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Chuyến đi chơi tương đối ngắn thời gian này N hoàn toàn không muốn đi 1 chút 
nào, con gái book vé, lo cho hết! Hai mẹ con N đều thích biển, toàn đến những 
chỗ thơ mộng dành cho những người đi hưởng tuần trăng mật, cảnh đẹp và 
romantic mà chỉ có hai mẹ con với nhau thôi, thật là…uổng ghê zà hổng … phê, 
hehehe… N đã ước phải chi có một người nào đó hợp với mình, đi đến những chỗ 
như thế này với mình thì có phải là… zui biết mấy không?! Tuy nhiên, nói thì nói 
thế thôi chứ con gái N và N đã đi chơi với nhau lâu lắm rồi, đi nhiều chuyến lắm rồi 
nên N thật tình rất bằng lòng và cảm thấy rất là hạnh phúc. Cả hai mẹ con đều đã 
biết ý nhau, hiểu nhau và rất hợp rơ, N thấy vui lắm khi con mình đã trưởng thành 
mà vẫn còn chịu khó đi chơi chung với mẹ. N mê biển lắm nên những bãi biển, 
những nơi nghỉ mát nổi tiếng trên thế giới N đều muốn đến chơi.  
  
Show này rất là hay, nếu bạn có đến Cancún hoặc Playa de Carmen nên xem show này nhé 

 
N nhớ đã đến Cancun lần đầu cách đây 10 năm nhưng con gái N nhắc lại, bảo là 
đã 15 năm rồi đó mẹ. Đúng là thời gian trôi qua lẹ quá! Cancún bây giờ thay đổi 
quá nhiều! Ngày xưa, Cancún thơ mộng và bình dị hơn; bây giờ “mọc” thêm biết 

bao nhiêu là Hotels mới! Sang trọng, lộng lẫy, cao cấp và đồ sộ được dựng lên san sát nhau ngay sát gần bãi 
biển. Ở downtown thì có nhiều Nightclubs, nhạc để thật to, có những cô gái trẻ đẹp, thân hình bốc lửa đứng 
trên bục nhún nhẩy, lắc lư nhìn thật là khêu gợi! Người đầy những người! Họ đi qua đi lại tấp nập, quang cảnh 
xô bồ, náo nhiệt. Có những chiếc xe bus lớn chở học sinh, sinh viên để nhạc ồn ào, N thấy họ nhẩy nhót, party 
ngay từ trong xe bus.  
 
Từ Cancún lái xe đến Playa de Carmen mất khoảng 45 phút, con gái N đã đến vùng này nhiều lần nên rành 
rẽ, biết nhiều chỗ đi chơi. N thuê xe cho con gái chở N đi. Phương An rất giỏi, khi đi chơi ở South Africa, lái xe 
phía bên tay trái, ngược với nước Mỹ mà Phương An còn lái được. Tiền thuê xe có $7 à nhưng tiền 

Insurance, 2 loại tiền thuế cộng lại tốn gần cả trăm đô 1 ngày. N chọn loại bảo 
hiểm đắt nhất, 100% cover vì N biết mình đang ở Mễ mà, chuyện gì cũng có thể 
xẩy ra được hết nên tốt hơn hết là mua a “peace of mind”, nhưng chính ra kỳ này 
N lười chả muốn đi nhiều chỗ nên không “worth” cho lắm. Nếu các bạn đến 
Cancún mà không thuê xe, N nghĩ cũng OK vì muốn đi chơi đến bất cứ chỗ nào, 
họ đều có xe đến đón đi tour và chở mình về, ngoài ra đi taxi cho dù mắc, tính ra 
cũng không mắc bằng mướn xe - kiểu trả tiền bảo hiểm và thuế cao như thế - mà 
đỡ phải lái xe. Tuy nhiên, có xe thuê thì thoải mái hơn, flexible hơn nhiều chứ, 
muốn đi đâu thì đi, muốn đi bao nhiêu lâu cũng được, rất là tiện lợi (convenient).  
 
