Tham quan tàu Yersin tại Concarneau – hành trình và cảm nhận
Trở về sau chuyến tham quan tàu Yersin tại Concarneau với hành trình 3 ngày
2 đêm, dù khá mệt nhưng gia đình mình còn nguyên cảm giác vui tươi và hạnh phúc
vì đã may mắn có mặt trong sự kiện này.
Đến với tàu Yersin như một sự tình cờ nhưng đầy may mắn. Trong dịp Tết
Nguyên đán 2015 do Hội sinh viên Việt Nam tại Montpellier (AEVM) tổ chức cùng
sự hỗ trợ từ Hội AD@LY, Monsieur Francois Fiat đã giới thiệu về dự án tàu Yersin
gắn liền với 3 mục tiêu chính – Giáo dục, Khoa học và Thám hiểm. Với ý nghĩa đó,
ông đã tặng AEVM một cặp vé tham dự lễ khánh thành tàu Yersin trong chương trình
tombola và may mắn đó đã thuộc về gia đình mình. Ngay tại lúc trao giải, Monsieur
Francois Fiat đã trao tận tay gia đình mình tài liệu thông tin chi tiết dự án tàu Yersin
và hướng dẫn liên lạc với Madam Anna Owhadi Richardson -Hội AD@LY,
Montpellier chuẩn bị cho hành trình tham quan tàu.

Photo: Chuẩn bị bài giới thiệu tàu Yersin và trao hồ sơ chi tiết dự án
tại dịp Tết nguyên đán 02.2015
Khi biết gia đình mình còn có một thành viên nhí 5 tuổi, cô Anna và ông
Francois đã không ngần ngại tạo điều kiện cho cả gia đình mình tham dự sự kiện đặc
biệt này. Khi ngày khánh thành tàu Yersin chính thức được ấn định vào 09.05.2015,
ông Francois và cô Anna đã gửi thiệp mời, đặt vé tàu và khách sạn cho gia đình mình.
Nhận được tin này, gia đình mình không giấu được niềm vui và háo hức mong sớm
tham gia hành trình này.

Photo: Vé mời tham dự lễ khánh thành tàu Yersin tại Concarneau
Đúng như lịch trình, ngày 08.05, gia đình mình đi từ Marseille và cô Anna đi
từ Montpellier đến gare Paris de Lyon rồi cùng khởi hành đi Concarneau. Tại đây,
chúng mình vô cùng bất ngờ khi monsieur Hảo Tâm – bạn cô Anna đã đón tiếp,
hướng dẫn nhiệt tình cách di chuyển và đưa đoàn đến tận gare Montparnasse để đón
tàu đi Concarneau. Trong chuyến đi này, gia đình mình còn có dịp trò chuyện cùng
gia đình Michel đến từ Nam Phi có cô con gái xinh xắn bằng tuổi con gái mình. Có
bạn đồng hành, hai cô công chúa nhỏ nhanh chóng kết bạn, chia sẻ đồ chơi và mải mê
chơi đùa.

Photo: Monsieur Hảo Tâm đón tiếp tại Gare de Lyon và Bạn mới quen trên chuyến đi
của con gái mình
Gần 7h chiều, cả đoàn đặt chân tới Concarneau - một thành phố nhỏ, xinh xắn,
yên bình, sạch sẽ với phong cảnh thiên nhiên tươi đẹp, biển hoang sơ với những con
sóng lớn bạc đầu. Sau khoảng thời gian ngắn tận hưởng không gian tuyệt vời nơi đây,
cả đoàn lại nhanh chóng di chuyển về khách sạn Les Sables Blancs để nhận phòng.
Vừa đặt chân đến khách sạn, cả đoàn vô cùng ấn tượng trước khung cảnh tuyệt đẹp:
trước mặt khách sạn là bãi cát dài trắng mịn khi thủy triều đang xuống và xen lẫn cảnh
hoàng hôn tuyệt vời. Không khí càng thêm đầm ấm khi ông bà Francois và bà
Geneviève Minssen- cháu ruột Dr. Yersin đến hỏi thăm về chuyến đi của cả đoàn.

Photo: Ông bà Francois và bà Genevieve đón tiếp đoàn mình tại khách sạn
Sáng ngày 09.05, cả đoàn dùng bữa sáng tại khách sạn. Sau đó gia đình mình
tranh thủ dạo bước quanh thành phố trước khi tham quan tàu Yersin.

