2018

Scenic Europe
Châu Âu Ngoạn Mục
Anh – Bỉ – Đức – Thụy Sĩ –
Ý – Monaco – Pháp

LỊCH TRÌNH:

 Thứ tư 11/7: Có mặt tại phi trường Los

Angeles lúc 2 giờ trưa để làm thủ tục vé máy bay
và ký gởi hành lý theo Đoàn. Khởi hành lúc 5 giờ
chiều bằng chuyến bay non-stop của hãng hàng
không KLM Royal Dutch Airlines. (** tùy theo điều
kiện thực tế của từng năm, chúng tôi có thể dùng các
đường bay khác như Delta Airlines, Air France hay
United Airlines v.v...)

 Thứ năm 12/7: Ghé phi trường Amsterdam
để gặp gỡ tất cả khách hàng đến từ các phi trường
khác của Hoa Kỳ, và cùng đổi sang chuyến bay đi
London. Đến London, thủ đô của Vương Quốc Anh
lúc 2 giờ trưa. Buổi sáng: Thăm công viên Hyde
Park, nơi người dân Anh có quyền tự do phát biểu
chính kiến của mình. Thăm quảng trường trước
Cung điện Buckingham, nơi sống của Nữ Hoàng
Anh Quốc, và xem nghi thức đổi ca gác rất ngoạn
mục của đội Ngự lâm Hoàng-gia. Buổi chiều:
Thăm quảng trường Trafalgar. Đến bên bờ sông
Thames và chụp ảnh lưu niệm trước những hình
ảnh tiêu biểu của nước Anh: tháp chuông đồng hồ
Big Ben, nhà Nghị Viện, cầu London Bridge và cầu
Tower Bridge.

 Thứ sáu 13/7: Buổi sáng: Thăm khu Cổ tháp
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Luân-Đôn (London Tower); Thăm Nhà bảo tàng
nơi trưng bày đồ nghi trượng và những món
trang sức vô giá của Hoàng-gia Anh; Xem nơi
Hoàng hậu Ann Boleyn bị xử chém (đầu thế kỷ
thứ 16). Thăm Vương cung Thánh đường Westminster Abbey, nơi làm lễ đăng quang và đồng
thời là lăng mộ của các vua nước Anh kể từ thế kỷ
thứ 11. Buổi chiều: Tự do dạo chơi và mua sắm
trong khu chợ trời Covent Garden. Thăm Phố Tàu
của thành phố Luân-Đôn.

 Thứ bẩy 14/7: Buổi sáng: Rời London để đi
ra bến cảng Dover. Buổi trưa: Đến Dover; Xuống
tàu phà và vượt eo biển Manche để đi Pas-deCalais (Pháp). Từ Calais tiếp tục hành trình băng
qua miền đồng quê phía bắc của nước Pháp, và
vượt biên giới Pháp để vào Vương Quốc Bỉ, quốc
gia đi tiên phong trong việc hình thành Châu Âu
Thống Nhất. Tiếp tục hành trình đi Bruxelles, thủ
đô của Bỉ. Buổi chiều: Đến Bruxelles. Thăm Quảng
trường Lớn (Grand’ Place), quảng trường gothic

đẹp nhất ở Tây Âu, và ngồi thưởng thức một ly
cà-phê hay rượu vang trên hè phố. Chụp ảnh kỷ
niệm ở góc phố nơi có bức tượng Manne-quin Pis
(Chú bé Tiểu tiện) nổi tiếng thế giới. Buổi tối:
Thưởng thức món đặc sản “moules-frites” (chem
chép và khoai tây chiên) với bia đặc chế tại nhà
hàng “Chez Léon” trên phố Rue des Bouchers.

 Chủ nhật 15/7: Buổi sáng: Thăm tượng đài
Atomium trước khi rời Bruxelles và vượt biên
giới Bỉ để vào Cộng Hòa Liên Bang Đức. Buổi trưa:
Xuống du thuyền ở bến tàu Boppart và đi chơi
trên sông Rhine; Ngắm nhìn những lâu đài cổ
kính xây trên sườn núi dọc hai bên bờ sông. Rời
du thuyền để lên bờ tại bến tàu Saint Goar và tiếp
tục hành trình đi Heidenberg. Buổi chiều: Ghé
thăm thị trấn Heidelberg và chụp ảnh kỷ niệm
dưới chân Lâu đài Cổ. Tiếp tục hành trình đi
Mannheim, thành phố cảng nằm giữa hai con
sông Rhine và Neckar. Buổi tối: Tự do dạo chơi
hoặc ngồi uống một ly bia trong khu phố trung
tâm của Mannheim.

