Tàu Harmony of The Seas
Ngọc Hạnh
Chúng tôi từ vùng Hoa Thinh Đốn rời nhà lúc 5 giờ đến phi trường Reagan bay
đi Fort Lauderdale, Florida, nơi du thuyền Harmony of the Seas đậu bến chờ
đón du khách. Chúng tôi đã mua vé chuyến du thuyền Harmony of the Seas này
từ mấy tháng trước. Phi cơ 7 giờ mới cất cánh nhưng cả nhà đi sớm vì có khi
qua kiểm sóat an ninh phải xếp hàng rồng rắn với cái đuôi dài ngoằn chờ rất lâu mới đến lượt mình. Mùa
Đông lạnh lẽo mặt trời mọc muộn, gió thổi vi vu lạnh ơi là lạnh, dù mấy mẹ con người nào cũng mặc áo ấm
dày, khăn quấn cổ cẩn thận. Các con tôi còn dọa nếu để bị lạnh hắt hơi cảm cúm du thuyền không cho lên tầu.
Chẳng cần nhắc nhở, tôi cũng chẳng ưa mấy cái ho cảm lặt vặt nên năm nào tôi cũng lo chích thuốc ngừa
cảm vào mùa Đông, tuy nhiên cũng không hài lòng cho lắm khi phải rời nhà lúc bên ngoài rét buốt, trời tối om
khi trong nhà ấm áp dễ chịu.
Du thuyền sẽ đưa chúng tôi đi vùng biển Caribbean. Thật ra đồng bào vùng Hoa Thịnh Đốn và cả chúng tôi
nữa chẳng xa lạ chi cái vùng biển này nhưng các con tôi thấy tôi muốn đi tàu mới to nhất thế giới, trang bị tối
tân nên nhân dip nghỉ cuối năm chúng muốn cùng nhau đi chung một chuyến cho vui. Trên tàu chúng tôi sẽ
hoàn toàn nghỉ ngơi, tha hồ chuyện trò, giải trí, khỏi bận tâm việc nấu nướng, giặt giũ và các việc linh tinh
khác. Tôi không biết các vị trẻ tuổi khác có thich đi du thuyền không nhưng các con cháu nhà tôi đều ngán,
chúng cho biết không thể ở trên du thuyền hơn một tuần. Trái lại tôi biết mấy vị bằng hữu nghỉ hưu đi du
thuyền liền một lúc 5-6 tháng. Một chị bạn cho biết khi tàu ghé bến vài hôm, đêm không nghe tiếng sóng vỗ
vào mạn tàu chị ngủ mất ngon. Nhớ lại bao năm qua các chuyến đi du thuyền dài hơn 20 ngày phần lớn khách
là người trung niên hay cao tuổi trong khi các chuyến du ngoạn đường bộ có nhiều khách trẻ tuổi tham dự
hơn.
Từ phi trường Reagan, Washington DC bay đến Fort Lauderdale khoảng hơn 2 tiếng. Phi trường Fort
Lauderdale to và đẹp hơn phi truờng Reagan và nằm ngay gần bến cảng neo các du thuyền lớn như Allure,
Oasis, Norwegian, Carnival, Holland America… Lúc chúng tôi đến nơi phi trường đã đầy khách. Có lẽ phần
lớn họ là khách các du thuyền. Một số nhân viên cầm đưa cao bảng hiệu các tàu Royal Caribbean, Princess,
Norwegian… để khách nhận biết cho dễ. Gia đình tôi đi tự túc, kéo hành lý ra ngoài đón taxi về bến cảng. Ôi
taxi nhiều xe lắm, chiếc nọ đi, chiếc kia đến, tuần tự không ồn ào. Chỉ tốn 20$ thêm ít tiền tip. Xe chạy khoảng
15 phút đến gian nhà rộng lớn có mấy chữ “Harmony Of the Seas” thật to trước sân. Tôi thầm nghĩ gian nhà to
2 tầng này (tài liệu gọi là building) là trạm nhận khách đến và đi cho tàu Harmony of the Seas, vậy nơi nhận
khách tàu Allure và Oasis ở đâu vì 3 du thuyền cùng một hảng Royal Caribbean? Trên đường đến bến cảng
và chung quanh phi trường cỏ hoa tươi thắm, màu sắc rực rỡ, nắng ấm chan hòa trong khi vùng Hoa thịnh
đốn thời tiết lạnh lẽo, hoa cỏ xác xơ, lá rụng trơ cành trông buồn hiu thật tội nghiệp.
