
For: Oct/Nov, 2015 Phương Tiện Di Chuyển       Mar 03, 2015  
                                                    SQHQ”LD”  Houston Reunion 2015         Page: 1 

   

 Prepared:  Feb 6, 2015  MV 

A: Airports to Hotel (Taxi, SuperShuttle)  

 

Hilton Hotel's address: 6855 West Sam Houston, Parkway S.  TX, 77072 

                                  Corner of Bellaire Blvd and Beltway 8 West. 

Distance from: Houston Intercontinental Airport - IAH (or Bush): IAH - Hotel: 36 Miles.  

                      Houston Hobby Airport (airport code: HOU):        HOU - Hotel: 26 miles  

 

IAH Airport - Hotel: 

  1.  Taxi (IAH-Hotel):  Khoảng $80-$90 mỗi cuốc.  Taxi loại 4 hay 6 chổ ngồi giá như nhau. 

 Tùy theo số lượng của luggage mà mình mướn xe.  Các bạn có thể đặt trước nếu muốn. 

 Còn không thì đến airport gọi sau.  

        -  United Cab:  (713) 224-4445;  - Taxis Fiesta: (713) 236-9400;  

        -  Yellow Cab:  (713) 236-1111; - Liberty Taxi: (713) 695-6700 

 

  2. Super Shuttle (IAH-Hotel):  Call (800-258-3826) or make reservation on 

line: http://www.supershuttle.com/   

       - Khoảng $31 / Person.  Nếu book “the whole van” (7 persons plus luggage) $140.   

 

HOU Airport - Hotel:  Có lẽ rẻ hơn vì khoảng cách gần hơn (10 miles less) 

      

 B:  Di chuyển địa phương (Từ Hotel - Khu VN:  Taxi, bus, cuốc bộ)  

 

Có ba cách di chuyển khác nhau: Xin chú ý:  Hotel cách khu VN – Tiêc “Warm-up”, Tiệc 

Gala, Kim Sơn -  khoảng  1-1.5 miles, max. Xin xem bản đồ dưới đây.   

 

Cách thứ nhất:  Taxi.  Phone numbers listed phía trên. Nên order 6-passenger taxi. Khoảng 

$15 cho 1 chiếc (~ 4-5 người), một bận - surge charge, rush hour charge, tip included. 

  

Cách thứ hai:  Local bus (Bus No 2): Nhìn bản đồ dưới đây. Chấm đỏ là Hotel.  Chuyến đi, đi 

theo mủi tên xanh. Đi 3-4 stops. Chuyến về, đi theo mũi tên đỏ. Đi 3-4 stops. Mỗi lượt 

$1.25 không kể đi xa gần.  Hotel Front Desk có đổi tiền lẻ.  Nếu muốn đi unlimited trong 

ngày mua thẻ One-Day Pass $3/day, seniors $1.50. Mua thẻ ở HEB. No senior discount 

when pay cash.  Weekend, xe chạy từ 6 AM–midnight (every 25-30 minutes). HEB ở BW 8 & 

Beechnut (1.0 Mile S. of hotel). Hotel shuttle serviced trong vòng 5 miles – weekdays only. 

 

Cách thứ ba:  Cuốc bộ.  Dressed up hoặc mặc đồ trắng mà đi bộ? (Don’t think so) 

 

 
Ocean Palace - khu Hong Kong City Mall (4th bus stop).  Lac Hồng 3rd stop và  Cuốc bộ khoảng 600’ 

Ocean Palace 

(Hong Kong city 

mall) 4
th

 stop. 

Lac Hong  

(Warm-up) 

http://www.supershuttle.com/


For: Oct/Nov, 2015 Phương Tiện Di Chuyển       Mar 03, 2015  
                                                    SQHQ”LD”  Houston Reunion 2015         Page: 2 

   

 Prepared:  Feb 6, 2015  MV 

C:  Di chuyển cho những bạn đi cruise:  (Bus:  $20+ cho mỗi người, mỗi bận) 

 

Ship:  Carnival Freedom.  Vacations To Go deal No: 32473.   
             Depart:  Mon Nov 2, at 16:00.  Return:  Sat Nov 7, 2015 at 08:30.  
 