 Thứ hai 16/7: Buổi sáng: Rời Mannheim để
đi Liên Bang Thụy Sĩ, quốc gia trung lập và đứng
bên ngoài Liên Hiệp Châu Âu. Ghé thị trấn cổ
Titisee; Thăm một xưởng chế tạo đồng hồ quả lắc
(treo tường) nổi tiếng của Đức; Tự do dạo chơi và
mua sắm quà kỷ niệm bên bờ hồ Titisee. Buổi
trưa: Vượt biên giới Đức – Thụy Sĩ; Tiếp tục hành
trình dài và ngoạn mục, băng qua những cánh
“rừng đen” (black forests); Dừng chân bên thác
nước Schaffhausen; Tiếp tục hành trình đi
Lucerne, thành phố Trung-cổ của Thụy Sĩ. Buổi
chiều: Đến Lucerne. Thăm đài kỷ niệm Lion Monument và mua sắm quà kỷ niệm trong khu phố
gần đó. Thăm một cửa tiệm bán các loại đồng hồ
Thụy Sĩ nổi tiếng. Buổi tối: Tự do dạo chơi hoặc
ngồi uống một ly cà-phê hay một ly bia bên bờ hồ
Lucerne thơ mộng.

 Thứ ba 17/7: Buổi sáng: Rời Lucerne và bắt
đầu hành trình dài băng qua dãy núi Alpes để đi
Cộng Hòa Ý. Buổi trưa: Vượt biên giới Thụy Sĩ –
Ý. Ghé Verona, thăm căn gác với bao-lơn của nàng
Juliet (chuyện tình bất hủ của Romeo và Juliet).
Tiếp tục hành trình đi Venise, thành phố xây trên
đầm nước mặn. Buổi chiều: Đến Mestre, ở ngoại
vi thành phố Venise.

 Thứ tư 18/7: Buổi sáng: Đi vào Venice (bằng
tàu tronchetto). Qua bến Riva degli Schiavoni nhộn
nhịp và chụp ảnh lưu niệm bên chiếc Cầu Than
khóc (Ponte dei Sospiri). Thăm quảng trường
Thánh Marco (Piazza di San Marco) với hàng ngàn
chim bồ câu và với Tháp chuông (Cam-panile) cao
ngất. Thăm một xưởng thổi thủy tinh màu. Thăm
Cung điện các Phán quan (Palazzo Ducale), biểu
tượng của thể chế Cộng Hòa Quý tộc Venezia. Buổi
trưa: Đi chơi thuyền Gondola trên các con kênh đào
của Venise. Buổi chiều: Tự do dạo chơi và mua sắm
trong những con phố hẹp bên cạnh những kênh
đào thơ mộng của Venise. Trở lại Mestre (bằng tàu
tronchetto).

 Thứ năm 19/7: Buổi sáng: Rời Venice để đi
Rome, “Kinh thành Bất tử” và là thủ đô của nước Ý.
Sau hành trình xuyên qua hai tỉnh Toscania và
Umbria, đến Rome vào buổi chiều. Thăm đấu
trường Colosseum và Foro Romano, khu hành
chính của La-Mã Cổ-đại.

