
DU LỊCH trên DU THUYỀN 

Facific Dawn P&O Cruise Ship 
 

Nhân dịp kỳ nghỉ holidays vừa qua. 

Tôi có dịp cùng với nhóm bạn bè, 

tháp tùng theo chuyến du lịch trên 

tàu thủy, du thuyền P&O hay còn 

gọi Pacific Dawn cruise ship, vượt 

đại dương từ Úc Châu lên vùng 

Tân Thế Giới. Du ngoạn trên các 

đảo: Nouméa Caledonia, Lifou, 

Port Vila Vanuatu. 

Hồi còn nhỏ tôi được đi rất nhiều 

loại thuyền, nhưng mỗi loại thuyền 

đều khác nhau. Lúc cón bé khoảng 

5 – 6 tuổi, tôi được anh Rể của tôi 

cho xuống cái thuyền đan bằng tre, 

hay còn gọi mủng, loại rất nhỏ, dài 

chừng hơn 1.5 mét, ngang gần 1m, 

dùng bê chèo, để chèo mủng. 

Người lớn có thể đội cái mủng lên 

đầu, giang hai tay ra đỡ hai bên 

mép cái mủng, để che nắng, đi bộ 

từ nhà ra tới sông, đặt cái mủng 

xuống sông, rồi leo lên ngồi và 

chèo đi. Mủng dùng để di chuyển 

trong ao, vớt bèo, hoặc ra sông vớt 

lục bình, đem về cắt nhỏ cho heo 

ăn. Người ta có thể dùng mủng để 

đi câu cá nữa. 

Năm 1954 tôi theo gia đình trốn CS 

di cư vào Nam bằng phà “Há 

Mồm” ra ngoài vịnh Hạ Long rồi 

leo lên tàu thủy lớn của hải quân 

Mỹ, lênh đênh 3 ngày trên biển, di 

cư vào Nam, cặp bến tàu Sàigòn, 

được xe GMC quân đội VNCH chở 

lên vùng Tân Uyên thượng nguồn 

sông Đồng Nai định cư lập nghiệp. 

Vì thượng nguồn sông Đồng Nai 

toàn rừng không có đất cấy luá, nên 

các linh mục lãnh đạo đã lên xin 

phủ tổng ủy di cư cho di dân xuống 

dinh điền Cái Sắn bằng Chành Lúa. 

Mỗi chiếc chành có thể chở được 

cả 100 gia đình. Một đoàn ghe 

chành có 10 chiếc, do một chiếc tàu 

kéo, zông xuống vùng Cái Sắn 

Long Xuyên và Rạch Giá lập 

nghiệp. Ở Cái Sắn tui làm nghề 

chạy đò chợ bằng tắc rán, vỏ lãi. 

Sau năm 1975 chúng tôi tổ chức 

vượt biên, nên đi mua ghe xiệp 

(ghe cào cá loại nhỏ làm taxi) và 

Cà Zom làm tàu lớn vượt biển 

 

 

 

 

Đến Mã Lai chúng tôi được tàu 

Cao Ủy LHQ đưa ra đảo Pulau 

Bidong tạm cư. Sau khi sang Úc 

vài tháng tôi đáp tàu Adelaide 

Ferry Sealink ra đảo Kangaroo 

Island làm farm. 

 

Năm 2011 tôi theo đoàn du lịch qua 

Cộng Hoa Nam Tư rồi đi bằng Tàu 

TALLINK Cruise băng qua biển 

Baltic Sea sang Ý. 

Mãi đến năm nay, tôi lại có dịp đi 

du lịch bằng du thuyền P&O là loại 

tầu lớn, cỡ hạng 3 hay hạng 4 của 

thế giới. P&O có trọng tải chứa 

khoảng 3,000 hành khách. 
 

-Tàu lớn thứ I thế giới = Allure of 

the Sea dài 360m ngang 280m, 

kinh phí đóng tầu 1.8 tỷ US dollars, 

có thể chứa được 6,000 hành 

khách, chưa kể thủy thủ đoàn. 

-Tàu lớn thứ II = Oasis of the Sea 

kinh phí đóng tầu 1.4 tỷ US chứa 

khoảng 5,000 du khách. 

-Tàu lớn III trên thế giới = 

Norwegian Epic của Na Uy và 

Anthem of the Sea cùng size, chứa 

khoảng 3,000 du khách 

-Tàu thủy P&O tức PACIFIC 

DAWN thuộc loại hạng trung. 

Kinh phí đóng tàu tốn hết US 

$276.8 million.  
 

Xin lƣợc trình sơ qua về con tàu 

P&O PACIFIC DAWN 

Tàu P&O do hãng Fincantieri 

Shipyard Monfalcone của Ý đóng 

và chủ quyền Cty P&O Cruise 

Australia. 

 

 

Tàu P&O do một Kiến Trúc Sư 

danh tiếng người Ý tên là Renzo  

Piano thiết kế, Ông rất nổi tiếng, 

giống như những người thiết kế các 

tháp: Effeil ở Paris, tháp Centre 

Georges ở Pompidou, Opera 

House và Aurora Place ở Sydney, 

trung tâm Văn Hóa Cultural Centre 

ở Noumea (New Caledonia), phi 

trường quốc tế Kansai ở Osaka 

(Nhật Bản).   

P&O hạ thủy ngày 8 tháng 8 năm 

1991, Tàu đã được Cựu Thủ Tướng 

Margaret Thatcher đặt tên là Regal 

Princess. Sau đó Tàu được cô 

Cathy Freeman, người Uc, gốc Thổ 

Dân, lãnh Huy Chương Vàng Thế 

Vận Hội, đổi tên là Pacific Dawn 

vào ngày 08 tháng 11 năm 2007. 

P&O có 14 tầng (decks), dài 345 

mét, dài gấp hơn 3 lần Máy Bay 

Boeing 747, nhưng bề ngang của 

nó còn lớn hơn cả Máy Bay rất 

nhiều, vì có khoang đuôi và khoang 

mũi tàu rất rộng.  

Vận tốc tàu chạy tối đa trên mặt 

nước là 22.5 knots, tương đương 

với khoảng 40km/giờ 

Tàu có 795 Phòng Ngủ cho gần 

3,000 du khách. 

P&O được ví như là một trong số 

165 Khách Sạn rộng lớn nhất trong 

Nước Úc. 

184 Phòng Ngủ có hành lang 

(balcony) ngồi ngắm biển.  

Hai tầng trên Boong được trang bị 

các ghế ngồi hoặc ghế nằm thư 

giãn, dành cho khách ngồi nghỉ 

ngơi hoặc gặp gỡ nhau. 

Tàu được dự trữ 80 tấn thực phẩm 

gồm: đồ ăn và nước uống cho mỗi 

chuyến hải hành trong 8 ngày. 

