu sang có các
biệt thự rộng đẹp, và những cây phượng bên đường
trổ hoa đỏ như mùa hè Viêt Nam. Lần này tôi đến các
cửa hàng thủ công nghệ, xem hàng hóa, các vật dụng
trang trí, các con thú bằng gỗ to bé sơn bóng xinh
xắn, xong đi bộ về tàu.

Tàu đậu sát bến cảng, bước qua cũng tới nhưng mọi người phải đi vòng vèo mấy lượt cầu thang mới đặt chân
xuống đất liền. Từ dưới đất nhìn lên thấy tàu lớn khổng lồ. Ngôi nhà 2 tầng trên bờ chỉ ngang tầng lầu 5 con
tàu. Bến cảng Falmouth trù phú. Hàng quán các tiêm buôn nhiều hơn 2 năm trước. Nhìn tờ quảng cáo du
thuyền thấy tai khu vực bến cảng có 17 tiêm nữ trang đắt tiền, 7 tiệm bán hàng hóa đủ loại và 2 tiệm ăn. Nữ
trang có thể trả lại trong 30 ngày nếu không vừa ý và còn hóa đơn.
Cozumel, Mexico:
Nắng ấm 87 độ f.Tàu câp bến 8 giờ Mọi người được lên bờ 8giờ 30 và phải trở về tàu 18g15.Ai ai cũng háo
hức lên bờ sau 1 ngày lênh đênh ngoài biển. Phố xá ngay bến cảng, đủ mọi thứ hàng, tiệm ăn, tiêm nữ trang,
quần áo, bán vật dụng bằng da, tiệm vi tinh…Ai mua tour du thuyền phải theo giờ giấc ân đinh theo chương
trình, còn đi tự túc tà tà lúc nào cũng được. Có nhiều chỗ thăm viếng. Tắm biển cũng mấy nơi khác nhau, xem
các di tích lịch sử, các ngôi nhà cổ hay lăng tẫm của người Mayan cả ngàn năm tuổi.
Lên bến cảng vào nhà tiếp tân là có nhiều công ty du lịch địa phương chào đón, rẻ hơn tour du thuyền nhưng
họ thuyết minh chẳng biết có tin cậy được không. Xe taxi 4 và 8 chỗ ngồi nhiều lắm, tùy đi xa hay gần . Đặc
biệt là bác tài nào cũng thấp, tròn trịa dù lớn tuổi hay còn trẻ, da ngâm ngâm đen khác với người Haiti ở
Labadee, gầy, cao và đen. Chúng tôi chỉ lấy taxi ra thị xã, độ 10 phút lái xe. Mấy lần trước theo tour du thuyền,
tôi đi từ sáng đến xế chiều mới về. Thị xã dọc theo bờ biển, nhiều tiệm buôn lớn nhỏ, có viện bảo tàng, khách
sạn, nhà hàng ăn uống… Đối diện tiệm buôn bên kia đường là bờ biển và biển nước xanh lơ. Có các tượng
điêu khắc mỹ thuật đặt rải rác dọc dài bờ biển sạch sẽ.

Ngày vui qua mau thấm thoát đã đến ngày trở về nhà tiếp tục công việc hàng ngày. Với du thuyền mỗi người
mỗi ý. Có người cho tàu to quá, tìm nhau cũng khó, đi bộ ngất ngư cũng chưa hết một vòng. Có người thích vì
an toàn không sợ mưa to gió lớn, nhiều sô hay. văn minh tiện lợi có thể mua tour, xem trương mục của mình
bằng TV… Muốn ra gangway chỉ cần bâm nút thang máy là đến nơi, nhanh chóng không phải tìm hỏi lâu lắc.
Cầu mong ngành hàng hải và du lịch Việt Nam phát triển tốt đẹp, đem lợi tức, công việc làm cho đồng bào
trong nước.
Ngày 18 tháng 11 năm 2013
Ngọc Hạnh