 Thứ sáu 20/7: Buổi sáng: Đi thăm Vatican,
quốc gia nhỏ nhất thế giới (diện tích chỉ nửa cây số
vuông!) thuộc Giáo Triều La-Mã, nằm trong lòng
thủ đô Rome. Thăm Viện bảo tàng Vatican và
thưởng lãm bộ sưu tập mỹ thuật đồ sộ của các Giáo
hoàng La-Mã; Viếng nhà nguyện Sixtine và tận mắt
ngắm nhìn bức tranh bích họa vĩ đại “Ngày phán
xét cuối cùng” của họa sĩ thiên tài Michelangelo,
kiệt tác của nền hội họa Phục-hưng Ý. Thăm quảng
trường và Vương cung Thánh đường Thánh PhêRô (Basilica di San Pietro), công trình kiến trúc đồ
sộ và tráng lệ nhất của Châu Âu Thiên Chúa giáo;
Viếng hầm mộ các Giáo Hoàng La-Mã. Buổi chiều:
Thăm quảng trường Tây Ban Nha (Piazza di
Spagna) và phố Via Con-dotti sang trọng. Tự do dạo
chơi và mua sắm trong khu phố nằm bên cạnh hồ
phun nước Trevi (Fontana Trevi).

 Thứ bẩy 21/7: Buổi sáng: Rời Rome để đi
Florence, chiếc nôi của nền Văn hóa Phục-hưng Ý.
Buổi trưa: Đến Florence. Thăm quảng trường
Michelangelo và chụp ảnh lưu niệm trước bức
tranh toàn cảnh màu đỏ cam của thành phố
Florence, nằm bên dòng chảy của con sông Arno.
Thăm nhà thờ Mái Vòm (Duomo), kiệt tác của nghệ
thuật kiến trúc Tiền Phục-hưng. Thăm quảng
trường các Quận công (Piazza della Signoria), Cung

điện Cổ (Palazzo Vecchio), và Cầu Cổ (Ponte
Vecchio), quần thể kiến trúc và tượng đài xây dựng
bởi giòng họ vương giả Medici. Buổi chiều: Tự do
dạo chơi và mua sắm trong thành phố Florence.

 Chủ nhật 22/7: Buổi sáng: Rời Florence để đi
Pisa. Tận mắt ngắm nhìn Tháp Nghiêng (Torre
Pendente) nổi tiếng. Buổi trưa: Tiếp tục hành trình
dài đi dọc theo miền duyên hải phía bắc của nước
Ý, băng qua dãy núi Pré Alpes và vượt biên giới Ý
để vào Cộng Hòa Pháp. Tiếp tục hành trình đi Nice,
thành phố biển nổi tiếng ở miền nam nước Pháp.
Đến Nice vào buổi chiều. Buổi tối: Tự do dạo chơi
trên con đường Promenade des Anglais ngay trước
mặt bãi biển.

 Thứ hai 23/7: Buổi sáng: Đi thăm Tiểu Vương
Quốc Monaco, một trong bốn quốc gia nhỏ nhất ở
Châu Âu. Thăm quảng trường trước Cung điện của
Hoàng tộc Grimaldi, và xem nghi thức đổi ca gác của
đội Ngự lâm Hoàng-gia. Buổi trưa: Trên đường trở
lại Nice, ghé Grasse và thăm xưởng chế tạo hương
liệu và nước hoa Fragonard. Buổi chiều: Tự do dạo
chơi và mua sắm trong khu phố bên cạnh quảng
trường Massénat và khu chợ Vieux Marché.

 Thứ ba 24/7: Buổi sáng: Rời Nice và băng qua
vùng Provence để đi Lyon, thành phố nằm giữa hai
con sông Rhône và Saône. Buổi trưa: Đến Lyon. Đáp
chuyến tàu tốc hành TGV, hành trình xuyên qua
vùng Bourgogne, để đi Paris, “Kinh đô Ánh sáng”,
thành phố thanh lịch nhất ở Châu Âu và là thủ đô
của nước Pháp. Buổi chiều: Đến Paris. Thăm Khảihoàn-môn Ngôi sao. Thăm quảng trường Vendôme,
quảng trường nhỏ và quý phái nhất của Paris; Chụp
ảnh kỷ niệm trước Trụ đồng với tượng của hoàng
đế Napoléon đệ I, và mặt tiền căn phòng nơi
Frederic Chopin – nhạc sĩ thiên tài của thời kỳ Lãng
Mạn – đã sống vào đầu thế kỷ thứ 19. Buổi tối: Dùng
tàu điện ngầm để đi ra đại lộ Champs Élysées, khu
phố “hoa lệ” của Paris, và ngồi ăn một ly kem với
một chiếc bánh éclair trong một quán cà-phê vỉa hè
[Optional].