Có 93 Đầu Bếp và thợ nấu ăn 

chuẩn bị cho 8,610 thực khách 

trong 3 bữa mỗi ngày: Sáng, trưa, 

tối. Tức là khoảng 2,870 người cho 

một bữa ăn.  

Hành Khách ở trong 795 Phòng 

(Cabins) bao gồm cả 10 Phòng 

dành cho những người ngồi xe lăn, 

những người cao niên gặp khó 

khăn khi di chuyển. 

Có 440 Phòng Ngủ có cửa sổ, nhìn 

ra biển khơi, 171 Phòng ở giữa, 



không có cửa sổ nhìn ra biển, và 

184 phòng Ngủ có cửa sổ và hành 

lang riêng (Balcony). 

Có 14 phòng Thượng Hạng (VIP 

suits), và 36 phòng Bán Thượng 

Hạng (Mini Suits), các phòng này 

có đầy đủ tiện nghi và hành lang 

riêng, để ngồi ngắm, biển.  

KTS Renzo Piano đã thiết kế đặc 

biệt một khoang tàu có mái hình 

Vòm, vòng cung, trên đỉnh phía mũi 

Tàu của tầng thứ 14 để Du Khách 

có thể ngồi nghỉ ngơi, thư giãn, 

nghe nhạc, nhảy đầm, xem phim, 

ngắm phong cảnh ngoạn mục của 

bầu trời, mây, nước mênh mông, 

lúc ban đêm, rất thoải mái qua 

khoảng không gian tuyệt diệu. Lại 

còn có các khoang rộng ở giữa 

Tàu, đặc biệt của 3 tầng lầu dành 

cho du khách giải trí, như: Rạp hát, 

Phòng Khiêu vũ, Phòng trưng bày 

tranh ảnh, Casino, các quán Cà-

phê, 9 quán Bia Rượu, 5 Nhà 

Hàng, Thư Viện, phòng Khách, 

phòng Tắm Spas, gian hàng Miễn 

Thuế (duty free), trung tâm Y Tế, 

phòng Tập Thể Thao GYM và 

Massage, phòng Sửa Sắc Đẹp 

(Beauty Salon)..v.v...Giống như 

một thành phố nhỏ trên biển. Tàu 

P&O thiết kế 2 động cơ, chạy bằng 

2 trục chân vịt. (mỗi chân vịt 6 

cánh quạt) 

Tàu P&O đặt căn cứ tại bến cảng 

Hamilton trên sông Brisbane. Tàu 

chạy tour hàng tuần, rời bến cảng 

Brisbane vào các chiều thứ Bảy lúc 

02 giờ 00 mỗi tuần, đi vòng tour 

qua các đảo vùng Tân Thế Giới 

như: Noumenia, Caledonia, Lifou, 

Port Villa của Vanuatu và trở về 

lại Brisbane sang thứ Bảy tuần kế 

tiếp và cứ tiếp tục cả năm như vậy. 

 

Tàu nhổ neo rời bến, chúng tôi 

cùng hát bài “Tình Ca người đi 

biển”: Chiều nay ra khơi  

Thoáng thấy mắt em nhuốm buồn  

Đời anh là gió sương  

Anh đi khắp muôn phương  

Chờ một người đi xa  

Áo trắng bay trong nắng tà  

Nhìn theo lệ ướt nhòa  

Khóc một người đi xa  

Vẫn biết kiếp sống biển khơi là nhớ 

nhiều  

Nhớ phút quyến luyến trên bến khi 

chia ly  

Sóng xô trong lòng đời hải hồ  

Đừng buồn nghe em  

Cố nén đau thương ngóng chờ  

Trùng dương còn sóng gào  

Nhớ còn tình đôi ta  
 

DU HÀNH TRÊN BIỂN CẢ 

QUA VÙNG THÁI BÌNH 

DƢƠNG ĐẾN: NOUMEA, 

CALEDONIA - LIFOU – PORT 

VILA, VANUATU 

Thế là phái đoàn chúng tôi, bắt đầu 

tham dự một cuộc du Hành trên 

Biển Cả, khởi hành từ nhà, bay lên 

Gold Coast chơi vài ngày, rồi lên 

Brisbane, xuống tàu P&O đi đến 

các Đảo Quốc thuộc vùng Nam 

Thái Bình Dương: New Caledonia 

thủ đô là Noumea, Lifou, Vanuatu 

và thủ đô là Port Villa. 

Đoàn của chúng tôi có 76 người, 

gồm các nhóm: Adelaide 18 người, 

Brisbane 14 người, Melbourne 37 

người, Sydney 4 người, và Perth 3 

người. Nhóm Melbourne ham vui, 

là đi đông nhất. 

Đây là chuyến du lịch do các thân 

hữu cùng nhau tổ chức du ngoạn, 

đi để xả hơi, ăn, chơi, nghỉ ngơi, trò 

truyện cho thoải mái và tận hưởng 

bầu không khí trong lành của biển 

nước mênh mông tươi mát; thăm 

viếng vài hải đảo láng giềng, lân 

cận gần với Nước Úc. 

Chúng tôi cùng nhau du hành trên 

con Tàu khổng Lồ giống như một 

thành phố nhỏ, nổi trên biển, tàu 

thuộc loại hạng trung. P&O còn 

được gọi là Pacific Dawn. Chiều 

dài 345m, trọng tải 70,310 tấn, với 

sức chứa gần 3,000 người, khoảng 

2,200 du khách và 780 nhân viên 

phục vụ trên Tàu. Chưa kể thủy thủ 

đoàn. 

Trước khi xuống Tàu, chúng tôi có 

2 ngày nghỉ ngơi tại bãi biển đẹp 

Gold Coast. Đoàn có 76 người, rất 

hên book được ở chung một khách 

sạn là President Hotel, nên tối nào 

cánh đực rựa chúng tôi cũng bày 

biện nhậu nhẹt tán dóc linh đình, vì 

có một số phu nhân rất thương mến 

chồng, nên đã chế biến nhiều món 

nhậu đem theo, cho các ông lai rai 

với bạn bè. Món nhậu ê hề, rất 

nhiều, đem cả xuống tàu, nhậu 

nguyên một tuần trên boong tàu 

P&O, vừa nhậu vừa ca hát rất vui. 

Khách sạn President nằm sát trung 

tâm thành phố Gold Coast và ngay 

trên bờ biển, mỗi buổi sáng sớm có 

thể tản bộ trên bãi biển dài, hay 

buổi chiều lúc hoàng hôn. Xem 

cảnh sinh hoạt đêm khuya của 

Gold Coast, đặc biệt là Chợ Trời 

Ban Đêm, họp chợ dọc theo bãi 

biển từ 5 giờ 00 chiều đến 9 giờ 00 

mỗi tối thứ Sáu, hàng tuần. 