Downtown Cancún  

 
Kỳ này 2 mẹ con N ở Khách sạn “5 sao”, inclusive, có nghĩa là ăn uống thả cửa 
tha hồ. Họ bao cả cocktail và rượu. N không uống được rượu nhưng con gái N 
biết uống, N thấy Phương An có vẻ uống khá nhiều, mỗi lần ăn tối, có khi cô nàng 

uống đến 2 ly lận! Nó nói đùa, viện cớ uống “cho đáng đồng tiền”; N hoàn toàn không đồng ý nhưng vì con đã 
lớn nên N cố “lờ” đi hổng thèm nói năng chi. Có nhà hàng buffet mở từ sáng sớm đến 11 giờ đêm và 10 nhà 
hàng ăn khác nhau: Pháp, Ý, Mễ, Mỹ, Caribbean, Tầu, Nhật ..v...v… thức ăn trình bầy thật đẹp mắt và rất là 
ngon. Trà, cà phê, nước lạnh, soda, rượu, kem (ice cream), crepes (loại bánh tráng mỏng của Pháp), bánh 
ngọt, nước xay trái cây, nước juice green..v…v.. lúc nào cũng có quầy sẵn sàng chờ phục vụ, tha hồ cho mình 
ăn uống bất cứ lúc nào. 
 
Trước khi đi, Phương An đã có vẻ hơi lo lắng rồi, con bé sợ bị lên cân vì dạo này cô nàng đi Gym mỗi ngày; 
người con bé thon thả, đẹp khỏe hẵn ra nên nó sợ ăn uống thả dàn thì bao nhiêu công phu luyện tập sẽ tan 
thành mây khói. N thì vô tư, hi hi… vì N biết rõ mình mờ, hổng bao giờ thích bị… pressure cả, hi hi… nên N cứ 
thoải mái tự nhiên, chứ càng cố gắng thì N càng …. ăn nhiều hơn nữa J : )) 



   
Một trong 3 hồ bơi của Hotel             7:30 sáng 

  

   
N đi dạo phía đằng sau hotel                          Arkumal Beach cũng bị bám đầy rong biển     Arkumal Beach, bãi biển đẹp nhất trong 
vùng, nếu bơi ra ngoài khơi khoảng nửa mile là bạn sẽ được bơi cùng với nhiều con rùa, Phương An rất thích! 
 

Biển vẫn xanh mầu ngọc thạch, mầu biên biết da trời, cát vẫn trắng nõn mịn màng nhưng năm nay biển vùng 
Cancún và Playa de Carmen lại có nhiều rong biển quá. Rong biển mầu đen thùi lùi, mầu nâu đậm, nâu nhạt, 
mầu vàng nên nhìn thấy bãi biển và bờ biển dơ dơ thế nào ấy; lại có mùi tanh tanh của loại rong xấu xí này 
nên N thấy có rất ít người tắm biển, đa số du khách chỉ tắm ở hồ bơi của Hotel (khác với biển ở Brazil, thiên 
hạ tắm đầy ngoài biển). 
 

   
 
Khoảng 6 giờ sáng, N đi bộ vòng vòng ngoài biển, thấy con rùa này nè - Cảnh bình minh tuyệt đẹp! Nhánh cây đầy hoa phượng  
 

Khi 2 mẹ con N đến Playa de Carmen thì trời đổ mưa tầm tả. Thành phố 
ở ngay cạnh biển này rất dễ thương, có nhiều con đường trồng toàn cây 
phượng vĩ. Đang là mùa hè nên hoa phượng nở đỏ rực cả bầu trời. Có 
nhiều cửa hàng bán nữ trang, quần áo, đồ thủ công, nhà hàng ăn sang 
trọng. Hai mẹ con N tìm đến chỗ mà Phương An đã đến năm ngoái để 
chụp hình với 2 con sư tử con và beo (leopard) con nhưng kỳ này chỗ 
đó đã bị dẹp tiệm, chính phủ Mễ đã không cho những tư nhân lạm dụng 
thú vật để làm tiền nữa. Họ bị bắt phải đóng cửa vì những người này đã 
hành hạ thú vật, bắt thú vật làm việc cả ngày.  
 
Áo thêu bằng tay rất rẽ, chỉ có vài đô thôi! 

 



Thú thật, N có “mơ” được ôm con cọp trong tay 1 lần trong đời, vuốt ve, cưng nựng nó nhưng rốt cuộc không 
có duyên nên đành chịu. Con gái N tìm ra được một chỗ khác ở Myrtle Beach, Florida. Hai mẹ con N có thể 
đến đó, trả $99 để ôm cọp và chụp hình chung với cọp chỉ trong vòng 3, 4 giây hoặc trả $300 để vào gặp cọp 
và vài con khác trong 15 phút. Myrtle Beach lại cách xa Orlando đến 4 tiếng đồng hồ lái xe, con gái N vẫn 
muốn chở N đến đó nhưng N thấy đường dài xa quá xa, thương con phải lái xe cực khổ nên đã quyết định 
không đi. 
  