Photo: Không gian buffet sáng tại khách sạn
Buổi chiều, ông bà Francois đón cả đoàn đến thăm tàu Yersin. Vừa nhìn thấy
tàu, cả đoàn hoàn toàn choáng ngợp trước vẻ đẹp quyến rũ của nó. Chưa hết bất ngờ
về vẻ đẹp bên ngoài, khi thuyền trưởng tàu Yersin dẫn cả đoàn lên tàu thăm quan thì
một lần nữa cả đoàn lại “sốc” trước nét đẹp hoàn mỹ trong thiết kết của từng khoang
tàu. Không chỉ đoàn mình mà toàn bộ khách tham quan đều vô cùng thích thú,
ngưỡng mộ và thán phục thiết kế tàu Yersin về mọi mặt nhất là nội thất trong tàu: hết
sức tinh tế, tinh xảo, tỉ mỉ đến từng đường nét. Quả thực đây là con tàu đầu tiên và
hoành tráng nhất mà gia đình mình có dịp đặt chân tham quan.

Photo: Tàu Yersin tại cảng và Thuyền trưởng đưa gia đình mình tham quan tàu
Kết thúc buổi tham quan tàu, gia đình ông bà Francois còn tổ chức tiệc buffet
mời toàn bộ các thành viên tham gia dự án, người thân và bạn bè cùng tham dự chung
vui chúc mừng cho thành công của dự án. Khi ông Francois phát biểu cảm ơn toàn bộ
thành viên dự án, mình nhận thấy mọi người đều rất xúc động, cảm giác không nói
thành lời.

Photo: Tiệc buffet và bài phát biểu cảm ơn của ông Francois
tại cảng đóng tàu Piriou
Sau đó, ông bà Francois cùng các thành viên chính của dự án gồm ông chủ
xưởng tàu Piriou, thuyền trưởng, cô Anna và bà Genevieve giới thiệu thêm về dự án
tàu Yersin. Tất cả quan khách trong buổi tiệc đều bất ngờ và hào hứng trước mô hình
tàu Yersin và biểu tượng tàu bằng đá tuyệt đẹp.

Photo: Các thành viên chính giới thiệu mô hình tàu Yersin
Bất ngờ nối tiếp bất ngờ, tất cả quan khách cũng như gia đình mình vô cùng
thích thú khi nhận được món quà kỷ niệm là phiên bản tàu Yersin bằng đá.

Photo: Hiền Anh ngắm nhìn mô hình tàu Yersin và quà kỷ niệm
Về đến khách sạn, cảm giác hân hoan và thích thú vẫn còn ngay đó với gia
đình mình. Hai vợ chồng mình cùng nhớ lại hình ảnh tàu và trò chuyện rất nhiều về
các chi tiết đặc sắc trên tàu. Sáng ngày 10.05, trước khi trở về Marseille, gia đình
mình gặp và cảm ơn ông Francois đã nhiệt tình, ân cần, chu đáo quan tâm và tạo mọi
thuận lợi để gia đình mình tận hưởng một chuyến đi hết sức ý nghĩa và lý thú này.

Photo: Gia đình mình cảm ơn ông bà Francois và lên đường về lại Marseille

Về đến nhà khi khá muộn và dù di chuyển cả một ngày dài nhưng cả gia đình
mình vẫn luôn tươi vui và thấy thật may mắn, vinh dự khi có mặt tại sự kiện đặc biệt
này. Trong cả chuyến đi, gia đình mình hết sức ấn tượng với cô Anna, cô ân cần hỏi
thăm, hướng dẫn tỉ mỉ, trò chuyện và chơi cùng con gái mình. Cô kể nhiều câu chuyện
hết sức ý nghĩa trong cuộc sống, giúp gia đình mình thấu hiểu nhiều điều. Chúng
mình còn hết sức nể phục về sức khỏe, sự nhanh nhẹn và tính cẩn thận, chu đáo của
cô.
Hơn tất cả, gia đình mình bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc tới AEVM, ông bà
Francois và cô Anna đã mang đến món quà hết sức ý nghĩa cùng sự quan tâm chu đáo
tới gia đình mình trong toàn bộ sự kiện đặc biệt. Gia đình mình luôn trân trọng và lưu
giữ kỷ niệm hết sức có ý nghĩa này.
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