Phái đoàn đã thuê sẵn một xe Bus 

lớn của hãng Southern Cross để 

đưa bà con đi tham quan đó đây 

trong 02 ngày tại Gold Coast như: 

Bird Garden, Shopping centre..vv.. 

Khí hậu ở Gold Coast tuy là mùa 

Đông, nhưng thời tiết ấm áp hơn 

các tiểu bang khác.  

Chúng tôi có một Bữa Ăn Buffet 

trưa thứ Sáu, trong nhà hàng lớn 

tên Fourwinds (nhà hàng quay 

tròn tứ phía 360 độ) trên tầng lầu 

đỉnh, cao của khách sạn Crown 

Plaza. Mỗi vòng quay là 1 giờ đồng 

hồ, cho thực khách vừa ăn, vừa 

nhìn ngắm khung cảnh tuyệt đẹp 

của thành phố và bãi biển Gold 

Coast.   

Sáng sớm thứ Bảy, xe Bus đón phái 

đoàn từ khách sạn di chuyển lên 

Brisbane, trực chỉ đến bến cảng 



Hamilton của Tàu P & O để check 

in lúc 11 giờ 00 sáng.  

Check-in xuống tàu cũng tương tự 

như check-in lên máy bay tại các 

phi trường. Khi check in, nhân viên 

quầy Hải Quan sẽ chụp hình và làm 

cho mỗi hành khách một thẻ ID 

card của P&O. Thẻ ID này sẽ thay 

thế tất cả các giấy tờ cá nhân lúc ở 

trên tàu và VISA nhập cảnh các 

đảo quốc khi xuống du ngoạn. 

Nhân viên Check in sẽ hỏi từng 

người, khi xuống tàu bạn sẽ dùng 

tiền mặt hay Credit card để mua 

sắm trên tàu. Nếu dùng tiền mặt thì 

hơi rắc rối hơn. Vì mua bán hay 

mua bất cứ thứ gì như: bia rượu 

nước uống, nhân viên quày hàng sẽ 

dùng cái thẻ ID của P&O quẹt, 

hành khách chỉ ký tên lấy Receipt, 

như Credit card thay cho tiền mua 

hàng. Nhân viên bán hàng không 

lấy tiền cash, mà chỉ xài thẻ P&O 

thôi. Đến tối thứ Sáu trước khi 

xuống tàu, chấm dứt tour, hành 

khách phải đưa Receipt xuống quày 

Reception trả tiền mặt cho Teller về 

tất cả những món hàng mình đã 

mua trên tàu.  

Khi mua sắm bất cứ thứ gì trên tàu 

P&O, nhân viên bán hàng chỉ lấy 

thẻ P&O của cá nhân quẹt là xong. 

Nếu trả bằng Credit card thì cũng 

như vậy, nhưng ngày cuối không 

phải xuống Reception trả tiền mặt, 

vì họ đã chặt đẹp trong Bank 

account của hành khách rồi. Nghĩa 

là khi ở trên tàu P&O mua bất cứ 

thứ gì, ngay cả đấu giá tranh ảnh, 

chúng ta chỉ cần đưa thẻ P&O ra 

quẹt là xong. 

Khi xuống tàu đi tour trên đảo. Các 

đảo quốc cũng sẽ check ID của 

P&O thay cho Pass Port. Nhân viên 

Security sẽ scan card để kiểm soát 

hành khách khi lên, xuống tàu, 

không thiếu người nào. Bước chân 

xuống tàu là cất Pass Port kỹ, 

không  xử dụng nữa, cho đến khi về 

lại Uc Châu.  

Lên tàu thoải mái rong chơi như 

một thành phố nổi. Thủy đoàn đa 

số là người Phi, Úc và thuyền 

trưởng là người gốc Ý. Nhân viên 

phục vụ đa số là người Philipines 

và Ấn Độ 

THĂM ĐẢO QUỐC  

NEW CALEDONIA 
Sau khi rời bến Brisbane chiều thứ 

Bảy, thì sáng thứ Hai tàu cập bến 

Noumea Caledobia. Khi tàu cập 

bến Noumea thì thổ dân địa 

phương đóng khố vẽ mặt, cành cây 

quấn chung quanh người, với dáo 

mác, gậy gộc bất chợt từ trong lùm 

cây xuất hiện, chạy ra với chiêng 

trống ing ỏi, rất bậm trợn. Họ xông 

tới hù doạ chúng tôi, như muốn ăn 

tươi nuốt sống các hành khách, khi 

đặt chân xuống đảo.  

Thoạt đầu ai cũng sợ. Nhưng đây 

chỉ là một hoạt cảnh diễn lại thời xa 

xưa khi dân da trắng và người Pháp 

đến xâm lăng đảo quốc của họ. 

Nhiều người da trắng đã bị giết và 

bị làm thịt nướng BBQ.  

Sau màn chào đón bậm trợn này, 

họ bắt tay và vui vẻ xin lỗi du 

khách, vì họ đã làm cho du khách 

hoảng hồn. 

Nouvelle-Calédonie, còn có tên 

thông dụng là Kanaky và Le 

Caillou, là lãnh thổ phụ thuộc của 

nước Pháp tại Châu Đại Dương. 

Người Việt Nam chúng ta, sang 

đây từ thời Pháp thuộc, Nouvelle 

Calédonie còn được gọi với tên là 

Tân Thế giới. Hầu hết Người Việt 

thời đó sang đây là những người 

Chân Đăng. Lãnh thổ này nằm 

trong khu vực tây nam Thái Bình 

Dương, Vùng Melanesia, gồm đảo 

chính (Grand Terre), quần đảo 

Loyauté và một số đảo nhỏ. Tổng 

diện tích là 18.575 km² với dân số 

240.400 người tính vào đầu năm 

2007. Thủ phủ Nouméa cũng là 

thành phố lớn nhất. New Caledonia 

gồm 182 Đảo lớn, nhỏ. 

LỊCH SỬ: Con người có mặt ở 

Vùng Nam Thái Bình Dương 

khoảng 50.000 năm trước. Riêng 

quần đảo Nouvelle Calédonie thì 

người Lapita đến lập nghiệp 

khoảng 1,500 năm trước Công 

Nguyên. Họ giỏi nghề đi biển và 

biết trồng trọt. Người Pháp sau dịch 

"New Caledonia" thành "Nouvelle-

Calédonie" tức là tên hiện hữu. 

Thương thuyền và ngư thuyền Anh 

và Úc ghé Nouvelle-Calédonie để 

cất dầu cá voi hay mua gỗ trầm 

hương, nhưng liên hệ với thổ dân 

không mấy tốt đẹp, lượng trầm 

hương giảm, Nouvelle-Calédonie 

biến thành nơi xuất xứ dân nô lệ đi 

làm phu ở Úc. Tệ nạn này đến đầu 

thế kỷ 20 mới chấm dứt. 