 
 

Lộ trình:  Từ hotel đến Galveston Carnival Cruise  terminal (terminal 1) là  ~ 65 miles.   Thời gian đi, nếu 
không kẹt xe là 1h15 phút.  BTC sẽ lo phương tiện di chuyển cho các bạn, ngoại trừ những bạn đi xe 
riêng, taxi, hay SuperShuttle.  Chi tiết đi xe bus như sau: 
 
Mướn xe bus:  Hiện tại chúng tôi chưa biết bao nhiêu người đi,  chỉ estimate là 80-100 người.  Chúng tôi 
dự định mỗi xe bus chở ít nhất là 40, và nhiều nhất là 50 người  - Bus có 56 chổ ngồi.  Mình cần có chổ 
trống để chở những thứ cần thiết.  Nếu số người không đủ để “fill up” 1 xe, hoặc 2 xe, mà chỉ có nửa 
(1/2) xe, hay 1 xe rưỡi, chúng tôi có thể “ask for a couple of dollars  donation” per person.  Mình không 
thể bỏ  ai lại hết.   Sẽ cập nhật giá cả chính xác sau khi qua khỏi ngày deadline.  Deadline để book cruise 
và phương tiện di chuyển (đến tàu và đi về)  là ngày 1 tháng  8, 2015 -  cùng ngày với “Land  Tour”.    
 
Ghi danh:   Xin các bạn book sớm để BTC lo việc mướn xe.  Nếu bạn cancel trước ngày deadline, chúng 
tôi sẽ refund 100%.  Còn sau ngày đó, rất tiếc,  chúng tôi không thể refund được vì đã ký contract với xe 
bus.  Xin các bạn điền vào mẫu “Phiếu Ghi Danh Tham Dự HMLĐ 2015” mà chúng tôi đã thông báo. 
 
Giá vé:  Chuyến đi   $20 mỗi người.   Còn chuyến về cũng  $20 cho mỗi người cho dù bạn xuống ở Hobby,  
hotel, hay là lên tận IAH airport.  Trẻ em dưới 2 tuổi free.   
 
Xin liên lạc với anh Đoàn V. Xinh (Xinh Hynos) để ghi danh và đóng tiền. 
Hai Quan LD (Mr. Don Doan)  
PO Box 2648 
Angleton, TX 77516-2648.   
Email: xinhdoan@hotmail.com.   Đ/T (cell): 979-417-6553 
 

mailto:xinhdoan@hotmail.com
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Luggage tags:  Trước khi load hành lý  lên xe bus,  chuẩn bị luggage tags và “staple” vào suitcasel.  Mượn 
“stapler” ở hotel front desk.   Đừng đợi đến Galveston, lúc xuống xe bus mới lo chuyện nầy thì lúng túng 
lắm.  Tags sẽ available (trong email của agent hay cruise company) sau khi bạn trả tiền “full payment” .   
Nhiều hãng tàu bắt bạn phải “check in” rồi mới in ra được. Travel Agent sẽ thông báo cho bạn biết.      
 
Chuyến đi:  Taxi, SuperShuttle, hoặc xe bus - BTC sẽ order xe bus.  Theo chương trình thì  bus sẽ bắt đầu 
load hành lý lúc 9:00 để chúng ta khởi hành đúng  9:30 sáng.  Bus sẽ trực chỉ đến Galveston Terminal 1, 
nơi Carnival Freedom đang đậu.  Không rước khách dọc đường.  Mỗi trạm ngừng  trả thêm $50 cho bus 
company, và chúng tôi không thể trả thêm được vì đã ký contract rồi.   
 
