
Thưa Quý Vị, 
  

   

Xin cám ơn anh Dinh, chị Mai, chị Dung v.v..đã gửi đã gửi ̣đến 

chúng tôi thiệp chúc mừng Giáng Sinh và Năm mới với những 

lời chân thành thật cảm động.  

Chúng tôi xin chúc toàn thế Quý vị một Lễ Giáng Sinh tuyệt vời 

và Năm mới 2019 an lành và hạnh phúc với link sau đây: 
  

       https://vimeo.com/306509509 

  

Cũng xin cám ơn các anh Ls Nguyễn Vạn Bình, NvThắng, 

NViết Đỉnh đã gởi/ chuyển bài tường thuật và hình ảnh cuộc du 

ngoạn Las Vegas & Grand Canyon ngày 04-12-2018 của GĐLK 

Bắc California. Quý anh chị trong GĐLK còn trẻ tủổi, nhiều sức 

khoẻ̉̉̉ nên tự tổ chức cuộc du ngoạn như thế rất vui vẻ, đáng hoan 

nghinh. Bao giờ có video chúng tôi sẽ chuyển ̣đến quý bạn.  

Còn HLGVN chúng ta tuy đông, nhưng đa số ở xa nhau, lại khá 

lớn tuổI, nên mỗI lần hộI có ý tổ chức du ngoạn chung thì không 

ai tham gia hoặc chỉ có một hai ngườI hưởng ứng mà thôi, nên 

mỗI gia đình hộI viên đành đi riêng.   
  

Nhân dịp Lễ Tạ Ơn 2018 vừa rồi chúng tôi và vợ chồng Ls đồng 

nghiệp Thục Lan có ̣đi du ngoạn chung trong chuyến cruise 

Hawaii & Mexico trong 15 ngày.  

Mục đích để thư giản, tham dự chung vớI người ngoại quốc 

mừng Thanksgiving Day, xeṃ lễ Mexican Fiesta, mục kích̀ vũ 

công Hạ Uy Di khiêu vũ, tham gia các sinh hoạt vui, các môn 

giải trí hữu ích,.hưởng thụ các món ăn ngon, đẹp mắt và thưởng 

thức những buổi trình diễn nghệ thuật tuyệt vờI trên du thuyền. , 

.  

https://vimeo.com/306509509


Lần này thay vì thực hiện 1 video dàI như các lần trước, chúng 

tôi chia hình ảnh ra làm 4-6 videos ngắn có đề tàI khác nhau, 

đặng quý bạn hạp vớI đề tàI nào, thì xem video đo,́.cho khỏI mất 

nhiều thì giơ quý báu của quý bạn. ..̀    
  

1 - Các maǹ giải trí trên du thuyền Grand Princess và cuộc 

hộI ngộ thú vi ̣̣̣̣ vớị Ls đ ̣̣ồng nghiệp Thục Lan : 

    - Trình diễn vũ ̣điệu Hạ Uy Di,   

    - Cuộc hộI ngộ và tham gia vui vẻ vơ ̣́ I vợ chồng Ls Võ Thục 

Lan trong lễ hộI hóa trang Mexico Fiesta: mang mặt nạ, thả 

bóng bay và dự dạ tiệc chung Formal Night thứ ba trên du 

thuyền.  

       -Trình diễn cách xử dụng miếng lụa khoác lên người, 
tạo ra nhiều kiểu y phục mỹ thuật theo thời trang 
Polynesian.       ; 
Xin vào link sau   đây để mở xem video: 
       
 https://vimeo.com/304954611 

  

Ngoài ra còn có trình diễn cách xếp khăn ăn thành 20 hình 
đẹp mắt, cách kết̀ hoa tươi thành vòng đeo vào cổ kiểu 
Hạ Uy Di, cách làm vòng cổ lông xù kiểu Polynesian, cách 
xếp giấy ra nhiều hình đẹp kiểu Nhật Bản, cách làm 
những thiệp mừng mỹ thuật đặc biệt, các màn hàI kịch rất 
vui, đấu giá các bức tranh vẽ tuyệt đẹp, cắt đẽo băng đá 
thành ra chai lọ, ly to “trong veo” mỹ thuật, cách nấu các 
món ăn và làm bánh trên du thuyền, nhưng dài quá rồi, xin 
để qua các videos khác.   
Các chuyến du ngoạn của quý vi    chắc cũng có những 
màn giải tri ́tương tự như vậy hay khác hơn, xin vui lòng 

https://vimeo.com/304954611


chia xẻ vớI các anh chị em  chúng ta để trao đổI kinh 
nghiệm. . ..   
  

2 - Một số sinh hoạt trên du 

thuyền       https://vimeo.com/306399063 

  

Video này ghi lại hình ảnh một số sinh hoạt thú vị trên du 
thuyền Grand Princess trong chuyến thăm năm 2018, bốn 
đảo tại Hawaii và hải cảng Ensenada, Mexico : 

- thắt các vòng đeo cổ bằng ribbons hai mầu, đẹ̣p và la,̣ 
hiếm thấy.   