Lúc chúng tôi đến nhà tiếp tân du thuyền một số đông hành khách cũ còn đứng chờ xe bus đưa đi hay người
nhà đến đón. Họ đi ra môt cửa, chúng tôi vào cửa khác, trình vé đôi lần như lúc vào phi cơ. Tàu chở 6.678 du
khách, 18 tầng nhưng họ làm thủ tục lên tàu (check in) nhẹ nhàng nhanh chóng. Có lẽ đến 50 quầy làm giấy
tờ check in, mổi quầy phụ trách một số phòng. Ngoài ra còn có các quầy làm giấy tờ đặc biệt cho những vị
mang thẻ kim cương (diamond), bich ngọc (emerald)… Họ được lên tàu sớm hơn người khác. Du khách ngồi
chờ nơi phòng đợi thênh thang đến 12 giờ mới được lên tàu. Nhân viên vệ sinh đang lau dọn sạch sẽ để đón
khách mới. Lúc lên tàu cũng nhanh tuy hành khách quá đông so với các tàu đi biển khác.
Tàu Harmony of the Seas đóng ở Pháp khởi công từ 9/2013, đăng bộ ở Bahamas, xuống nước tháng 5/2016,
có 18 tầng, dài 1.188 feet, chiều ngang rộng hơn chiếc Allure of the Seas 1m. Tàu có 24 thang máy, 46 nơi
cho xe lăn. Tàu chứa 6780 khách, 2100 thủy thủ đoàn, 1768 phòng balcony, 524 phòng inside... Về ẩm thực
có 25 nơi, 20 bếp trưởng, 222 phụ bếp (cooks), có 188 nhân viên gồm cả nguời pha rượu, 15 người quản lý
trông coi 37 quán rượu….
Nơi công cộng: chia làm 7 khu vực nhưng tôi chỉ nhớ các nơi thường lui tới như Central Park, phòng tập thể
dục, Royal Promenade, Boardwalk, AquaTheater Pool sâu 17 feet, Royal Theater chứa 1400 người, Studio B
nơi dạy và truợt tuyết, phòng triễn lãm tranh, phòng giữ em bé, phòng chơi game cho thiếu niên, phòng vi tính,
đọc sách, chơi cờ. Phòng nào cũng rộng rãi, ghế nệm êm ái. Hai phòng ăn chính tầng 3, 4, chứa cả ngàn thưc

khách mỗi xuất vào 18 giờ và 20 giờ. Phòng ăn tự chọn lầu 16. Tầng 5 dành cho khách ăn tối giờ giấc linh
đông (My Time Dining) và các nhà ăn đặc biệt nấu món Ý, Pháp, Nhật, Mễ…Khách dùng cơm tối các nơi này
phải giữ chỗ trước và trả thêm tiền.
