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Tour:  Galveston Beach, Moody Gardens, Kemah Boardwalk, NASA 

 
Khi bạn đến New York City, thì bạn muốn nhìn thấy tượng “Nữ Thần Tự Do”;  còn San Francisco thì bạn 
muốn đến cầu “Golden Gate”.  Đến Houston / Galveston mà không biết historic luxury Hotel Galvez, 
Moody Gardens, NASA, Kemah Boardwalk ra sao, thì thật là một điều thiếu sót.  Từ những lý luận trên, 
chúng tôi, BTC Houston LĐ Họp Mặt năm 2015, quyết định tổ chức một cuộc du ngoạn viếng thăm 
những nơi nói trên.  
 
Bus sẽ bắt đầu “boarding” lúc 8:45 AM, và  “lăn bánh” từ Hilton Garden Inn Hotel chính xác lúc 9 AM,   
Con đường, vừa đi và về, dài 150 miles – khoảng 3 tiếng đồng hồ.  Chúng ta dự định đi thăm 4 chỗ:  
Galveston (2 chỗ - Galveston Beach, Moody Gardens), Kemah (Boardwalk), và Nassau Bay (NASA).   
 
Tại Galveston mình ghé Hotel Galvez (hotel có ma! – sẽ kể thêm trên xe bus),  “vườn thượng uyển” 
Moody Gardens.  Khi đến Kemah mình sẽ đi bộ trên Boardwalk, dọc theo bờ sông vào Clear Lake, bên 
tiếng gió rì rào của Galveston Bay.  Trên đường về, chúng ta sẽ ngừng lại thăm trung tâm NASA.   
 
Khi về đến hotel, bus sẽ ngừng lại tại hotel 30-45 phút cho quý bà / cô “Freshen up”, sau cùng chấm dứt 
tour trước cửa tiệm nhà hàng Kim Sơn - lúc 6 PM.   Phương tiện trở về hotel sau khi ăn: Tự túc. 
 
Giá vé tour là $40 cho mỗi người (trẻ em dưới 2 tuổi - free). BTC lo ăn sáng, và ăn trưa  -  tất cả đều trên 
xe. “No coffee on the bus, please”.   Ngày ghi danh sau cùng (deadline), trùng với “Cruise registration 
deadline” đó là ngày  1 tháng 8, 2015.  Chúng tôi sẽ “refund” 100% nếu bạn cancel trước ngày đó (Tức là 
3 tháng trước ngày họp mặt).  Sau ngày này, rất tiếc, chúng tôi không thể hoàn tiền lại được.  Lý do là 
chúng tôi đã ký contract với hãng xe bus. 
 
Xin các bạn liên lạc với Đoàn văn Xinh (Xinh Hynos) để ghi danh và đóng tiền.  Check và thơ từ gởi về:   
 
Hai Quan LD (Mr. Don Doan) 
PO Box 2648 
Angleton, TX 77516-2648 
Email: xinhdoan@hotmail.com.   Đ/T (cell): 979-417-6553 
 
Khi ghi danh, xin điền vào mẫu “Phiếu Ghi Danh Tham Dự HMLĐ 2015” viết ngày 27 tháng 2, 2015 mà 
chúng tôi đã thông báo cho các bạn.  Sau đây chúng tôi xin bàn về chuyện xe bus. 
 
Tour sẽ không thực hiện được nếu số người ghi danh dưới 40 và tối đa là 50 người, không kể tour guide 
- cho dù mỗi xe có thể chứa được 56 người.  Mình cần chỗ để vật dụng đem theo.   Hiện tại chúng tôi dự 
định mướn chỉ có 1 xe bus.   Có nghĩa là nếu có 51 người ghi danh, mà bạn là người thứ 51, chúng tôi 
đành phải cho bạn “lọt sổ”.  Xin quý bạn ghi danh càng sớm càng tốt. (first come, first served!).   
 
Mặc dù nói nhứ thế, chúng tôi có thể “consider” mướn thêm một xe bus nữa nếu có đủ minimum 40 
người cho chiếc xe thứ nhì.  Sẽ không có xe bus thứ ba.  
 
BTC sẽ handle tiền “tip”.  Các bạn không cần phải cho thêm.  Khi trở về đến nhà hàng, Tour Guide sẽ 
đưa tiền cho tài xế và nói: “Đây là của tất cả các bạn”.  Nghĩa là bạn không tốn tiền gì thêm ngoại trừ 
mua sắm những món hàng địa phương.  
 
Vì mình không có thì giờ nhiều - mỗi nơi mình chỉ ngừng lại khoảng 30 đến 60 phút – nên chúng ta sẽ 
không mua vé vào cửa Moody Gardens hay NASA.  Nếu trong tương lai, bạn muốn trở lại những nơi 
trên, xin nhớ rằng: Ticket là ~ $30 cho NASA, và ~ $60 cho Moody Gardens.  Thời gian xem mất 5-6 
tiếng.  Còn những chỗ còn lại thì free.   
 
Sau đây là chi tiết của từng nơi mình đến thăm.  Xin để ý chỗ chấm đỏ trên bản đồ là Hilton hotel.  Những 
địa danh khác đã được “highlighted” 

mailto:xinhdoan@hotmail.com
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===================================================================== 

Hotel Galvez:  Built 1911.  It was 11 years after 1900 massive hurricane almost wiped out the whole town. Hotel Galvez built in 

1911 and named for Bernardo de Galvez, the famed Spanish Colonial Governor – retains its historic splendor while providing 

guests with the luxury of world class modern amenities. Known as the “Queen of the Gulf,” this property’s 4 Diamond AAA 

rating shines through in every detail. Welcome guests enjoy Texas’ best beaches.   http://www.hotelgalvez.com/ 

http://www.hotelgalvez.com/
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Nếu bạn “book” hotel nầy,  xin đừng chọn phòng 501 – nơi đã có cô trinh nữ, cứ mỗi ngày nhìn ra biển chờ fiance đi tàu về… -  

chuyện bi thương xảy ra, cô ta thắt cổ trong phòng tắm tự vận… -  more details when we are on the bus. 

     Old picture of Hotel Galvez 

 

============================================================================ 

Moody Gardens:  Opened in 1986. The non-profit destination uses nature to educate and excite visitors about conservation 

and wildlife.   Moody Gardens features three main pyramid attractions: the Aquarium Pyramid, holds many species of fish and 

other marine animals; the Rainforest Pyramid, which contains tropical plants, animals.., and the Discovery Pyramid, which 

focuses on science-oriented exhibits and activities.   http://www.moodygardens.com/ 

 

 
 
 

http://www.moodygardens.com/
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Kemah Boardwalk:  http://www.kemahboardwalk.com/visitor-info.asp 

 
Nơi nhìn con tàu ra vào Houston Ship Channel, để hồi tưởng lại “thuở hào hùng” xa xưa! 
 

 
 
================================ NASA  ======================= 
Nasa: The National Aeronautics and Space Administration (NASA) is the United States government agency responsible for the 

civilian space program as well as aeronautics and aerospace research.  http://www.nasa.gov/   or  http://spacecenter.org/ 

 

http://www.kemahboardwalk.com/visitor-info.asp
http://www.nasa.gov/
http://spacecenter.org/
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All of their charter buses are newer models with luxury interior and all equipped with Free 

WI-FI, electrical outlets, premium sound system, flat screen TVs, DVDs, Restrooms, and 

much more…  

 
 

Nếu bạn có thắc mắc gì về “Houston / Galveston Tour” xin liên lạc:   
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)   

mailto:mvvo@yahoo.com