Chúng tôi sẽ cung cấp thức ăn sáng và nước uống (trên xe).  “No coffee on the bus, please”.   Mình tiên 
đoán là xe bus sẽ đến cruise terminal khoảng 11:00.  Unload bus, check-in hành lý,  check security, lấy 
passenger ID, chụp hình lưu niệm, sau đó chuẩn bị boarding khoảng 12:30.   
 
Như thế thì vừa lên tàu là tới giờ lunch.  Sau khi ăn lunch trở về cabin ,  có lẽ suitcase của bạn đã được 
delivered đến đó rồi.  Dọn dẹp quần áo xong, đi dạo tàu,  nghỉ ngơi, là  chuẩn bị  “practice  abandon ship  
drill”  (thực tập nhiệm sở bỏ tàu) trước khi tàu tách bến - lúc 16:00.  Bon Voyage! 
 
Chuyến về:  Phương tiện di chuyển của chuyến về cũng có options giống như chuyến đi (Taxi, 
SuperShuttle…, và bus do BTC lo.  Ngoài ra, lúc ở trên tàu, bạn có thể book riêng với “Carnival” để đi 
thẳng lên phi trường, nếu cần (airport  transfer).  Nếu bạn đã book với chúng  tôi,  mà muốn đi theo 
Carnival Airport transfer xin cho Group Leader biết.    
 
Một đêm trước khi tàu về bến, nhân viên tàu sẽ khuyên bạn nên pack 1 suitcase lớn để trước phòng 
mình,  để đêm hôm đó họ move xuống hầm tàu, rồi sáng hôm sau họ mang xuống terminal cho bạn.  
Phần còn lại của “your luggage” – nhẹ thôi -  thì hand-carry xuống tàu.  Khi  rời khỏi tàu, bạn tìm nơi để 
hành lý và “claim your luggage” theo sự hướng dẫn.   
 
Chúng tôi sẽ order xe bus có mặt tại terminal  09:30 dù tàu dự định cập bến lúc 08:30.  Lý do là bạn  phải 
“pickup your luggage” rồi đi qua cổng, để “clear” với “Customs Border Patrol” trước khi ra khỏi terminal.  
 
Nếu bạn quyết định bay về trong ngày, chúng  đề nghị lấy chuyến bay sau 16:30.  Tốt hơn hết là ngủ lại ở 
Hotel rồi hôm sau bay về.  Vào tháng 11, mặc dù gần cuối mùa hurricane, nhưng vào khoảng thời gian 
nầy tàu có thể về trễ hơn giờ dự định vì sương mù (fog). 
 
Khi rời khỏi bến tàu,  trên đường về, chúng tôi sẽ ghé ba chỗ, nếu cần.  Trạm thứ nhất là phi trường 
Hobby - bỏ khách – ETA (estimated time of arrival)  là 12:00,  kế đến là Hilton Garden Inn Hotel - 
Westbelt, ETA 13:00,  và sau cùng là Houston Intercontinental Airport, ETA  14:00.  Chúng tôi sẽ không 
được phép ghé một chổ nào khác hơn nữa. 
 
Cruise terminal to:  HOU  45 miles; Hilton Westbelt  65 miles;  IAH Airport: 100 miles (via Westbelt) 
http://www.portofgalveston.com/index.aspx?nid=87  (Pier Address, Parking  cho những bạn tự lái xe) 
 
Nếu bạn có thắc mắc gì về “phương tiện di chuyển” xin liên lạc:   
1.  Màng  Võ:    mvvo@yahoo.com  Hay là:    281-954-4429 (Google phone:  Voice or text) 
                                                               Hoặc là:  832-752-7969 (cell phone:  Voice or text). 
 2.  Đoàn V. Xinh theo địa chỉ phía trên.    

http://www.portofgalveston.com/index.aspx?nid=87
mailto:mvvo@yahoo.com

