
Mediterranean Cruise: Fifth, Sixth and Seventh Days  
 
 

A sea day, 9/5/2022 

 
Ngày 9/5/2022 là "Sea Day", tàu không ghé bến nào, rời hải phận Ý Đại Lợi và trực chỉ về hải phận Hy Lạp. 
Không "đi bờ", chúng tôi được một ngày nghỉ ngơi thư thả trên tàu.  Bọn bốn người chúng tôi vì không ai có 
máu đỏ đen nên không vào casino thử thời vận, chỉ đi shopping, vào thư viện đọc sách, đi gym tập thể dục và 
đi tắm hơi. 
 

  
 

  
 

  
 
Trên tàu có nhiều chỗ để ăn sáng, ăn trưa, ăn tối, ăn snacks, uống rượu, cafe....Chúng tôi có thể ăn sáng, 
trưa, tối ở Waves Grill (thức ăn nhẹ và nhanh), Terrace Cafe (Buffet, nhiều món ngon), Grand Dining Room 



(formal, thức ăn được dọn ra từng món, phục dịch chu đáo, nhưng buổi ăn thường kéo dài 2  đến 2 tiếng rưỡi 
nên chúng tôi thường đi ăn Buffet ở Terrace Cafe hơn).   
 

  
 
Ngoài ra buổi tối chúng tôi còn có thể đi ăn ở Polo Grill và Toscana là hai Specialty Restaurants ( không mất 
tiền, những hãng tàu khác thường thì phải trả thêm tiền) nhưng phải đặt trước.  Nếu không thích đi ăn, khách 
cũng có thể order thức ăn mang đến phòng riêng. 
 

  
 
Trưa hôm đó chúng tôi đi ăn ở Terrace Cafe và thật mừng khi thấy có món Heo Quay với da dòn rụm và thịt 
được ướp đậm đà rất ngon... Buổi chiều chúng tôi lại có Captain's Private Party cho một số khách VIP (đi tàu 
Oceania nhiều lần), lại được ăn nhiều món appetizer ngon, uống rượu miễn phí... Nhân dịp này, chúng tôi lại 
diện áo quần, tạo dáng, chụp hình, hihi... 
 

Xin mời xem hình Sea Day, một ngày thư thả trên tàu: https://photos.app.goo.gl/eMh1HxfSWHTQqonAA 
 
 
 

Mediterranean Cruise - Katakolon, Greece 

 
Ngày thứ 6 của chuyến cruise Địa Trung Hải, 10/5/2022, tàu Nautica cặp bến hải cảng Katakolon, Hy Lạp và 
đậu ở đây từ 8 giờ sáng đến 6 giờ chiều để du khách trên tàu đi thăm thành phố Katakolon và những vùng 
phụ cận, đặc biệt là Olympia. Katakolon vừa là đảo vừa là thành phố biển nhỏ trên đảo này.  Thành phố tuy 
nhỏ nhưng hải cảng Katakolon, nằm trên biển Ionian và Địa Trung Hải, là hải cảng "bân rộn" thứ nhì của Hy 
Lạp vì nhiều tàu bè chở du khách quốc tế ghé lại đây với lý do chính yếu là thăm viếng vùng Ancient Olympia 
nơi thờ phượng các thần thánh Hy Lạp thời cổ xưa và cũng là nơi phát sinh phong trào Thế Vận Hội, được tổ 
chức bốn năm một lần từ mấy ngàn năm trước.  
 

https://photos.app.goo.gl/eMh1HxfSWHTQqonAA


  

  
 
Có nhiều chuyến excursions đi thăm Olympia, riêng PL và cô bạn Vivian đã chọn "Olympia & Zorba Event" 
viếng thăm Ancient Olympia, cách Katakolon khoảng 40 phút lái xe, ăn cơm trưa ở thành phố Olympia và xem 
vũ điệu dân tộc địa phương. Ancient Olympia có nhiều di sản văn hóa của Hy Lạp cổ đại, trứ danh là địa điểm 
Thế Vận Hội trong thời kỳ cổ đại, được tổ chức bốn năm một lần, trước cả năm 776 TCN (8th century BC) cho 
đến năm 394 (4th century AC), các đại hội thể thao này bị bãi bỏ vì bị cho là đã gợi lại Đa Thần Giáo.   
 

  
 



  
 
Ancient Olympia được nổi danh vì khu vực khảo cổ (archaeological site) những đền đài, kho tàng, sân vận 
động, các tượng thần Philippeion, Hera... đặc biệt nhất là tượng thần Zeus khổng lồ làm bằng ngà voi và vàng 
được điêu khắc bởi bởi điêu khắc gia cổ đại nổi tiếng Pheidias khoảng năm 435 TCN.  Khu vực khảo cổ này 
được UNESCO công nhận là di sản quốc tế năm 1989 và tượng thần Zeus là một trong Bảy kỳ quan thế giới 
cổ đại. 
 