Trong khi đó việc truyền giáo của 

đạo Thiên Chúa làm biến đổi văn 

hóa thổ dân về mặt tín ngưỡng, 

trang phục cũng như dẹp tục ăn thịt 

người. 

Năm 1853 Pháp sát nhập vùng đảo 

trong cuộc tranh đua thuộc địa với 

Anh vì Anh đã thu nạp Úc và New 

Zealand. Cũng giống như cách 

người Anh dùng xứ Úc để lưu đày 

tội phạm, Pháp gửi 22.000 tù nhân 

sang khai lập Nouvelle-Calédonie 

từ năm 1864 đến 1922. Thêm vào 

đó là thường dân Pháp và dân phu 

Á Châu (Việt Nam). Cùng lúc đó 



số thổ dân lại giảm nghiêm trọng vì 

bệnh dịch và chính sách hà khắc 

của bộ luật Code de l'Indigénat 

nhằm củng cố địa vị độc tôn của 

người da trắng và hạn chế tối đa 

quyền đi lại, sinh nhai và sở hữu 

của người thổ dân. Dân Việt tại đây 

họ có đựng một tượng đài 

Vietnamien. Người đàn ông đội 

nón cối, người đàn mặc áo bà ba, 

váy lĩnh. Tượng đài có ghi chữ 

Chân Đăng Vietnamien (tôi không 

hiểu nghĩa chân đăng là gì?) 

Thành phố có cảng nước sâu, tàu 

P&O cặp sát bờ bến ngay thành 

phố, đối diện shopping centre, rất 

tiện lợi cho du khách đi mua sắm. 

Đây là một trong những thành phố 

công nghiệp hóa nhất ở Nam Thái 

Bình Dương. 

Sự hiện diện của quân đội Hoa Kỳ 

đã thúc đẩy nền kinh tế tăng trưởng 

bền vững của Nouvelle-Calédonie 

đạt đến đỉnh cao trong năm 1960-

1970: là thời kỳ của "Bùng nổ khai 

thác Nickel", làm  cho  đảo quốc 

này giàu lên một cách đáng kể, và 

đặc biệt Nouméa có sự hiện diện 

của nhà máy Doniambo SLN. 

Chúng tôi xuống tàu, đi bộ vào 

thăm các phố chính ở Nouméa city, 

thăm các trung tâm thương mại phố 

Tầu. Được biết dân chúng ở đây 

gọi là phố Tầu, nhưng các chủ shop 

lớn và nhỏ đa số toàn là người Việt. 

Ăn thử phở Thăng Long, vị không 

hấp dẫn cho lắm. Chắc chắn phở 

Nouméa không bằng phở ở Mỹ & 

Úc. Người Việt ở Noumea rất 

thành công và giàu có. 

TÔN GIÁO: Chiếm ưu thế là Kitô 

giáo (Công giáo và Tin lành), 

những người Pháp định cư ngay lập 

tức thiết lập tôn giáo của họ.  

Phật giáo rất ít, chỉ có trong cộng 

đồng Việt Nam, theo ngành Phật 

Giáo Đại Thừa, truyền thống Việt 

Nam. Noumea có ngôi Chùa Phổ 

Đà Nam Hải, với những ngôi nhà 

theo phong cách Việt nằm ở lối vào 

của Tina, gần Sân Bay Mage. 

Món quà đặc sản mà chúng tôi mua 

về tặng thân nhân là xi dầu Maggi 

của Pháp làm bằng thảo dược 

nguyên chất và Paté gan ngỗng, 

Xi dầu chai lớn 850ml giá $17.00 

Úc kim, chai nhỏ 250ml giá $6.50. 

Paté ngỗng $49.00/hộp 1/2kg. 

Phái đoàn chúng tôi có 76 người đã 

mà mua trên 350 chai xì dầu lớn 

nhỏ. Bà con nhào vô, hốt hết xì dầu 

ở các shop Noumea. Ái chà! Khi 

sang tới Vanuatu còn vô shop ở 

Port Villa hốt hết nguyên 1 rack xì 

dầu nữa. Xi dầu khi về Úc không bị 

trở ngại với hải quan. Nhưng Paté 

ngỗng có người không khai thì 

thoát, có người khai thì bị tịch thu. 

Một chị trong phái đoàn mua nhiều 

Paté, nên bị mất toi vài trăm 

dollars, bị hải quan tịch thu, tiếc 

rười rượi. Sau khi thăm Noumea 

City, máy scan trên tàu phải làm 

việc rất vất vả với du khách Việt 

khi lên tàu trở lại. Máy phải scan 

hơn 350 chai nước xì dầu nước 

tương Maggi nhập lên tàu. Tôi nghĩ 

máy scan sẽ phải chóa màn ảnh vì 

xì dầu Pháp lấp lánh. Nhân viên 

Security Check in họ trợn mắt 

chăm chú nhìn màn hình và phải 

thốt lên một câu: Oh1 My God..All 

Soya sauce”. Họ cùng nhau cười 

rồi cho qua luôn. Chưa kể đến cái 

món Paté Ngỗng nữa..Một kỷ niệm 

vui khó quên. 
 

ĐẾN THĂM HẢI ĐẢO LIFOU 

Đảo Lifou hoặc Drehu trong ngôn 

ngữ địa phương là hòn đảo lớn 

nhất, đông dân nhất và quan trọng 

nhất của quần đảo Loyalty, trong 

khu vực quần đảo của New 

Caledonia, một lãnh thổ hải ngoại 

của Pháp ở Thái Bình Dương. Với 

tổng diện tích 1.207 km vuông.  

Những cư dân Kanak sống trong 

các ngôi làng hoang sơ trên ba hòn 

đảo chính của quần đảo Loyalty là 

Lifou, Ouvéa và Maré. Tới đây, 

chúng tôi thấy những tập tục có lẽ 

chỉ được đọc trong sách lịch sử thời 

nguyên thuỷ. Trong cộng đồng 

người Kanak, tất cả tài sản đều 

thuộc sở hữu của bộ tộc hay gia 

đình, không có chuyện buôn bán 

với nhau mà họ tự nguyện chia sẻ 

vật dụng, thức ăn. Khi mình đến 

nhà người dân, bạn nên tặng họ 

một món quà nhỏ. Với thổ dân bản 

địa, món quà không quan trọng, to, 

nhỏ, quý giá hay không, nhưng đó 

chính là biểu hiện bạn thể hiện sự 

tôn trọng người chủ nhà cũng như 

mong muốn tìm hiểu thêm về bộ 

lạc của họ. 