 Thứ tư 25/7: Buổi sáng: Thăm nhà thờ Thánh
Tâm Chúa (Sacré Coeur) trên đỉnh đồi Montmartre;
Ngồi uống một ly cà-phê trong khu “Chợ nghệ sĩ”
Place du Tertre. Thăm vườn Lục-xâm-bảo (Jardin
du Luxembourg), khu vườn kiểu Ý nổi tiếng của

Paris. Thăm Quận 13, nơi sinh sống tập trung của
cộng đồng người Việt tại Paris. Buổi chiều: Tự do
đi mua sắm tại hai khu thương xá Au Printemps
và Galeries Lafayette. Buổi tối: Đi chơi trên sông
Seine bằng du thuyền (bateau mouche); Ngắm
nhìn kinh thành Paris với tháp Eiffel thắp sáng
rực, với những chiếc cầu đài các, những lâu đài cổ
kính và dinh thự tráng lệ nằm dọc hai bên bờ
sông, dưới bầu trời thanh tịnh của buổi tối mùa
hè.

 Thứ năm 26/7: Buổi sáng: Thăm quảng

trường Trocadéro và chụp ảnh kỷ niệm trước
ngọn tháp Eiffel. Viếng nhà thờ Đức Bà Paris
(Notre Dame de Paris) và nhà thờ Sainte
Chapelle, “hai viên ngọc bích” của mỹ thuật
Gothic Pháp. Chụp ảnh kỷ niệm trước quảng
trường La Concorde. Thăm vườn Tuileries, ngắm
các bức tượng khỏa thân rất gợi cảm của A.
Maillol và Khải-hoàn-môn Carrousel. Thăm Viện
bảo tàng Louvre, hệ thống bảo tàng lớn nhất thế
giới, và thưởng lãm bức tranh La Joconde (Mona
Lisa) nổi tiếng của Leonardo da Vinci, các tác
phẩm tiêu biểu cho Mỹ thuật Pháp từ thời kỳ
Phục-hưng đến Cận-đại, và các tác phẩm điêu
khắc của Hi Lạp Cổ-đại. Buổi chiều: Thăm nhà thờ
Mái Vòm (Eglise du Dôme), và viếng lăng mộ
tuyệt đẹp của Hoàng đế Napo-léon đệ I. Thăm
Viện-bảo-tàng Orsay, nơi trưng bày các tác phẩm
tiêu biểu của Hội họa Ấn-Tượng (Impressionisme) và Mỹ thuật hiện đại Pháp. Buổi tối:
Tiệc chia tay tại nhà hàng “Chez Edouard”.

 Thứ sáu 27/7: Rời khách sạn lúc 7 giờ sáng
để đi ra phi trường. Từ giã Paris và Châu Âu để
bay trở về Hoa Kỳ bằng máy bay Air France. Máy
bay cất cánh lúc 10 giờ 30 sáng [Chuyến bay Nonstop]. Về đến phi trường Los Angeles vào buổi
trưa cùng ngày.

Giá trọn chuyến Du-lịch:

US$ 5,250.00 + Tax

(Do hối suất giữa tiền Dollar Mỹ và tiền Euro của Liên
Hiệp Châu Âu biến động bất thường trong hai năm
2017-2018, giá ghi trên có thể thay đổi – ngoại trừ
trường hợp quý khách đã đặt tiền deposit)

Giá trên bao gồm:

 Vé máy bay Los Angeles – London // Paris –
Los Angeles (hoặc khởi hành từ các phi trường
khác ở Hoa Kỳ)
 Thuế khởi hành từ các phi trường ở Hoa Kỳ
 Khách sạn hạng Bốn và Năm-sao (02 người
một phòng)
 Tất cả các bữa ăn sáng và ăn tối (ăn tối với
thực đơn Âu của từng địa phương)
 Mọi phương tiện di chuyển đường bộ, đường
hỏa xa và đường thủy trong và giữa tất cả những
nước nằm trên hành trình du lịch này, bao gồm
cả chuyên chở giữa các phi trường, nhà ga và
khách sạn
 Các danh mục thăm viếng, giải trí và mua sắm
như ghi trong Lịch Trình Tour, với sự hướng dẫn
và giải thích Lịch sử - Văn hóa của người Tour
Leader của Voyages Saigon (Trần Chính), ngoại
trừ những mục ghi “Optional”
 Bảo hiểm về Sức khỏe và Y tế (only
applicable to US residents & traveling to Europe
and Asia from the USA)