- cách xếp khăn ăn thành nhiều kiểu mỹ thuật, xinh đẹp,  

- dạ hội riêng cho du khách trong nhóm Platinum và Elite 
thuộc Captain's Circle,  

- dùng Wi-Fi trong Internet Cafe hay laptop riêng. Nhờ là 
thành viên Platinum nên chúng tôi có đượć 500 phút miễn 
phi, chứ giá dùng internet trên du thuyền rất cao như quý 
bạn đã biết́, nên nhiều người không ́muốn dùng... 

Các bạn nào thường đãI khách, nên bày khăn ăn xếp 
thành nhiều kiểu mỹ thuật như trên, trông cho sang và 
đẹp. Chúng ta có thể xếp sẵn trước vàI ngày cho tiện lợi.  

Tôi đã đi trên hai mươi cái cruises, nên thu thập được 
nhiều kinh nghiệm và tài liệu về các môn thủ công mỹ 
thuật trỉnh diễn trên du thuyền mà các videos và internet 
ghi chưa đầy đủ. Vậy quý bạn nào muốn biết rõ thêm̃, xin 
liên lạc với tôi, tôi sẵn sàng chia xe.̉ 

  

 

https://vimeo.com/306399063


3 - Những Ḿón Ăn Trên Du Thuyền    

 https://vimeo.com/305399914 

Video này ghi lại một số bữa ăn trên du thuyền (thăm 4 đảo 

Hawaii và Mexico), kể cả trong ngày Lễ Tạ Ơn 22/11/2018. 

Riêng 3 formal nights, mọi người mặc y phục dạ hội theo 

khuyến cáo và tiếp viên củng mặc lễ phục. thực đơn gồm những 

món ăn sang trọng, ngon miệng và hấp dẫn. 

Tôi thích nhất là món tôm hùm <lobter>, escargots, roastbeef, 

sushi cá và nhiều loại bánh xốp ngon và trang trí tuyệt đẹp  

Còn quý bạn thấy thích món nào, nếu tiện xin vui lòng cho biết, 

chúng tôi sẽ góp ý nếu cần.  
  

4 - THĂM HONOLULU.VÀ NHÀ AN DƯỠNG SANG 

TRỌNG. 
  

Khi du thuyền đến Honolulu, thì đa số du khách lên bờ đỊ thăm 

thành ph́ố nổI tiếng là “thiên đàng hạ giớI”,đến chiều mới phảI 

trở vê, ̀để ̣tầu chạy đến thành phố khác.   

Em họ của t̉̉ôi là cựu ĐT ở Sg trước năm 1975  ,đã lái xe đến 

bến tầu đón chúng tôi, đưa đi thăm thành phố Honolulu phát 

triển to đẹp hơn lần chúng tôi đị thăm chục năm về trước.   

Quý bạn nào đã đến đây, có lẽ cũng nhận thấy Honolulu rất đẹp, 

nhất là con đường dọc theo bãI biển.  

Sau đó cậu em đưa chúng tôi đi thăm một khu nhà an dưỡng tư 

rộng, đẹp, hạng tốt, sạch sẽ, đầy đủ tiện nghi: phòng ăn sang 

trọng như các restaurants trên tầu, vớI nhiều  món ăn ngon 

miệng,  ́hồ bơi sạch ấm, spa nước nóng xoáy chữa thấp khớp, 

phòng tập thể dục với nhiểu máy tập tối tân, phòng chiếu bóng, 

giảI tri, ́sinh hoạt văn nghệ v.v..Máy điều hoà không khí chạy 

https://vimeo.com/305399914
https://click.email.vimeo.com/?qs=5d5a4908c6043ddbcbad865b06991b5ab94db35c725a29c6593f252eaa27939f8075fc08962041f6e1e1ca25f8416f51b50abca4d9c469055b81f0f6cacaabf7


suốt ngày đêm nên luôn thóang mát. Các nhân viên ̣đêù lễ phép, 

nhã nhặn và lịch sự.  

Tuy giá mua và thuê khá cao vì khu nhà tốt đẹp vá̀ an ninh, nên 

đã hết chỗ, hiện tại chúng ta chỉ có thể đóng tiền cọc, bao giờ có 

thành viên nào bán thì mớI đóng tiền mua rồI vào cư ngụ, trung 

bình phảI đợi từ 3 - 6 năm .   

Các hình ảnh trong video này của chúng tôi có tính cách riêng 

tư, nên kh̉̉ông thể phổ biến rộng rãI, nếu bạn nào có ý đị̣nh cư 

ngụ tạI đậy thì xin liên lạc vớI tôi, tôi sẽ gử̉̉̉ i cho xem video và 

các bàI tường thuật diễn tả rõ hơn về giá cả, thủ tục mua bán củà 

khu nhà này.  

Xin cám ơn quý vị đã bỏ thì giờ quý báu ̣để xem điện thư và các 

videos của chúng tôi thực hiện. 
  

Lệ Khanh 

  
 