Royal Promenade: Tôi thường đi lại con đường nhộn nhip này. Hai bên đường có nhiều hàng quán, tiêm ăn
như Café Promenade cho khách nhâm nhi café, trà, dùng các
loại bánh ngọt không mất tiền, xem người qua lại, mở cửa
24/24, cửa hàng pizza, bar rượu, tiệm bán máy ảnh, điên thoại,
tiêm mỹ phẩm, nữ trang…. Phòng guest services nằm gần tiệm
cafe. Những hôm tàu ra khơi họ còn bày bán các vật thông dụng
giữa con đường: ví, nữ trang giá hạ, khăn, nón, đồng hồ, bút
máy…Thiên hạ xúm xít mua đông lắm. Ngoài ra còn có nơi bán
rượu và người pha rượu là …người máy (robot). Nơi này nhiều
người xem và mua rượu. Diễn hành 2 lần, thuyền trưởng chào
đón và tiễn biệt du khách cũng trên đường này
Xin kể đại khái công viêc 2 chàng người máy: Ai muốn thưởng
thức loại rượu nào thì đặt hàng qua computer gần đó. Người
máy lấy rượu từ một trong cả trăm chai rượu lật ngược trên trần, bỏ đá vào, lắc đều và trút ra ly đã để sẵn. Tất
cả các đông tác đều nhịp nhàng khéo léo và vui mắt. Khách xoa xoa thẻ trên quầy, ly rượu tự động chạy ra.
Có khi cả hai người máy đều bận rộn, có khi chỉ một người. Ly nào pha xong cũng đầy như nhau. Hay thật!
nhưng tôi nghĩ nơi này chỉ trình diễn cho khách xem thôi. Các bar rượu khác có người thật pha rượu…
Board Walk: ở lầu 6, phần lộ thiên, ban đêm vui hơn ban ngày. Nơi đây trẻ em sẽ thich lắm, có caroussel, ngồi
trên các con thú ngựa, voi, cá, cọp chay vòng tròn đèn chớp nháy vui mắt, có tiêm kẹo, tiệm kem. Có tiêm bán
hamburger, khoai chiên và bar rươu cho người lớn. Cuối đường là rạp hát aqua theater với nhiều dãy ghế lộ
thiên êm ái. Hai bên sân khâu có màn ảnh lớn chiếu phim ban ngày và các nghệ sĩ trình diễn ban đêm. Hôm
nào gió mạnh chương trình sẽ bị hoãn lại. Kỹ thuật ngày nay thật tối tân. Rõ ràng hồ đầy nước nhưng chớp
mắt nước biến đâu mất chỉ thấy sân khấu sàn gỗ, các nghệ sĩ nhào lộn nhún nhảy khô queo, chớp mắt lại thấy
các vũ nữ bơi lội, sàn gỗ mất tiêu. Nơi đây họ còn biểu diễn đi trên sơi dây nhỏ xíu. Trò dễ sợ nhất là nhảy từ
trên cao 17 mét xuống hồ nước này. Tưởng tượng nếu người trình diễn không khéo chạm đầu vào thành hay
đáy hồ, việc gì sẽ xảy ra? Tôi chỉ xem một lần. Các con cho biết sau đó có 2 nguời nắm tay nhau từ trên cao
phóng xuống hồ cùng một lúc. Thật là trò nguy hiểm, đứng tim, đùa với tử thần.
Trượt Tuyết: Ice Skating ở Studio B có tên” A Journey in Time “,
đặc biệt với y phục thời xa xưa, váy xòe rộng thùng thình nhưng
vẫn thoải mái nhip nhàng lướt trên sân băng. Nơi đây phút chốc
hóa thành nước xanh lơ với sóng biển ồ ạt. Chớp mắt nước trở
lại thành sân trượt bang trắng xóa như cũ.
Royal Theater: Tôi xem Grease, The Broadway Musical và
Columbus The Musical là hai màn nhạc kịch khách đầy rạp và ở
cho đến phút chót.
Lầu 15 có sân bóng rổ cho người lớn, sân golf nho nhỏ cho trẻ
em. Ngoài ra còn 2 hồ lướt sóng (flow ride), một dành cho người
mới tập, hồ khác người tham dự chơi giỏi hơn… Những ngày
tàu ra khơi, thiên hạ đứng sắp hàng chờ đến lượt mình.