Một trong những cảnh hay, lạ là khi 

đến thăm hòn đảo này chính là 

“hòn đảo hình trái tim”.  Khi nhìn 

từ trên cao xuống hòn đảo có hình 

dáng giống như một trái tim hoàn 

hảo khiến cho du khách đặc biệt 

thích thú. Đây cũng chính là cảnh 

quay lãng mạn nhất trong bộ phim 

Hàn Quốc Boy Over Flower khiến 

bao người xem phải ngạc nhiên 

trước trái tim khổng lồ này. Không 

chỉ “hút hồn” nhờ cảnh đẹp,. 

Nhà của người Kanak trên đảo nhỏ 

Lifou rất tgô sơ. Có những ngôi 

nhà truyền thống ở đây được xây 

giống như một túp lều, lợp mái 

bằng rơm hoặc lá cọ, dừa. Người ta 

đắp nền nhà bằng đất sét và đặt một 

lò sưởi tại giữa nhà. 

Lifou còn có rất nhiều những loài 

sinh vật cực kỳ quý hiếm, như loài 

chim không bay có tên Kagu. Khi 

có dịp ghé thăm quần đảo xinh đẹp 

này, chắc hẳn du khách sẽ không 

bao giờ quên được vẻ hoang sơ 

nguyên thủy mà những cư dân nơi 

đây đã cố công gìn giữ bao năm. 

Tại một làng quê. Người dân ở đây 

đã hướng dẫn du khách cách giết gà 

rừng, húi than. Họ giết gà, nhổ sạch 

lông, móc ruột rồi nhồi các loại 

khoai vào trong bụng gà, gói lại 

bằng lá chuối, lá tre xanh, cột chặt 

bằng giây cây rừng, rồi vùi xuống 

dưới đống than hồng khoảng vài 

giờ. Họ cho du khách nếm thử gà 

đã nung nướng sẵn, thịt gà rất mềm 

và ngọt. Sau đó mỗi du khách được 

tặng những quầy dừa, vừa chặt từ 

trên cây xuống. Nước dừa có vị 



chua, không ngọt như nước dừa 

Kiến Hòa Bến Tre.  

Rời làng quê trên đảo Lifou, chúng 

tôi lên xe toa đi thăm các vùng hẻo 

lánh. Coi sinh hoạt của những 

người dân quê mùa nơi đây. Họ có 

nếp sống thô sơ trên đảo, có lẽ họ 

chưa bao giờ biết đến các thành 

phố ở các châu lục. Nhìn ngắm 

những bãi biển thiên nhiên hoang 

sơ còn nguyên thủy như cổ xưa. 
 

THĂM ĐẢO QUỐC VAUATU 

Tàu nhổ neo từ Lifou với hải trình 

đi một ngày, một đêm thì đến đảo 

quốc Vanuatu, tên chính thức là 

Cộng hòa Vanuatu, gồm nhóm 

quần đảo vùng Melanesia, tây nam 

Thái Bình Dương. Quần đảo này 

nằm phía đông của Úc cách 1.750 

km, cách phía đông bắc Nouvelle-

Calédonie 500 km, phía tây Fiji, và 

phía nam quần đảo Solomon. 

Trước năm 1980, thuộc quyền cai 

trị của cả hai nước Anh và Pháp. 

Người Việt thời đó gọi Vanuatu là 

Tân Đảo vì thực dân Pháp thường 

mộ phu ở Đông Dương đi khai phá 

và canh tác đồn điền ở đây. 

Vanuatu là một quần đảo san hô và 

núi lửa, gồm 83 đảo lớn nhỏ. Nhiều 

ngọn núi lửa thuộc quần đảo này 

nằm trong "vành đai lửa Thái Bình 

Dương" hiện vẫn còn hoạt động, 

nhất là đảo Tanna, Ambrym, Aoba 

và Gaua. 

Thành phố lớn nhất là thủ đô Port 

Vila trên đảo Efate. Thị trấn thứ nhì 

là Luganville trên đảo Espiritu 

Santo. 

Vanuatu có nền kinh tế còn chưa 

phát triển, nông nghiệp là chính, 

công nghiệp còn khiêm tốn; ngoài 

ra còn một số ngành khác như đánh 

bắt hải sản, khai khoáng và du lịch.  

Với dân số khoảng 221.000 người, 

Vanuatu tự hào có 113 ngôn ngữ 

khác nhau.  

Trên một số hòn đảo, có một vài bộ 

tộc vẫn còn khỏa thân nhưng không 

như xưa, cánh đàn ông có vỏ bọc 

dương vật, trong khi các phụ nữ 

vẫn để đôi ngực trần của mình tự 

nhiên. 

Vanuatu giành chủ quyền từ tay 

thực dân Pháp vào đầu những năm 

1980. Dấu ấn văn hóa Pháp vẫn in 

đậm trên những con phố và đặc biệt 

là thủ đô Port Vila nằm trải dài 

quanh vịnh Vila. Đứng trên cảng, 

sẽ thấy một khung cảnh tuyệt mỹ, 

xa xa là những hòn đảo nhô lên 

giữa đại dương xanh thẳm. Những 

con phố đông đúc, những khu chợ 

sầm uất ở thủ đô Port Vila nằm dọc 

theo bến cảng, nơi có nhiều thuyền 

đang neo đậu. 

Đa số cư dân ở đây đều đi bộ, chỉ 

một số ít đi lại bằng xe hơi (loại xe 

tải).  Trong Chiến tranh thế giới II, 

Port Vila là một căn cứ không quân 

của Mỹ và Úc. Năm 1987, cơn bão 

Uma tàn phá thành phố. Một trận 

động đất mạnh vào tháng 1 năm 

2002 gây thiệt hại rộng lớn ở thủ 

đô và các khu vực xung quanh. 

Du lịch cũng đang trở thành một 

ngành quan trọng, đặc biệt là du 

khách từ Australia và New 

Zealand. Có hơn 50.000 du khách 

vào năm 1997. Vanuatu là một 

thiên đường thuế, và đầu tư ra nước 

ngoài ở Port Vila là một phần quan 

trọng của nền kinh tế. 

Dân số thành phố Port Vila có 

khoảng 38.000 người; chính là 

người Melanesia, với thiểu số là 

người Polynesia, người gốc Châu 

Á, người gốc Châu Âu. 

NGÔN NGỮ: Tiếng Bislama có 

95% ngữ vựng mượn từ tiếng Anh, 

là ngôn ngữ thông dụng nhất ở 

thành phố. Ngoài ra, tiếng Anh và 

Pháp cũng rộng rãi phổ thông. Các 

ngôn ngữ bản địa cũng được nói 

trong thành phố. 