Giá trên không bao gồm:

 Tiền Tips & Gratuities cho người Tour
Director, Local guide, Tài xế và nhân viên phục vụ
và khuân vác tại các khách sạn
 Các bữa ăn trưa
 Rượu bia trong các bữa ăn tối
 Điện thoại, Internet, Mini Bar và giặt ủi trong
các khách sạn; Những chi phí cá nhân khác

Bảo hiểm:

Để dự phòng việc bất đắc dĩ phải hủy bỏ chuyến
Du-lịch sau khi đã đặt tiền deposit hoặc thanh
toán 100% giá trọn gói Tour, do những bất trắc
có thể xẩy ra trước cũng như trong chuyến đi,
quý khách nên mua loại Bảo hiểm “Trip
Cancellation & Interrup-tion Insurance” để
được bồi hoàn một phần hoặc toàn bộ số tiền đã
thanh toán cho chuyến Du-lịch. Giá bắt đầu từ
US$199.00 /người.

Châu Âu trước ngưỡng cửa của Thiên Niên Kỷ
thứ 3 có gì lạ?
Châu Âu đang trên quá trình thực hiện Giấc Mơ
thống nhất lại để trở thành một thực thể duy

nhất về Kinh Tế – Chính Trị, và trong năm 2002
đã đi thêm một bước rất quan trọng trong quá
trình nhiều gian nan ấy: thống nhất về tiền tệ. Có
một yếu tố rất căn bản đã giúp nhiều dân tộc với
ngôn ngữ, cá tính và hoài bão khác biệt xích lại
gần nhau để cùng thực hiện Giấc Mơ chung ấy,
đó là: Văn hóa La-tinh, cái mẫu số chung về tinh
thần, cái chất keo sơn từ bao thế hệ đã kết dính
các phần đất với nhiều màu sắc địa phương rất
đa dạng và đôi khi rất tương phản ấy lại với
nhau.
Người Mỹ thường nhìn Châu Âu với con mắt nửa
ngưỡng phục nửa hoài nghi: đối với họ, bước vào
thế kỷ thứ 21, Văn Minh Âu Châu đã cằn cỗi, đã
mất đi tính năng động và sáng tạo; Châu Âu quý
phái nhưng già nua, lãng mạn nhưng bảo thủ,
giàu màu sắc nhưng dày cộm son phấn, rất hình
thức và “nặng phần trình diễn”... Quan niệm ấy
xuất phát từ một nhận định thực tế, hay chỉ là
một định kiến sai lầm?
Hãy cùng VOYAGES SAIGON đi thăm bẩy quốc
gia vùng Tây Âu là Anh, Bỉ, Đức, Thụy Sĩ, Ý,
Monaco và Pháp để thấy rằng nhận định nói trên
là không công bằng: Châu Âu rất Quý phái và
Lãng mạn, nhưng đồng thời cũng vẫn rất Tươi
trẻ và tràn đầy Sức sống; Tính Nhân Bản trong
Văn Hóa Âu Châu vẫn còn nguyên giá trị và sức
thuyết phục của nó, không kém gì so với thời kỳ
Phục Hưng ở Ý hay “thời đại Ánh Sáng” ở Pháp
trong quá khứ.
Đi Du-lịch Châu Âu với VOYAGES SAIGON chắc
chắn sẽ không phải chỉ là “Cưỡi-Ngựa-Xem-Hoa”,
mà còn để nhìn thấy rằng Châu Âu của quá khứ
và hiện tại vẫn là một, rằng cái kho tàng Văn hóa
– Mỹ thuật đồ sộ và đa dạng mà chúng ta có cơ
hội thưởng ngoạn là Tài sản chung của tất cả
chúng ta, không phân biệt màu da và cội nguồn
Lịch sử.
Đi du lịch Châu Âu để thấy rằng chúng ta là những
người vô cùng giàu có về tài sản văn hóa!
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