  
 

  
 



  
 

  
 
Đền đài Olympia và những khu vực lân cận được khai quật từ năm 1829 do cuộc thám hiểm của các nhà khảo 
cổ Pháp, Đức tiếp tục cuộc khai quật vào cuối thế kỷ 19 và giữa thế kỷ 20, sân vận động, nơi các đại hội thể 
thao diễn ra đã được khai quật. 
 
Xin mời du lịch cùng PL đi thăm Ancient Olympia và thưởng thức những vũ điệu Hy Lạp địa phương qua hình 
ảnh. 

      https://photos.app.goo.gl/HhVyQy1X8GECsDFR9 

 
 

Mediterranean Cruise - Corfu, Greece 
 
 
Ngày thứ bẩy, tàu Nautica cặp bến hải cảng Corfu, Hy Lạp và ngừng ở  đây từ 8 giờ sáng đến 6 giờ chiều để 
du khách viếng thăm thị trấn xinh đẹp và thơ mộng Corfu. Có quá nhiều cảnh đẹp ở Corfu để thăm viếng và 
nhóm bốn người chúng tôi đã cùng chọn chuyến excursion "Mon Repos Palace, Kanoni & Corfu" 
 

  

https://photos.app.goo.gl/HhVyQy1X8GECsDFR9


  
 
1.  Mon Repos Palace: 
 
Cung điện Mon Repos được tọa lạc trong một công viên xinh đẹp, là nơi sinh của Hoàng tử Philip vào năm 
1921. Hoàng tử Philip là Công tước xứ Edinburgh, phu quân của Nữ Hooàng Anh Elizabeth Đệ II.  Cung điện 
này được xây cất vào năm 1831 cho British Commissioner Frederick Adams, sau này nó được dùng làm ngôi 
nhà mùa hè của hoàng gia Hy Lạp.  Đáng tiếc cung điện bị hư hỏng nhiều nơi và đang được sửa chữa. 
 

  
 

  
 
 
2.  Kanini: 
 
Cách cung điện Mon Repos không xa là Kanini, một điểm thu hút nhiều khách du lịch và được dùng làm nơi tổ 
chức các hội nghị. Ngoài khơi về phía nam của Kanini là hai hòn đảo nhỏ nổi lên từ biển: Tu viện Panagia 
Vlacherna có từ thế kỷ 17 và xa hơn một chút là Mouse Island (Đảo Chuột - Pontikinisi) là hai nơi đẹp nổi tiếng 
của Corfu, được nhiều du khách viếng thăm và chụp hình. 
 



  
 
 
3.  Corfu: 
 
Thị trấn Corfu, thủ phủ của đảo Corfu, tọa lạc ở một vị trí tuyệt đẹp giữa hai pháo đài cổ và mới.  Khu phố cổ 
Corfu thật đẹp với những con đường và con hẻm nơi khách bộ hành có thể chiêm ngưỡng những ngôi nhà 
kiểu Venice và tân cổ điển được sơn màu vàng nhạt và màu cam.  Một số cảnh trong bộ phim James Bond 
For Your Eyes Only (1981) được quay ở đây.  Ngày nay, khu phố cổ của Corfu là Di Sản Thế Giới được 
UNESCO công nhận. 

 The Old Fortress of Corfu được xây cất từ năm 1546 bởi người Venezia, pháo đài cổ nằm trên một bán 
đảo tuyệt đẹp, ở phía đông của khu phổ cổ (Old Corfu Town).  Nó được nối liền với quảng trường 
Spianada nổi tiếng thông qua một cây cầu dài trên một con hào sâu 15 mét rộng tới 40 mét. 

 Quảng trường Sprianada: giữa các tòa nhà của khu phố cổ và pháo đài cổ, Sprianada, được xây dựng 
bởi người Pháp vào thế kỷ 19, là một quảng trường lớn thứ hai của châu Âu và là nơi tụ tập công cộng 
chính của Corfu. 

 The Church of Saint Spyridon: được xây vào năm 1589, tháp chuông hình vòm màu đỏ của nhà thờ 
Saint Spyridon nổi bật từ xa.  Nhà thờ này được đặt theo tên của vị thánh bảo trợ Corfu, Saint 
Spyridon. 

 

         

   
 



  
 

  
 

   
 
Chúng tôi đã có một ngày thật vui và thú vị ở khu phố cổ Corfu, chụp nhiều hình ảnh lưu niệm, mua một số 
quà tặng cho bạn bè và vài chiếc áo đặc trưng Hy Lạp cho mình.  
 
Xin mời xem thắng cảnh Corfu, nơi đã để lại trong tôi những cảm tình đẹp khó quên. 

 https://photos.app.goo.gl/NgrfWicritkYkzai7             
 
Lang Phạm  

https://photos.app.goo.gl/NgrfWicritkYkzai7