Các hướng dẫn viên du lịch nói 

tiếng Anh theo giọng Pháp. Tôi 

thuộc loại dốt tiếng Anh, nên nghe 

câu được câu không, chỉ hiểu được 

câu on left hand, on right hand...Tôi 

có hỏi bà con trong đoàn. Có ai 

hiểu Tour Guider nói gì không ạ! 

Đa số trả lời “hiểu được chết liền..” 
 

TÔN GIÁO: Thiên Chúa Giáo là 

tôn giáo chính trên toàn Vanuatu 

với 90% dân số. Lớn nhất trong đó 

là Giáo hội Trưởng Lão chiếm 1/3 

dân số, sau đó là Công Giáo Rôma 

30%. 

Rời Vauatu tàu P&O quay đầu về 

lại hướng Brisbane, sáng thứ Bảy 

tàu cập bến Port Hamilton.  

Các loại phòng ngủ đã được tàu 

phân chia theo màu sắc và giờ giấc 

đến vị trí tập trung chuẩn bị xuống 

đất. Mỗi hành khách đều nhận  

được Label phân biệt màu sắc ở 

cửa phòng ngủ tối thứ Sáu, theo 

từng cấp, trước khi tàu cập bến.  

Bốn đứa chúng tôi ở phòng Suite 

Label màu vàng nên được ưu tiên 

xuống trước. Lấy hành lý check in 

Immigration (nhập cảnh) xong. 

Chúng tôi ra ngoài chờ phái đoàn 

xuống đầy đủ, rồi lên xe Bus chở 

chúng tôi ra South Bank bờ sông 

Brisbane ngắm cảnh vui của hội 

chợ, 12 giờ 00 xe chở đến các nhà 

Việt Nam ở phố Brisbane ăn trưa 

xong, trực chỉ ra phi trường đáp 

chuyến bay về Adelaide. Về đến 

nhà khoảng 5 giờ 00 chiều thứ Bảy. 

Chấm dứt chuyến du lịch hải hành. 
 

Lần này người yêu của tôi sợ say 

sóng nên không đi. Tôi mua tặng 

nàng 2 chai xì dầu Maggi Pháp 

chính gốc. Vừa kéo hành lý vô tới 

cửa, tôi vội móc 2 chia xì dầu ra lỡi 

nàng, Nàng toét miệng ra cười phán 

một câu: “Anh này, mua xì dầu về 

ăn với ai (tức là nàng ngụ ý, xì dầu 

ăn với cái gì) tha về cho nó nặng 

kí. Tôi nói, thì cứ cất đi đã, mai 

tính.  

Sáng Chúa Nhật tôi dậy sớm chạy 

ra shop mua 4 ổ bánh mì VN còn 

nóng hổi, đem về phết Paté ngỗng, 

Bơ Pháp, thái ít thịt xá xíu, cho dưa 

leo, hành ngò chèn vào, tưới nước 

tương xì dầu Pháp lên, cho cả nhà 

ăn, ai cũng gật gù đắc ý. 

Sau đó bả ấy phát biểu: “Anh 

không biết bơi mà bày đặt đi Du 

Thuyền, lỡ chìm thì theo cá là cái 

chắc”. Tôi nói: Em đừng lo, anh sẽ 

bơi vào bờ trước mọi người, vì anh 

có bắt được một hộp chuồn chuồn, 

mang theo. Nếu tàu bị chìm, anh 

bắt cả chục con chuồn chuồn cho 

cắn rốn là bơi nhanh hơn cá và nổi 

như phao. Bà xã tôi phang luôn: 

Anh thuộc loại chúa xạo. 



Đi Lễ Chúa Nhật, gặp lại bạn bè họ 

hỏi thăm và yêu cầu tôi kể chi tiết 

và viết đầy đủ chuyến hải hành để 

họ chuẩn bị làm một chuyến  du 

lịch Cruise Ship sắp tới. Hy vọng 

cựu thuyền trưởng Lê Hải Viet 

Navy của báo Dân Dân Chúa sẽ 

giúp đăng giùm. 

Tôi đề nghị với các bạn, nếu muốn 

đi du thuyền, thì phải rủ nguyên 

một băng cùng đi, lên tàu, ăn nhậu 

nhẩy nhót với nhau nó với vui. Nhớ 

mang theo bộ bài lên tàu binh xập 

xám, ai thua thì phải mua beer rượu 

nhậu chơi, và nhớ năn nỉ quí phu 

nhân chế mốt số mồi nhậu ngon, 

mang theo, nhậu nhẹt ca hát nó mới 

tình tang. Mang theo đàn nhạc cụ 

nữa nhé. Không nên đem nhiều 

trang sức quần áo. 

Kỷ niệm chuyến đi Nouméa với 

Paté ngỗng và xi dầu Maggi Pháp. 

 

Jo. Vĩnh 

thủy thủ không biết bơi  

 

*************** 
 

Kinh Nghiệm đi Tàu du lịch 

-Passport của Úc: Passport của Úc 

sẽ không phải xin Visa vào New 

Caledonia và Vanuatu. Sẽ không 

xử dụng Pass Port khi đã xuống tàu 

cho đến khi chấn dứt chuyến du 

hành. 

- Internet: Trên Tàu P & O có 

Internet Satellite, Wi-Fi và Phone ở 

trong mỗi phòng. Tuy nhiên phải 

trả tiền xử dụng rất cao. 455 Úc 

Kim cho 100’  

- Khi đến các Nƣớc: Xe Bus sẽ 

đưa hành khách từ Tàu P & O vào 

Thành Phố và từ Thành Phố trở lại 

Tàu. 

- Tours: Có nhiều Tours trên đất 

liền, giá tiền của mỗi Tours khác 

nhau.  Tuy nhiên, tôi thấy tại 3 Đảo 

Quốc: New Caledonia (Thủ Đô 

Noumea); Đảo Lifou; và Vanuatu 

(Thủ Đô Port Vila) có nhiều Tours 

để lựa chọn. Nhưng theo kinh 

nghiệm của những người đã đi các 

chuyến trước đây, nếu chúng ta 

muốn đi Tours thì phải làm 

Booking trước ngay tại Travel 

Agents - Vì khi xuống Tàu rồi hoặc 

lên bờ mới Book thì sẽ đắt hơn và 

qúa đông người BOOK sẽ không 

có chỗ cho cả nhóm. Vì vậy chúng 

tôi đã chọn 3 Tours tương đối tốt 

và nhẹ tiền hơn cho 3 nơi khác 

nhau tại các Đảo Quốc: 

– Tại Noumea (New Caledonia): 
Có Tour THE TCHOU TCHOU 

TRAIN đi tham quan các nơi trong 

2 giờ đồng hồ. Giá Tour cho Người 

Lớn là 55 Dollars Úc. Trẻ Em từ 12 

tuổi trở xuống là 35 Dollars Úc. Họ 

cho các thức ăn, như: French 

Pastries và Nước Ngọt (hoặc Nước 

Dừa) để uống. 

