
 DU LỊCH BỤI bằng MOTORHOME 
Jo. Vĩnh OZ 

Kỳ nghỉ Holidays vừa qua, mấy anh 

em chúng tôi cùng vài người bạn rủ 

nhau đi du ngoạn bụi, bằng xe 

“Motorhome”. Bên Việt Nam 

người ta gọi là đi du lịch bụi, đi 

phượt hay back packagers, tức là bạ 

đâu ngủ đó. 

  

Du lịch kiểu bụi này, vừa đi thăm 

viếng được nhiều nơi và lại tiết 

kiệm được rất nhiều tiền. 
 

Trước tiên tôi xin giới thiệu với quý 

bạn, tại sao lại gọi là “Motorhome”. 

Motorhome là loại xe hạng trung 

được chế tạo thành một căn phòng 

Hotel di động, trong xe có đầy đủ 

các tiện nghi, như một căn nhà tiền 

chế, với các vật dụng căn bản, xe 

nào cũng đều có như: Phòng ngủ, 

giường ngủ, các loại tủ, bàn, ghế, 

Tv, bếp, tủ lạnh, phòng tắm và 

toilet. Có xe còn gắn cả máy giặt, 

máy sấy quần áo và máy phát điện 

nữa.vv..Nghĩa là không thiếu thứ 

gì, nếu chủ nhân muốn lắp ráp 

thêm. Nó chẳng khác gì một căn 

nhà tiền chế loại Condo home hay 

Cabin home trong Caravan Park.... 

Motorhome có thể ngủ được từ 2 

đến 6 người (3 cặp) tùy theo size 

của mỗi chiếc xe được chế tạo.  

Motorhome size 6 người (6 Berths) 

trở xuống, bằng lái bình thường. 

Motorhome size từ 8 berths trở lên 

phải có bằng lái “light truck”. 

Nhiều chiếc Motorhome được  chế 

tạo từ những chiếc xe Mini Bus 

hoặc Lager Bus, dành cho các đại 

gia muốn chơi Luxury Motorhome, 

để đi vòng quanh các nơi ngắm 

thắng cảnh, giá cả mỗi chiếc 

Luxury lên tới mấy trăm ngàn 

dollars hoặc cả tiền triệu, như 

Motorhome của TT Trump. 

Du lịch bằng Motorhome rất tiện 

lợi ở chỗ, mình không phải mướn 

xe, mướn Hotel, hoặc di chuyển 

bằng máy bay. Mình có quyền lái 

xe đi bất cứ nơi nào mình muốn và 

ngủ ở những nơi nào mình thích. 

Những nơi có thắng cảnh đẹp, mình 

có thể lưu lại cả tuần, không tốn 

đồng xu teng nào mướn Hotel. 
 

Trong kỳ nghỉ vừa qua, chúng tôi đi 

2 tiểu bang khác nhau: Queensland 

và Tasmania, nên mướn 2 chiếc 

Motorhome cũng khác nhau: Chiếc 

Mercedes Appollo 6 berths và 

chiếc Fiat Cruisin cũng 6 berths. 

Mỗi chiếc đều có 3 giường ngủ loại 

double size beds, cho 6 người:  

-1 double size bed trên đầu tài xế 

-1 double size bed ở giữa xe  

-1 queen size bed ở cuối xe. 

Double bed ở giữa xe, ban ngày gấp 

lại thành ghế Salon ngồi chơi hay 

làm bàn ăn. Khi xe chạy thì double 

bed giữa xe bắt buộc phải xếp lại 

thành ghế Salon, kiểu ghế ngồi cho 

hành khách có Seat Belts đàng 

hoàng. Còn queen bed ở cuối xe 

nếu muốn xếp lại thành ghế Salon 

ngồi coi Tv hay dựng lên thành bàn 

ngồi đọc sách hoặc để Laptop, 

computer tùy ý. Motorhome chế tạo 

các vật dụng (furniture) trong xe rất 

gọn gàng và đẹp. 

https://www.youtube.com/watch?v

=9shuipLp3wE 

https://www.youtube.com/watch?v

=Pc59lkxGArU 

Mướn Motorhome, trên xe có đầy 

đủ các dụng cụ. Kitchen thì có: 4 

Bếp, 2 bình Gas 9kg xài thoải mái. 