Có 3 tàn tích lớn của nước Mễ Tây Cơ ở gần gần nhau, Phương An muốn chở N đến cả 3 nơi nhưng Chichen 
Itza (mà N và nhiều người cứ hay gọi đùa là Chicken Pizza, ahahah…), một kỳ quan của thế giới thì N đã đến 
thăm cách đây 15 năm rồi, N không muốn đến nữa. Cobá là pyramid cao nhất của Mễ, bạn có thể leo lên và 
mướn xe đạp đi vòng vòng ngoạn cảnh. Tulum của Mayan Ruins là một thành phố thời Pre-Columbian Maya 
xưa, bây giờ chỉ còn lại những bức thành gạch khá hoang tàn. 
 

   
Tulum ruins      Tulum         Phương An và chị họ 
 

Hôm đến Carmen, 2 mẹ con N có gặp vợ chồng cô cháu gái; N rủ 2 cháu đi chơi chung, đến chỗ có hồ nước 
lớn. Nước trong vắt, đá dưới nước long lanh đủ mầu thật đẹp, có những 
con cá nhỏ xinh xinh bơi qua bơi lại... 2 vợ chồng cháu của N và 
Phương An “jump”, nhẩy từ trên cao xuống hồ, bơi nghịch đùa thỏa 
thích, N đứng trên bờ quay phim và chụp hình cho tụi nó. N thấy loại cá 
này là loại cá trong Spa, họ cho mình ngâm chân và cá rỉa da chết của 
chân mình; thế là N bỏ chân xuống, hihi… cá rỉa bàn chân của N nhột 
nhột, thấy zui zui… hóa ra thụ 
hưởng SPA thiên nhiên, cá thiên 
nhiên ngoài trời còn có lý và 
thích hơn là đến mấy tiệm nails 
Spa nhiều! (N đã thử rồi). N ngồi 

ngắm phong cảnh tuyệt đẹp vừa thích thú cho cá rỉa nhồn nhột cả 2 
bàn chân, cảm thấy phê phê, ticklish và … quá đã!  
 

Hồ nước trong vắt có nhiều mầu (colorful) 

 
Sau khi bơi, chơi đùa thỏa thích, mọi người ra chỗ đậu xe mới thấy đã 
bị lấy mất bảng số xe! Có lẽ họ cố tình muốn mở trunk xe ra ăn cắp đồ mà không được chăng? Hai ngày sau 
đó, con gái N lái xe không có bảng số mà chả thấy cảnh sát bắt ngừng xe lại để ….hỏi han gì cả. Ở đây, may 
quá, không có nạn cảnh sát Mễ bắt dừng xe lại để đòi tiền như ở Tijuana, thành phố biên giới Mễ sát ngay 
cạnh California (2 vợ chồng N, chồng cũ và N, khi lái xe qua bên đó chơi cách đây hai chục năm đã bị cảnh 
sát làm tiền đến 2 lần!); có lẽ vì Cancún và Carmen là 2 thành phố du lịch lớn nên cảnh sát Mễ đã không dám 
tác oai tác quái, không dám lộng hành 1 cách lộ liễu, trắng trợn dọa du khách vòi tiền như ở Tijuana chăng? 
 
  
Sáu ngày ở 2 nơi Cancún và Carmen qua đi thật nhanh, hai mẹ con bay đến Orlando thì trời đã tối. Trung bình 
vào ban ngày, Orlando nóng khoảng 95 độ F, có nghĩa là quá nóng nhưng rất may, ngày nào ở đó cũng có 
mưa, mưa đến ào ào tầm tả rồi mưa lại ra đi đột ngột… nhưng nhờ mưa mà không khí dịu hẵn lại, dịu đi cái oi 
bức khủng khiếp, cái nắng quá quắt của mùa hè. Rất nhiều lần N có ý định đi Florida chơi nhân dịp hè, lần nào 
em gái N cũng gạt phắt đi, nó bảo: “Nóng lắm, chị đi vào mùa hè nóng lắm, cái nóng ẩm ẩm rít rít giống như 



Việt Nam rất là khó chịu, dễ làm mình mệt lắm, chị chịu không nỗi đâu!” Thế là N lại thôi vì xem thế chứ N nhát 
lắm, chưa bao giờ dám đi chơi xa 1 mình, lúc nào cũng đi với em gái hoặc với con, với bạn. 
  