–Tại Đảo Lifou:  Có Tour 

MALANESIAN ENCOUNTER đi 

tham quan các nơi trong 2 giờ đồng 

hồ. Giá Tour cho Người Lớn là 59 

Dollars Úc. Trẻ Em từ 12 tuổi trở 

xuống là 29 Dollars Úc. Họ cho 

Trái Cây tươi để ăn. 

-Tại Port Vila (Vanuatu): Có 

Tours VILA CITY HIGHLIGHTS 

đi tham quan các nơi cũng gồm 2 

giờ đồng hồ. Giá Tour cho người 

lớn là 65 Dollars Úc. Trẻ em từ 12 

tuổi trở xuống là 35 Dollars Úc. Họ 

cho các thức ăn, như: Trái Cây tươi 

và Nước Ngọt (hoặc Nước Dừa) để 

uống tại Pango Village.  

Tổng cộng tiền Vé cho cả 3 Tours 

ở các nơi trên sẽ là: 179 Dollars 

Úc cho 1 Người Lớn. Và 99 

Dollars cho 1 Trẻ Em từ 12 tuổi trở 

xuống.  

Check-in: Luật Check-in cũng 

giống như Check-in khi đi Máy 

Bay. Mỗi hành khách sẽ được đem 

theo 32 kg cho Vali lớn và 10 kg 

cho Vali nhỏ. Tương tự như khi 

chúng ta đi Máy Bay. 

Trƣng diện: Cách diện mặc quần 

áo, giày, giép, v.v… Khi Khách 

vào các Quán Rượu, Cà-phê, các 

Nhà Hàng Ăn, phải ăn mặc lịch sự 

và đi giày, hoặc Xăng-đan, đàng 

hoàng.   

Từ 5.30 PM: Từ chiều cho đến 

khuya, Khách không được mặc đồ 

tắm (hoặc Bikini), hay đồ thể thao, 

áo thung 3 lỗ, quần xà-loỏng khi 

vào các nơi, như: Public Lounges, 

Quán Rượu, Cà-phê, các Nhà Hàng 

Ăn. 

Nhà Hàng Buffet (All you can 

eat): Khách muốn ăn bao nhiêu tùy 

ý chọn lựa. Xin xem giờ mở cửa 

mỗi ngày để Khách có thể đến 

dung bữa vào bất cứ giờ nào thấy 

thuận tiện.  Giờ mở cửa mỗi ngày: 

Sáng từ 6,00am đến 10.30am. Trưa 

từ 11.30am đến 2.30pm. Tối từ 

5.30pm đến khuya. Khách không 

phải trả tiền. 

Riêng các Nhà Hàng đặc biệt: 
Khách phải đặt Bàn (Book) trước ít 

nhất là 24 giờ. Nếu không Book 

trước thì Nhà Hàng sẽ không giọn 

bàn ăn cho Khách. Giờ mở cửa mỗi 

tối từ 5.30pm. Khách không phải 

trả tiền. 

Nhưng muốn ăn nhà hàng: Tầu, 

Thái, Nhật, Đại Hàn thì khách phải 

trả AUD $29/head.  

Ban tối: Ban tối, thời tiết lạnh trên 

Tàu, nên đem theo Áo Lạnh, mũ, 

hoặc các loại Áo Jackets nếu muốn 

lên boong ngắm biển. 

Tắm: Trên tàu có rất nhiều loại hồ 

tắm: Ai muốn TẮM HỒ, hoặc 

TẮM BIỂN trong hồ lớn, hay hồ 

tắm nước ấm tự do, thoải mái. Quí 

bà trước khi xuống tàu ai cũng sợ 

say sóng. Tôi nói với các chị: Hổng 

say sóng đâu, tàu lớn mà, êm như 

đi trên đất liền vậy. Lúc đầu, khi ra 

khơi các chị đi dạo chơi, tung tăng 

ăn uống thoải mái, thế là tiếc tiền 

mua thuốc say sóng. Tuy nhiên 

cũng vài chị, khi tàu báo hải trình 

đến vùng nước có độ sâu hơn 5 cây 

số, tàu lắc lư chút đỉnh, thì hơi 

choáng váng. Tôi gợi ý, các chị cứ 

cởi phanh đồ ra, xuống hồ tắm bơi 

vài vòng, hoặc lên phía sau boong 

tàu có hồ tắm nước ấm, ngâm mình 

trong đó là thoải mái liền. Các chị 

ngâm mình một chầu, trở lại nhà 

hàng Buffet ăn uống tận tình thoải 

mái, hết say sóng.  

Trên đất liền: Khi đi các Tours có 

thể Xe sẽ chạy qua các cánh đồng 

hay dừng lại nơi các công viên, nên 

có thể sẽ có MUỖI, RÃN, thế nên 

Khách cần đem theo Thuốc Xịt 

Muỗi để đề phòng bị muỗi, rãn tấn 

công… 

Nhà Hàng: Tất cả các đồ ăn tại các 

Nhà Hàng đều không phải trả tiền.  

Các thức Uống, như nước ngọt, 

nước lạnh, đều miễn phí. Trừ khi 

Khách muốn gọi thêm Bia, Rượu 

thì bắt buộc phải trả tiền bằng ID 

của tàu P&O card. 



Loại Nhà Hàng: Có tất cả 7 loại 

Nhà Hàng trên Tàu P & O (kể cả 

các Quán Cà-phê)  

Khi xuống Tàu P&O: Mỗi vị 

Khách sẽ được phát cho 1 Tấm 

Card Cá Nhân, số Cabin, và Tầng 

Lầu (Deck) để đeo trên cổ. Mỗi 

người cũng sẽ được tặng 1 Phiếu 

mua hàng trị giá 25 Dollars để tự 

do mua sắm. Nếu tiêu quá 25 

Dollars thì Khách sẽ phải tự trả 

thêm phần tiền dư ấy. Thẻ ID của 

P&O coi như VISA xuống đảo du 

lịch và cũng là thẻ tín dụng để mua 

sắm trên tàu. 

Giờ Khởi Hành: Phải có mặt Tại 

Bến Cảng Hamilton, Brisbane 

trước 3 giờ đồng hồ để Check-in, 

Vì có đến gần 3 ngàn người cùng 

Check-in một lúc, nên thời gian sẽ 

lâu hơn.  Đến trễ, Tàu P & O sẽ 

không chờ đợi và sẽ khởi hành, rời 

Bến đúng 2 giờ chiều. 