Nồi, chảo, ấm nấu nước, đĩa, tô, 

muỗng nĩa, dao ăn cho 6 người. 

Giường ngủ có: Draps, chăn, gối, 

khăn tắm, xà bông được cung cấp 

đầy đủ như ở Hotel. 

Trong xe có thùng chứa nước dung 

tích 150L, để xử dụng cho bếp núc, 

tắm rửa, toilet. Hết nước thì chạy ra 

trạm xăng hay bất cứ nơi nào có vòi 

nước công cộng, nối water hose 

bơm thêm vô (tank refill). Các trạm 

đổ xăng, Picnic park hay bãi biển 

du lịch ở Úc đều có vòi nước sạch 

cho du khách xử dụng. Not worry. 
 

MỜI XEM MOTORHOME VIDEO 

https://www.youtube.com/watch?v=Ni
bZfymBgX0 
 

https://www.youtube.com/watch?v

=3sZzZGeeNnk 

 

DU LỊCH BỤI 

Khởi hành, 6 đứa chúng tôi đáp 

chuyến bay ra đảo Tasmania, xuống 

phi trường Hobart vào lúc 9 giờ 30 

sáng, đón Taxi ra Cty  Apollo, kế 

ngay bên phi trường, mướn một 

chiếc Motorhome 6 Berths, lái  1 

tuần lễ vòng quanh đảo Tasmania.  

Nhận xe xong, chúng tôi chạy thẳng 

ra thành phố Hobart ăn trưa, mở 

màn cho cuộc du ngoạn cảng biển 

Hobart town cho đến 6 giờ tối, thì 

chúng tôi lái Motorhome vô 

Caravan Park tắm rửa, vào nhà bếp 

nấu ăn và đem beer ra khu BBQ lai 

rai, mở WIFI check mail and 

facebook cho đến khuya mới đi 

ngủ. Khu BBQ của Caravan Park 

có lò sưởi, clear roll shutter bao 

chung quanh, nên gió không lọt vô, 

https://www.youtube.com/watch?v=9shuipLp3wE
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không bị lạnh. Còn du khách Úc thì 

họ vô phòng Lounge, Entertainment 

room xem football. 

Airport Caravan Park mới xây cất, 

nên sạch sẽ. Các tiện nghi very 

good. Sáng hôm sau điểm tâm 

xong, chúng tôi lái xe đi thăm quan 

các thắng cảnh vùng Port Athur nơi 

Bryant đã sả súng giết 36 người, 

cách nay cũng gần 20 năm. Bryant 

đang bị tù chung thân ở đây. 

Những ngày kế tiếp, chúng tôi lái 

Motorhome đi trên quốc lộ 1 dọc 

theo bờ biển hướng đông lên thành 

phố Launceston, city lớn thứ II của 

đảo Tasmania, đi tới đâu, ngủ ở đó. 

Nơi nào có thắng cảnh đẹp, có bảng 

hướng dẫn Tourist views là chúng 

ghé xem. Một tuần lễ chúng tôi xà 

guần một vòng chung quanh đảo 

Tasmania rồi zìa lại Hobart, leo lên 

đỉnh Kunanyi Summit cao nhất của 

rặng núi Wellington nơi hải đảo 

Tasmania, ngắm toàn cảnh thành 

phố Hobart rất ngoạn mục. Trên 

đỉnh núi lạnh -3 độ, có tuyết phủ, 

gió thổi buốt tới cậu nhỏ. Nhiều 

người sợ lạnh, không dám ra ngoài 

các look out platform để xem thành 

phố, họ chỉ đứng trong nhà kiếng 

ngó xuống thành phố.  