Orlando là 1 chỗ có rất nhiều du khách đến viếng thăm vì tại thành phố này có rất nhiều nơi chốn để đi chơi 
như Disney World, Universal Studio, Butchard Garden, Kennedy Space Center, Seaworld..v..v… Mới đầu N 
chỉ có ý định đi Disney World thôi nhưng con gái N bảo: “Mình đi Universal Studio đi mẹ, con nghe nói ở đây 
rất khác với Universal ở Hollywood, Cali., họ mới làm thêm 1 Park mới có những “rides” mới, họ xây nguyên 1 
thành phố giống y như trong phim Harry Potter; bạn của con nhiều đứa đã bay qua đây chỉ để đến Universal vì 
cái Park mới này”. N nghe con nói thế cũng … ham ham, hihi… vì bao nhiêu quyển truyện Harry Potter…. N 
đều đọc hết, bao nhiêu bộ phim về Harry Porter…. N cũng đã xem hết; N không là “big fan” đâu nhưng N thật 
tình N cũng rất enjoy phim và loạt truyện thần thoại, có những cô cậu học sinh “phù thủy” biết dùng phép mầu 
này. Thế là thay vì đến chơi với bà chị họ (chị đã khẩn khoản mời đi mời lại 2 mẹ con của N) và gia đình cô 
cháu gái ở cách Orlando 3 tiếng, nhân tiện đến vườn trồng toàn trái cây ngon “exotic fruit” của VN mình gần 
đó để hái trái cây…; N đã đổi ý, bảo con N gọi phone xin lỗi… để 2 mẹ con N có dịp đi Universal Studio ở 
Orlando. Khi đến nơi, ngay cả Parking cũng có 2 loại, loại thường hay loại đặc biệt (đậu gần hơn nên phải trả 
tiền đắt hơn), vé cũng có nhiều loại khác nhau (họ biết cách để… moi tiền khách đến chơi ghê!). Thời giờ có 
hạn nên N đã quyết định mua loại vé 1 ngày đi 2 Parks, express; cô bán vé bảo người ta phải đợi cả tiếng 
đồng hồ nhưng nếu N mua loại vé Express, N chỉ phải đợi nhiều nhất là 5 hoặc 10 phút mà thôi. Cô còn bảo 
“guarantee” N sẽ đi hết tất cả games của cả 2 cái Parks. Vé đặc biệt này rất đắt nhưng vì đi chơi mà nên N đã 
hổng tiếc tiền, bỏ tiền ra mua đến $271 /1 vé. Rốt cuộc con gái và N cũng không thể nào đi hết được nên N 
không recommend bạn mua loại vé này!  
 

   
Thành phố của phù thủy              Con rồng này thỉnh thoảng lại phun lửa rất là sống động 
 
 

   
Thế giới huyền bí của magic, của những người biết xử dụng đũa thần!      Harry Potter rides rất hồi hộp và thích thú  
 

Cho N skip tả về phần đi những rides, đi trong lòng thành phố … magical city của loại phim Harry Potter nha… 
(rất là interesting, rất là hào hứng, thú vị lắm đó các bạn ơi!) 
  
Vì Phương An đi bơi ngoài đại dương với loại cá whale shark nắng gió cả 1 ngày nên khi cô nàng về đến 
Hotel (khi còn ở Mễ) là xụt xịt ho, hắt xì, đau cổ họng; sau đó N bị lây nên khi đi Universal, 10 giờ tối họ đóng 



cửa; đi ăn xong về lại khách sạn cũng đã quá nửa đêm; N mệt lừ người!!! May phước, nhà hàng mà N chọn 
ngay trong Universal Walkway, thức ăn lại rất ngon nên nhờ thế Phương An và N lấy lại sức được 1 tí và tỉnh 
táo, khỏe khoắn lại phần nào… 
 

Cảnh về đêm ở Universal Studio, Orlando 

 
Ngày hôm sau, N lại “phải” đi DisneyWorld, N cứ tưởng DisneyWorld 
lớn hơn thôi chứ không khác gì Disneyland cho lắm, ai dè…. Disneyland 
ở Anaheim, California hiện giờ có 2 Parks nhưng Disney World có đến 6 
Parks lận! Magic Kingdom Park, Disney’s Animal Kindom, Epcot Theme 
Park, Disney’s Hollywood Studio, Disney’s Typhoon Lagoon Water Park, 
Disney's Blizzard Beach Water Park. Park nào cũng to lớn, đất đai rộng 
thênh thang, Disney có cả freeway - 5,6 driveways - riêng của họ nên 
cho dù có bao nhiêu là du khách từ khắp nơi trên thế giới, khách của 
nước Mỹ, khách của tiểu bang Florida đổ đến (có ngày lên tới hơn 

90,000 người) cũng không bao giờ bị nạn kẹt xe, N thấy rất là amazing, giờ cao điếm nhất là lúc tất cả mọi 
người ra về cùng một lúc mà con N lái xe thong dong, thoải mái đến không ngờ! 
 