Trò chơi Zipline, đu dây trên không, khoảng cách bên trên board walk, và rock climbing tàu cũng được thanh
thiếu niên nam nữ hưởng ứng. Tàu có 1 trượt ống (abyss) và 2 ống trượt nước (water slide). Người tham dự
chui trong ống dài uốn lượn qua nhiều tầng lầu gồm nam, nữ, người lớn, trẻ em. Có môt cô xinh đẹp tham gia
nhiều lần. Cô bắt đầu từ lầu 17 theo ống trượt nước vòng vèo đến trạm cuối xong tiếp tục trở lại tầng 17 sắp
hàng đi tiếp. Hồ bơi trên tàu nhiều lắm, cho người lớn và trẻ em, trong nhà âm áp và lộ thiên mặc gió nắng
mơn trớn thịt da.

Central Park: nơi lộ thiên mát mẻ với hoa kiểng cây lá. Theo tài liệu du thuyền nơi đây có 52 cây, hơn 10.000
cỏ hoa nho nhỏ, 2 bức tường trồng cỏ màu khác nhau, tốn 70 tấn đất màu mở nuôi chúng tươi tốt. Vào mùa
Giáng Sinh họ trang trí thêm những cây trạng nguyên hoa đỏ rực rỡ vui mắt. Vườn cây ở giữa hai bên là nhà
hàng ăn uống, quán rượu, tiêm nữ trang... Trong vườn cây có những băng gỗ hay sắt để rải rác đó đây cho
khách ngồi giải khát hay trò chuyện.
Du Ngoạn Labadee, Haiti.
Tàu ra khơi chạy 2 đêm một ngày đến Labadee, Haiti vào 8
giờ sáng. Hôm ấy 91 độ F và 32 độ C. Mặt trời mọc từ lúc 6
giờ. Ánh bình minh rạng rỡ, nắng sáng reo vui, sóng biển nhấp
nhô, trời xanh trong vắt. Hải điểu bay lượn vòng theo con tàu.
Thiên ha đứng đầy trên boong xem cảnh bình minh. Cảnh vật
buổi sáng sao mà đẹp, tôi có mấy câu thơ con cóc xin chia sẻ
với độc giả:
Buổi sáng đại dương đẹp biết bao,
Trời trong gió mát sóng lao xao.
Non xanh nước biếc chim bay lượn
Ước được cùng ai lên núi cao…
Khi tàu đến Labadee nhìn lên bờ thấy núi cao thấp châp chùng phủ đầy cây xanh, nước trong leo lẽo, cá lội
nhởn nhơ dưới chân cầu. Chục năm trước khi tàu đậu ai muốn vào bờ hay trở ra tàu phải đi tàu nhỏ. Nay có
cầu rộng rãi bằng xi măng cốt sắt, xe chạy được, đưa khách từ tàu vào bờ hay đi bộ tùy ý. Bãi biển Labadee
sạch, mịn, nhiều người tắm biển, có bóng dù che nắng xanh xanh đỏ đỏ vui mắt chi chít trên bải cát. Ca-nô,
tàu nhỏ đậu đầy dưới bến gần cầu tàu. Du thuyền có tất cả 26 tour lớn nhỏ cho khách chọn lựa, giá vé từ
179$ cho 3 giờ đến $19,75 cho 1 giờ, leo núi, bơi thuyền, đi parasailing, viếng thăm di tích lịch sử, tăm biển,
lặn xuống nước xem cá…
Lên khỏi cầu tàu có nhiều lối đi, rẻ trái, phải, đi thẳng…. Cảnh vật, nhà cửa, hàng quán, bãi biển mỗi con
đường khác nhau. Chúng tôi rẻ phải dọc theo con đường nhỏ có núi đá hinh dáng lạ mắt, không phải một khối
đá phẳng phiu nhưng lồi lõm, cái cao cái thấp dần đến các quầy hàng bán nhiều vật dụng: quần áo thêu, đồ
thủ công nghệ bằng gỗ, bằng vỏ ốc, các bức tranh… Các nghệ sĩ vẽ tranh, chạm khắc trên những miếng gỗ