Mua đồ Miễn Thuế (Duty Free): 

Du khách có thể mua Đồ Dùng 

Miễn Thuế cũng tương tự như đi 

Máy Bay Quốc Ngoại. Khách sẽ có 

thể lấy lại Tiền Thuế tại TRS ngay 

nơi Bến Cảng, nhưng giá trị của 

món hàng phải từ trên 300 Dollars 

trở lên mới có thể khai lấy lại Thuế 

được.  

Hạng Vé: Các Khách Mua Vé Tàu 

P&O hạng SUIT và MINI-SUIT sẽ 

được ưu tiên Check-in trước giống 

như First Class hoặc Business khi 

đi Máy Bay vậy. 

Xử Dụng Tiền: Nếu cần mua các 

thứ trên Tàu P & O, Khách có thể 

dùng tiền Úc, hoặc Credit Cards. 

Nhưng nếu xử dụng Credit Cards, 

Khách sẽ phải trả tiền lệ phí thêm 

1,5% nữa. Tại các Đảo Quốc, 

Khách vẫn có thể dùng tiền Úc, 

hoặc tiền France (Phật Lăng, của 

Pháp). Nhưng nếu dùng tiền Úc thì 

dân địa phương sẽ không có tiền lẻ 

để THỐI lại. Do đó, Khách sẽ gặp 

trở ngại hơn khi mua đồ tại các Đảo 

Quốc.   

Trên Tàu P & O cũng có Quầy Đổi 

Tiền Curency Exchange. Nếu hành 

khách muốn mua hàng kỷ niệm trên 

đất liền thì đổi sang tiền France 

Phục Vụ: Mỗi ngày sẽ có các nhân 

viên đến từng phòng để Trải Khăn 

dọn dẹp cho sạch sẽ trong phòng 

ngủ, như Hotel 

Mini-Suit Cabin VIP: Ngoài các 

thứ kể ở mục như Cabin thường, 

Khách VIP sẽ được thêm quyền lợi: 

-  Ưu tiên Check-in trước. 

-  Trong Phòng (Cabin) sẽ có phục  

 

vụ Trái Cây tươi, và Bình Hoa trên 

bàn. 

Suit Cabin: Khách còn được ưu đãi 

đặc biệt thêm: 

- Được mời tham dự các Buổi 

Chiêu Đãi đặc biệt (Cocktail Party) 

trên Nhà Hàng riêng với các Nhân 

Viên Cao Cấp của tàu, gặp gỡ chụp 

hình với Thuyền Trưởng (Captain)  

và Thủy Thủ Đoàn vào buổi tối  

trên Tàu P & O. 

- Cabin (Phòng) có Máy pha Cà-

Phê Nespresso tự động. 

- Có chỗ cắm cho Máy Iphone, 

hoặc Ipod riêng để nghe nhạc. 

- Có nhân viên phục vụ giặt ủi quần 

áo miễn phí. 

Ngoài phòng có Balcony, có sẵn 

bàn ghế ngồi uống càphê, beer rượu 

ngắm trời trong xanh, biển nước 

mênh mông, sóng vỗ rạt rào. 

Phòng Giặt (Laundry) trong 

P&O: Hành Khách muốn giặt đồ, 

sấy đồ, đến Laundry (tức Phòng 

Giặt) bỏ tiền vào Máy, bỏ tiền Xà-

bông, rồi bấm máy để giặt, tiền 

máy sấy (xử dụng tiền coin của 

Úc).  Nhưng nếu hành khách lười, 

muốn nhân viên trên Tàu phục vụ 

giặt đồ thì phải trả tiền và đồ giặt sẽ 

được trao lại sau 48 giờ, từ khi 

nhân viên nhận đồ từ nơi Khách.  

Có Phòng Y Tế khám bệnh: Có 

Bác Sĩ và Y tá phục vụ 24 / 24 giờ. 

Phòng Y Tế nhận Health Care Card 

và Medicare Card. Khách nào cần 

đem theo Thuốc riêng thì phải có 

Giấy chứng nhận của Bác Sĩ. Hoặc 

Khách nào có các triệu chứng  bệnh 

Nan Y thì phải có giấy của Bác Sĩ 

cho phép đi Tàu trên Biển.  

Nếu không có các giấy chứng nhận 

này, Tàu P & O sẽ hoàn toàn không 

chịu trách nhiệm nếu bệnh xẩy ra. 

Giải Trí: Trên Tàu có Rạp 

Cinéma, Sân Khấu Văn Nghệ, Ca 

Hát, Múa, Xiệc, Kịch, Ảo Thuật 

every night. Du khách có thể xem 

Thời Khắc Biểu để tùy ý tham dự, 

nếu muốn. Có Phòng Massage 

$100 cho 60’ và Phòng Tập Thể 

Dục Free, và Shopping. Ciné với 2 

màn ảnh rất lớn trên boong tàu, 

chiếu phim 24/24 cả ngày lẫn đêm, 

vừa tắm vưa coi phim hoặc vừa 

ngồi chơi pinic hay chạy bộ chung 

quanh tàu vẫn coi phim được. 

Casino: Có Casino để giải trí, phục 

vụ 24/24 giờ mỗi ngày. Nhưng mỗi 

khách chỉ được chơi giới hạn  

1.500 Dollars cho 1 ngày. Tôi ghé 

Casino kéo máy Pokie thua vài 

chục, không dám chơi nhiều, sợ 

quẹt thẻ, về nhà bị vợ phát giác, 

khó ăn nói, nên rút dù ngay.   

Trẻ Em: Có các nơi giải trí dành 

riêng cho Trẻ Em, kể cả Hồ Tắm, 

và Kid’s Club. Cũng có thức ăn 

dành riêng cho Trẻ Em (tuổi thơ) 

nhưng do sự yêu cầu của Cha Mẹ 

(phụ huynh) các em phải được đặt 

(book) trước. 

Nếu Cha Mẹ (Phụ Huynh) của các 

em từ 3 tuổi đến 17 tuổi muốn có 

chương trình dành riêng cho các 

em trên Tàu P & O hoặc các thứ đồ 

ăn đặc biệt khác, cho các em ăn 

riêng thì cần phải thông báo cho 

Tàu P&O biết trước 60 ngày, trước 

khi khởi hành. Còn rất nhiều các 

chi tiết lặt vặt khác. Nếu hành 

khách muốn gì? Cứ xuống Deck 5 

liên lạc với Receptionist của Văn 

Phòng Phục Vụ trên Tàu 24/24. 

Nhân viên phục vụ sẽ chỉ dẫn 

tường tận. 

Tôi chỉ xin phép kể cho quí bác 

chưa đi Cruise Ship bao giờ, thì 

nên đi một chuyến vui chơi cho 

biết, sướng cái thân già. 

 

Have Nice Trips 
 

JV. Hành khách vô văn tự 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Source: Nguồn information của P&O 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
          Người Thổ Dân trên đảo Lifou 