Thắng cảnh quanh đảo Tasmania 

rất đẹp, nhiều nơi du khách nên đi 

Cruise ship để chiêm ngưỡng các 

quần đảo, có nơi giống vịnh Hạ 

Long, nhiều mỏm núi nhỏ nhô lên 

từ đáy biển, đứng sừng sững trông 

khá đẹp. 

Hết 1 tuần lễ ở đảo Tasmania, 

chúng tôi trả xe, rồi đáp chuyến bay 

lên thành phố Cairns phía đông bắc 

tiểu bang Queensland.  

Rời khỏi phi trường Cairns, chúng 

tôi mướn chiếc Motorhome khác, 

cũng 6 Berths của Cty Cruisin. Làm 

thủ tục mướn xe xong, chúng tôi lái 

xe chạy 1 vòng chung quanh thành 

phố, ngắm cảnh và các bãi biển gần 

đó, lên chair lift (cáp treo) dài 12 

cây số băng qua cánh rừng thiên 

nhiên. Ngồi trên chair lift nhìn 

xuống rừng rậm, thấy các thú rừng 

chạy nhảy phía dưới thật thú vị và 

ngắm trời xanh, mây bay rất vui.  

 

Sáng hôm sau chúng tôi đáp tàu 

“Cao Tốc” ra đảo Whitsundays của 

vùng biển Great Barrier Reef ngắm 

san hô và các sinh vật dưới đáy 

biển. Tàu cao tốc chạy từ Cairns 

city ra đảo Whitsundays hơn 2 

tiếng đồng hồ. Tàu có 2 lầu, 

restaurant ở tầng hầm, trọng tải tàu  

chứa khoảng trên 200 hành khách.  

Tàu cặp bến đảo Whitsundays, các 

du khách chia thành nhiều nhóm. 

Mỗi nhóm 20 du khách, được 

hướng dẫn xuống 1 chiếc thuyền 

nhỏ. Bên trong thuyền có hai băng 

ghế dài, đáy thuyền được đóng 

bằng kiếng loop trong vắt, hình 

khối chữa nhật, thấp, chiều dài từ 

mũi xuống tới cuối thuyền.  

 

Du khách ngồi quay mặt vào 

khoang kiếng, rồi cúi đầu nhìn 

xuống đáy biển....Biển sâu 10m, 

nhưng nhìn qua kiếng, thấy rõ các 

sinh vật trước mặt, như: San hô, cá, 

tôm, cua, ốc, hến bơi lội qua lại 

phía dưới chân, nhìn đã con mắt. 

Thuyền chạy bằng motor điện rất 

êm, không có tiếng động. Thuyền 

đưa du khách dạo quanh khu vực 

san hô Great Barrier Reef khoảng 2 

tiếng đồng hồ, thì cặp vô đảo cho 

bà con xuống, ăn uống, vui chơi và 

bơi lội, lặn xem san hô và bắt hải 

sản. Các bãi biển chung quanh đảo 

tương đối ít san hô chết, nên cũng ít 

bị tai nạn đứt chân. Lý do: Các du 

khách xuống tắm biển đều được 

yêu cầu mang giầy chân nhái và  

kiếng lặn. Thuê một cặp giầy chân 

nhái + bộ kiếng lặn và ống thở chỉ 

trả $5 dollars. Có nhân viên Surf 

Live Savers hướng dẫn cho du 

khách cách sử dụng chân nhái và 

kiếng lặn. Du khách thú vị được bơi 

ra xa, lặn xuống biển, đuổi bắt cá. 

Bơi 3 tiếng đồng hồ, chúng tôi lên 

bờ tắm rửa thay quần áo, rồi xuống 

tàu cao tốc về lại đất liền.  

 

Trên đảo Whitsundays cũng có rất 

nhiều khu Resorts để cho những du 

khách nào muốn lưu lại chơi thêm 

vài ngày. Resort mỗi tối phải chi 

trên $150 dollars một phòng, hay 

cao hơn, tùy theo từng cấp, hạng.  

