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Du Lịch Đảo Phú Quốc
AH Rừng Tràm
Lời Mở Đầu: Chúng tôi không muốn quảng
cáo cho bất kỳ khách sạn nào ở VN. Đây là ý
kiến và nhận xét cá nhân của chúng tôi.

N

ăm nay, chúng tôi đã hơn 76 tuổi, nhưng
chưa một lần ghé thăm đảo Phú Quốc.
Nghe nói dạo này, có rất nhiều khách sạn xây
ở Phú Quốc từ 2 sao đến 5 sao. Theo như
trang mạng cho biết có tất cả 96 khách sạn.
Kỳ này, cả hai vợ chồng về làm răng, tôi đã
xong, nhà tôi khoảng 1 tuần lễ nữa, mới làm
mẫu hàm răng giả, nên chúng tôi có chút thời
gian rảnh rỗi.
Mới đầu, chúng tôi muốn nhờ công ty
du lịch Vietravel ghi chúng tôi đi miền Tây,
thăm Cần Thơ, Bến Tre, Bạc Liêu và Cà Mau,
nhưng họ đòi giấy bác sĩ chứng nhận là đủ
sức khỏe. Chúng tôi đã đi miền Tây đôi lần,
lần này muốn ghé nhà thờ Tắc Sậy, thăm cha
Trương Bửu Diệp, vị cha ân nhân đã giúp
nhiều người qua cơn hoạn nạn.
Do đó, chúng tôi đến TheSinhTourist
tính thuê xe và nhờ họ mướn khách sạn
VinPearl ở Nha Trang, vì khách sạn này nghe
nói thật đẹp và quyến rũ, nhưng chúng tôi
chưa một lần ghé thăm. Nghe nói đi xe hơi từ
Sài Gòn ra Nha Trang cũng mất 6 đến 7 giờ,
đi máy bay thì chi phí hơi cao.

Vì vậy, chúng tôi đổi ý đi khách sạn 4
sao rưỡi ở Phú Quốc 2 ngày chơi và đổi gió.
Khách sạn này tên là Eden Resort Phú Quốc
nằm bên cạnh bờ biển. Chi phí tất cả máy
bay và khách sạn tốn hết 8.7 triệu VNĐ,
khoảng 400 USD, bằng nửa giá đi Cancun,
Mễ Tây Cơ.
Máy bay từ Sài Gòn ra Phú Quốc rất
ngắn, đi khoảng 55 phút. Phi trường Phú
Quốc mới xây và còn dự trù đường bay dài
cho tương lai. Từ Phi trường đến khách sạn
Enden Resort cũng gần, khoảng 7.5 km. Có
những khách sạn ở xa, đầu đảo phía kia, đi
xe hơi cũng mất khoảng 1 giờ. Nghe nói ở bãi
sao, khách sạn với cát trắng rất đẹp, nhưng
chúng tôi chưa được thử xem và thưởng
thức.
Đến khách sạn vào khoảng trưa,
chúng tôi check in ngay. Phòng ốc tạm được
so với Cancun, Mễ Tây Cơ, tuy không rộng
và đẹp như ở Cancun. Dưới đây là hình
chúng tôi chụp ngoài balcony của phòng
chúng tôi.

Vợ chồng Trực chụp ở balcony khách sạn

Building chính của khách sạn Eden Resort

Sau đó, chúng tôi đi ăn trưa ở nhà
hàng. Nhà hàng tương đối sạch sẽ nằm bên
ven biển, nhìn ra biển lao la. Chỉ có vài khách
đánh bóng chuyền và ngồi trong những túp
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lều, không giống như ở Cancun, thật nhộn
nhịp. Giá cả ăn nhà hàng thật cao, gấp 5 lần
bên ngoài. Chúng tôi chỉ kêu 2 món: canh
chua và rau muống xào tỏi và cơm mà đã mất
320 ngàn VNĐ. Nhà hàng rộng mà chỉ có
khoảng 6 hay 7 khách.
Giá mà ở đây có hãng Now thì hay biết
mấy, giá hạ và có thể chọn bất cứ món nào
mình thích. Chúng tôi mong rằng 2 công ty
Grab và Now nên phát triển thêm trên các
thành phố lớn để cho người Việt có thêm
công ăn việc làm, có đời sống khá hơn trước
đây. Những nhân viên Now mà chúng tôi thấy
đều là những thanh niên khỏe mạnh. Chúng
tôi có thấy một nhân viên Grab giao đồ và
nhận đồ có mang một máy giống như nhân
viên UPS ở Mỹ, ghi những đồ giao hay nhận.
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hồ. Thật hơi phí phạm, vì luôn có một người
làm security và mỗi ngày phải chăm sóc.