trước mắt chúng tôi. Hàng quán cất vòng quanh sườn và chân núi, nhiều lắm. Người địa phương da màu, nói
được tiếng Anh. Không biết họ có thổ ngữ riêng không. Đi lòng vòng một chúng tôi ra đến bờ biển nơi có nhà
ăn trưa của du thuyền. Du khách có thể dùng buổi trưa nơi đây như cắm trại (picnic) vừa ăn vừa thuởng thức
các vũ điệu, âm nhạc đia phương hay trở về tàu tùy ý. Bờ biển phai sau nhà ăn?? Thiên hạ lố nhố trên bãi
biển, dưới nước. Người lớn, trẻ em, nam nữ. Trên không trung ngay bãi biển du khách đang tắm có những
người đu dây cáp trên không trung (zipline) từ bên núi này sang mõm núi bên bờ, có khi 4, 5 người đi thành
hàng ngang trông rất đẹp. Đối diện nhà ăn có tiệm khá lớn so với các quầy hàng bên sườn núi, bán đủ thứ,
quần áo, tranh ảnh, nữ trang, vật dụng thủ công nghệ bằng bạc,
mây, gỗ. Nơi đây cũng là trạm xe con thoi đưa khách đến và đi
từ tiệm buôn ra bến tàu và ngược lại.
Lúc vào tôi đi bộ theo con đường bên sườn núi ngắn hơn, xem
người ta buôn bán nơi các quầy hàng. Lúc về chúng tôi đi xe
con thoi chạy ngang qua trạm y tế, tiêm giải khát, tiệm bán dụng
cụ thể thao dưới nước, sân chơi và hồ bơi, đài phun nước dành
cho trẻ em… Chúng tôi cũng đi ngang qua rừng thông, nơi
người ta căng những chiếc võng cho khách nằm đoc sách,
thưởng thức gió biển hay chuyện trò. Gần cầu tàu có mấy gian
nhá khá to bán thức ăn uống và trạm hướng dẫn. Con đường rẻ
trái tôi không vào nên không biết trong ấy có gì hấp dẫn không.
Theo tài liệu du thuyền Labadee có 4 bãi biển cát mịn có thể đi chân trần nhưng dưới nước đôi chỗ có mảnh
san hô, tốt hơn là mang loại giày đi nước (water shoes) cho an toàn. Trở lại Labadee lần này tôi thấy có thêm
mấy ngôi nhà mái đỏ trên đường đi đến bãi biển. Nơi đây ngoài các cây dù to xanh trắng che nắng còn có

những cái giường nhỏ, màn trắng mỏng che chung quanh, gối nệm êm ái, sau khi ngâm mình dưới nước
khách có thể ngủ một giấc ngon lành.

Mọi người trở về tàu trước 16 giờ để lại ra khơi đi về hướng FALMOUNTH, Jamaica. Trời xanh, nước biếc,
nắng vàng và hải điểu quanh quẩn bay lượn theo con tàu. Mặt trời lặn lúc 18 giở 03. Ánh tà dương nhuộm
hồng chân trời xa xa rất đẹp là nguồn cảm hứng cho thi nhân, nghệ sĩ…
Nói chung tàu Harmony of the Seas to như thành phố di đông, đẹp, tối tân, có nhiều nơi giải trí, các màn trình
diễn hay, phục vụ tốt. Phòng ăn tự chọn vào giờ đông khách có thể phải chờ nhưng bạn có thể dùng điểm tâm
nơi khác như phòng ăn chính lầu 3 hay solarium lầu 15 hoặc central park lầu 8. Khen chê tùy ý mỗi người.
Thuyền trưởng cho biết tàu đầy khách và có 62 quốc tịch trên tàu.
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