5 giờ chiều chúng tôi về tới phố, ra 

chợ ăn tối xong, rủ nhau đi chợ 

đêm. Đặc biệt ở Cairns city là, buổi 

sáng các shops và chợ không mở 

cửa. Shop bắt đầu mở cửa vào giờ 

trưa và mở suốt đêm cho đến sáng, 

giống như bên Hong Kong vậy. 

Chợ đêm thì tấp nập, bày bán đủ 

thứ, có cả chợ trời bán đồ tạp nhạp 

và các quán ăn nữa. 
 

Chúng tôi đi thăm vùng đông bắc 

Cairns 2 ngày, ngắm các bãi biển 

và một số nơi Thổ Dân sinh sống. 

Những ngày kế tiếp sau đó, chúng 

tôi xuôi Nam, lái Motorhome dọc 

theo bờ biển quốc lộ 1, hướng 

Đông Nam xuống Townville city 

khoảng cách chừng 400km, ngắm 

thắng cảnh, bãi biển và các phố nhỏ 

dọc trên đường.  

Từ Cairns xuống Townville vừa đi 

vừa thưởng ngoạn 2 ngày. Ban 

ngày ngao du ngắm cảnh. Tối stop 

over ngủ nghỉ. Trên đường đi, khu 

vực Rest Area nào đẹp, có nhiều xe 

dừng lại nghỉ, thì chúng tôi cũng 

stop over theo. Nơi nào cảm thấy 

không an toàn, hoặc cần phải giặt 



giũ, sấy quần áo, hay lên internet 

WIFI chít chat, chơi Facebook gửi 

hình cho bạn bè xem, thì gọi phone 

book Caravan Park. Vô Caravan 

Park tắm rửa. Cánh đực rựa thì 

clean xe, sả nước, sả toilet. Cánh 

phụ nữ thì nấu nướng, BBQ nhậu 

nhẹt ăn uống, ngủ nghỉ thoải mái. 

Đậu xe trong Caravan Park phải trả 

mỗi tối $50 đô la. Chia ra, mỗi 

người chỉ có 9 đô một đêm, quá rẻ. 

 

Đến Townville chúng tôi trả 

Motorhome theo như contract 

mướn. Sau đó chúng tôi lại mướn 

chiếc xe 4WD lái về Brisbane. Cty 

Euro car rental biết chúng tôi chạy 

đường trường, nên giao cho chúng 

tôi chiếc xe Mitshubishi 4WD cáo 

cạnh, ODO mới chạy có 500 cây 

số. Đạp ga một phát là phóng lên, 

zọt bạo. Từ Townville về Brisbane 

1,400km, chúng tôi lái xe 1 tuần, 

ghé thăm rất nhiều thắng cảnh và 

các thành phố, như: Mackay, 

Gladstone, Seventeen Seventy, 

Great sandy, Bundaberg, 

Maroochydoore, Sunshine Coast, 

Noosa Head..v.v..Và nhiều phố nhỏ 

dọc theo bờ biển không nhớ hết.  

Trên đường đi, 

cứ tới chiều tối 

thì vô Caravan 

Park ngủ. Sáng 

dậy, nấu nướng 

ăn điểm tâm 

xong, lại lên 

đường tiếp tục 

đi ngao du.  
 

Chúng tôi mua cả vé phà cho xe 

xuống Ferry ra đảo chơi. Đảo nào 

mà dân địa phương giới thiệu là 

đẹp, thì chúng tôi cho xe xuống 

theo, ra đảo chạy vòng quanh ngắm 

cảnh, núi biển, khỏi tốn tiền thuê 

xe. Trên đường về Brisbane chúng 

tôi ghé thăm nhiều nông trại: Soài, 

khóm, mía, đậu phọng, farm hạt 

giẻ, farm gừng, farm bơ..vv...  