   
Epcot Park, Disney World (tháng Bẩy, 2015)       One of the rides 
 

 

   
                 Show nhạc, laser lights, pháo bông trên hồ nước 

 
Ngày cuối cùng, thay vì đi lại Universal Studio thêm 1 ngày (họ đã cho vé cho 2 mẹ con đi lại vì ngày đầu đã đi 
không hết); N đã chọn không đi. Hai mẹ con tìm đến khu Việt Nam xem thử. Chỉ là lèo tèo có mấy tiệm ăn, 3 
cái chợ và khá nhiều tiệm kim hoàng (có lẽ dân Việt Nam mình ở đây dư tiền, tiền bạc rủng rỉnh mà hổng biết 
làm gì hết nên hay đi mua sắm zàng lá, hột xoàn chăng? Hihi...) Hai mẹ con vào 1 tiệm ăn VN để ăn trưa, chỉ 
thấy khách Mỹ chứ không thấy có người VN nào cả, N hỏi thăm bà chủ tiệm, bà bảo thường thì đến cuối tuần 
mới có nhiều người VN, ngày thường họ bận đi làm. Thức ăn vừa đắt vừa xoàng, làm N thấy nhớ Little Saigon 
quá! Ở ngay khu N. ở, cách nhà N vài phút, thức ăn vừa rẽ lại vừa ngon! Không nơi nào bằng Little Saigon ở 
quân Cam cả, có biết bao nhiêu là nhà hàng, bao nhiêu là món ngon vật lạ; N đi chơi nhiều nơi nên thấy rõ 
điều này!  
 
Ăn xong, N và con bé đến chợ để mua trái cây, thức ăn vặt mang theo. Xoài là loại xoài VN trồng ngay tại 
Florida nên ngon quá! Vừa dòn, vừa thơm, lại vừa ngọt, có trái chỉ hơi chua 1 tí xíu thôi. N mua nhãn, chôm 
chôm, măng cụt, mít (loại bóc sẵn cho mình ăn), Phương An thích ăn bánh Pâté Chaud, còn N thì order bánh 



mì thịt kiểu VN mình. N mua thêm con dao để cắt trái cây. Sau đó, 2 mẹ con đi tìm chỗ massage, N đã order 
để họ massage cho 2 mẹ con mỗi người 2 tiếng. Vì đang bệnh, đang mệt mõi nên N đã ngủ khò khi họ đang 
massage cho N. (cũng phải đến hơn cả ½ tiếng đồng hồ). Bao nhiêu stress, đau nhức bay đi hết, N thấy thật 
là nhẹ nhõm, khỏe hẵn sau khi được massage. Còn giờ nên Phương An chở N tà tà đi ra biển Daytona 
Beach. Sau đó, cô con gái cưng mới chở N đến phi trường để về lại quận Cam, còn cô sẽ ở lại đi đến Miami 
chơi thêm 1 tuần với bạn.  
 
Bây giờ, cả 2 nơi mà N đến viếng chơi, Disney World và Universal Studio ở Orlando đều rất là hiện đại, họ có 
máy để lấy chỉ tay của mình làm ID nên không thể… ăn gian được. Ngày xưa, họ đóng dấu tay hoặc bắt mang 
vòng, bây giờ khỏi, chỉ bỏ đầu ngón tay mình vào cho máy đọc là xong ngay. Khi đứng đợi để đi “rides” hoặc 
xem show, họ cho mình đứng trong nhà (inside), có máy lạnh và trang trí đẹp làm cho mình không cảm thấy 
cái line quá dài và mát mẻ thoải mái hơn là đứng “in line”, xếp hàng chờ đợi ngoài trời như Theme Park ở 
California. 
 
Bài viết này N viết rất vội vàng vì không muốn bỏ nhiều giờ để… “report” chuyến đi tương đối ngắn này.  
Khi về lại quận Cam, N lại bị cảm, ho nên không được khỏe. Nếu đọc thấy không hay cũng xí xóa, bỏ qua cho 
N nhé J : ))  
 
Thân mến, 
 
Như Nguyệt 
 
 
 
 

 