Khu chơi con nít

Đa số khách hàng của những khách
sạn ở Phú Quốc là những người của Nam
Hàn, Nhật, một số nhỏ là khách Việt và Âu
Mỹ. Có một cặp người Mỹ ở tiểu bang miền
Bắc Mỹ đi chơi Việt Nam 3 tuần lễ, và ra Phú
Quốc 4 ngày chót và có nói chuyện với bà xã
tôi. Họ đã về hưu và cho biết đã đi Cancun
đến 6 lần.
Bích Thuận bên spa và hồ bơi

Bích Thuận trong khu tiếp tân

Thường sáng nào nhà tôi cũng đi bộ
trên bãi biển. Bãi biển sạch. Nhà hàng có một
ông security canh gác bãi biển, có một bar
bên bãi biển và khoảng 10 chòi cho khách.
Khách sạn có khu chơi cho con nít, có lạc đà
và ghế ngồi. Nhưng chẳng thấy con nít đâu.
Nhà hàng có một hồ tắm và spa. Trong
2 ngày chúng tôi ở, chúng tôi chỉ thấy một lần
một ông người ngoại quốc Âu Mỹ, bơi dưới

Tối hôm đầu, chúng tôi đi tour “Ngắm
Hoàng Hôn & Thẻ Mực Đêm Sunset & Night
Squid Fishing” từ 6:00 PM đến 9:00 PM. Xe
đón chúng tôi lúc 5:15 PM và đến bến khoảng
6:00 PM. Chuyến đi này gồm 2 xe bus,
khoảng 45 người, đa số là Nam Hàn. Tàu
chực chỉ đến chỗ câu mực. Ngồi trên tầu,
ngắm biển hoàng hôn thật là thú vị. Nhìn trời
nước bao la với những ánh đèn tàu ban đêm,
chúng tôi thấy thật mơ mộng, đâu biết những
chuyến vượt biên hãi hùng, cướp và hiếp dân
mà vài quí AH/TH đã nếm qua. Chẳng ai câu
được con mực nào. Sau đó, họ đãi chúng tôi
một bữa mì xào, cháo mực và trái cây. Họ
đưa chúng tôi trở lại khách sạn lúc 9:00 PM.
Sáng hôm sau, chúng tôi dậy sớm ăn
điểm tâm sáng. Bữa ăn điểm tâm nhà hàng
bao và thật thịnh soạn, hơn cả Bà Nà Hills mà
cách đây 3 năm chúng tôi ghé thăm. Và có
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hương vị quê hương nên nhà tôi thích hơn ở
Cancun. Tuy nhiên, ở Sài Gòn hay ở Phú
Quốc, tất cả các món họ đều cho mặn hơn ở
các nhà hàng Việt ở Mỹ, nên chúng tôi cảm
thấy bớt phần thú vị đi.
Vì bữa trưa và chiều khách sạn không
bao và giá cao, nên chúng tôi thuê xe taxi ra
chợ mua đồ ăn và trái cây cho mỗi ngày.
Mang về khách sạn ăn, mỗi ngày chúng tôi tiết
kiệm được ít nhất một nửa số tiền.

Các cô tiếp viên và tài xế xe chào tạm biệt khi
chúng tôi ra phi trường trở lại Sài Gòn

Nhà hàng với những món đa số là món Việt

Chúng tôi không tham quan nơi nào cả.
Nhà tôi thường đi bách bộ ngoài biển, đi dọc
theo đường lộ trước mặt khách sạn khoảng 2
hay 3 miles. Còn tôi ngồi trong phòng vô
internet làm những việc cho Lá Thư hay gửi
và xem Email.

Nếu so sánh với đi cruise ở Mỹ, hay
Cancun, Mễ Tây Cơ, chúng tôi nhận thấy
khách sạn ở Phú Quốc thiếu chương trình
hoạt động hàng ngày. Ở Cancun, suốt ngày từ
sáng đến nửa đêm đều có chương trình mỗi
ngày. Ban đêm, thì có show cho khán giả thức
khuya đi xem. Ngoài ra, họ bao ăn uống thả
dàn, bao tips, bao tax, thành thử những người
tham dự yên chí là không phải trả thêm thứ gì
nữa. Khách sạn ở Cancun thường đầy
khoảng 95%, trong khi khách sạn ở Phú Quốc
chưa đầy 50%, do chúng tôi suy đoán. Nếu so
sánh với Cruise và khách sạn ở Cancun,
chúng tôi có nhận xét khách sạn ở Phú Quốc
nên cải tiến chương trình sao cho phù hợp với
thời cuộc để câu khách.
Chỉ có hai ngày ở Phú Quốc, chúng tôi
có những nhận xét trên. Chúng tôi mong rằng
các vị anh hùng, liệt sĩ, tiền bối sẽ giúp dân
tộc giữ gìn non sông đất nước, mang lại Tự
Do và Dân Tộc cho toàn cõi nước Việt, không
bị giặc Hán đô hộ. Cũng mong rằng dân
chúng mỗi ngày có một đời sống khá hơn, dân
tình tiến bộ bằng Nam Hàn và Thái Lan. Điểm
đặc biệt, chúng tôi muốn dân Việt Nam nên
thực thà và hiếu khách như người Nhật.
AH Rừng Tràm

Đi chợ mua trái cây

Nhà tôi có nhiều thời giờ, nên đi đây
đó, và quen với mấy cô tiếp tân dễ thương,
nên đã chụp vài tấm hình kỷ niệm.

Kính chúc các Thầy, các Ái Hữu Tiền Bối
cùng các Ái Hữu và Thân Hữu một mùa
Thu Đông mạnh khỏe, vui vẻ và đầm ấm