Về tới Brisbane vào tối 30.4.2019 

đúng ngày Quốc Hận. Lưu lại 

Brisbane thăm bà con, bạn bè 2 

ngày, sau đó đáp chuyến bay về 

Adelaide. Chấm dứt 3 tuần nghỉ. 

Du lịch kiểu bụi, tiết kiệm được 

nhiều tiền và biết nhiều nơi.  
 

 

Lái xe trên đường đi, chúng tôi ghé 

shop Á Châu mua đồ gia vị, rau, 

cho vào tủ lạnh hay thùng đựng đá. 

Thịt, Cá kho sẵn, mỗi khi stop nghỉ 

đêm ở Caravan Park. Ban ngày đi 

tới đâu, ghé Picnic Park nghỉ, nấu 

nướng, hâm đồ ăn trưa. Chúng ta 

sống ở Úc, chính phủ thiết kế rất 

nhiều tiện ích công cộng cho công 

chúng. Picnic Park nào cũng có lò 

BBQ, vòi nước, toilet miễn phí. 

Chúng tôi một mua 2 lố tray nhuôm 

medium size. Đến trưa stop ở các 

Pinic Park nghỉ ăn trưa, chúng tôi 

dùng tray nhuôm làm chảo xào rau, 

nồi nấu canh. Cho các thức ăn vào 

tray, đặt trên lò BBQ, nấu chừng 

vài phút là có cơm, canh cá 

nóng hổi, như ở nhà vậy. 

Ăn xong vứt chén đĩa, 

Tray dơ vào thùng rác, 

khỏi rửa, khỏi phải clean lò 

BBQ.  
 

Tới các thành phố lớn, thì 

ghé super market mua 

lương thực đi tiếp.  

Đi tới đâu, nấu ăn ở đó, chỉ 

trong chốc lát là có thức ăn nóng. 

Còn thức ăn kho hay xào thì nấu 

sẵn khi vào Caravan Park. Tất cả 

các Caravan Park đều có Public 

Kitchen rộng rãi, và có nồi niêu 

xoong chảo, chén dĩa cho các du 

khách dùng thoải mái. Dùng xong 

rửa sạch, lau khô, để lại cho người 

khác sử dụng. 

Du lịch rẻ tiền có 2 phương tiện: 

Thuê Motorhome hay lái xe Van 

của nhà đi vòng vòng, tối book 

Cabin trong Caravan Park ngủ. 

Các bạn ơi! Bây giờ, đã đến cái tuổi 

thất thập cổ lai hy rồi, tay run, chân 

đứng lâu không vững. Không còn 

rong rẩy đi ngao du được bao lâu 

nữa. Nên ráng đi cho biết. 

Thằng bạn thân của tôi, ở Houston 

Texas, nó xúi tôi bán nhà, mua 

Motorhome đi ngao du ngắm cảnh, 

vòng quanh nước Úc cho đến khi 

nào tay run run, mắt mờ, không lái  

xe được nữa, thì về xin chính phủ 

cho vô Nursing home, làm bạn với 

mấy cô y tá. Nhờ họ đút cơm cho. 

Sáng sáng, mấy cổ đẩy ra sân phơi 

nắng, ngồi há mồm, lè lưỡi thở phì 

phào.  

Coi như cuộc đời đến đó là Amen. 

Ngày xưa dân chơi thường nói là 

Un point final (Oong Poong Phi 

Nan). Mọi sự đã hoàn tất. 

“Một mai về với ông bà, núp sau 

nải chuối, ngắm gà khoả thân”. 
 

Jo. Vĩnh 

 
 

Hướng tới có nhiều bạn bè bên Mỹ 

rủ tôi bay sang quần đảo thiên 

đường Maldives Nam Ấn Độ 

Dương thăm viếng.  

Quần đảo này ít có người Việt tới. 

Nhưng dân mắt xanh mũi lõ thì họ 

đến đây khá đông bằng Cruise Ship 
 

Có bạn nào chịu chơi, muốn bỏ nhà 

đi bụi không? 
 

See You Soon 


