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N đến Amsterdam lần đầu tiên vào tháng 6 năm 1999.   Lúc đó, đã hết mùa hoa tulip; N thấy tiếc ghê lắm, đã 
hỏi thăm mùa hoa tulip ở Hòa Lan là vào tháng nào?  Tháng Hai năm nay, con gái N gọi; nói giá vé bay qua 
Paris hoặc London vào tháng Ba rất rẽ mà lại nonstop từ Los Angeles bay thẳng đến Paris hoặc London.   
Không suy nghĩ nhiều, N nói con book vé, chả chịu check kỷ xem khoảng cuối tháng Ba hoa đã nở hay chưa, 
cho dù chủ đích chính của chuyến đi Âu châu kỳ này là N muốn đi ngắm hoa tulip.   May quá may, sau khi đi 
Paris và London; thì Keukenhof, vườn hoa nổi tiếng nhất và lớn nhất trên thế giới mở cửa vào ngày 22 tháng 
Ba, đúng lúc… ngay sau khi 2 mẹ con N đến Amsterdam.   
 
Sau gần 19 năm, N trở lại thăm thành phố rất tự do, thoải mái, có nhiều chỗ không khí đầy đặc mùi marijuana 
này. N thấy mình “enjoy” nhiều hơn, thấy thích thú vì ung dung hơn, không bị vội vã, chay đua với thời gian vì 
không phải đi theo tour group. Con gái N research rất lâu để kiếm hotel nằm ngay trung tâm thành phố. Từ chỗ 
N ở, có thể đi bộ đến Ann Frank Museum, red light district, chỗ mua sắm, nhà hàng chỉ có khoảng 10, 15 phút. 
Hotel ở Amsterdam đắt nhất và phòng ngủ thì nhỏ hẹp nhất so với Paris, London, Milan và phòng trên cruise 
ship, những nơi mà N từng ở qua trong chuyến đi này… Tuy không phải là high season nhưng N thấy có rất 
nhiều du khách.  Nếu không book trước, sẽ không còn một chỗ trống nào trong gần như tất cả các khách sạn 
ở quanh khu N ở.  Vào cuối tuần, người đi qua đi lại tấp nập!  Mùa hè nghe nói số lượng người đến 
Amsterdam sẽ đông gấp nhiều lần!   
 

  
 

  
 
Con gái N không thích ăn ở đây, chê thức ăn lạnh, người bán hàng phải hâm lên cho nóng. Cô đi chung với N 
lại thích, vì theo cô ấy, khi cô xem Tivi về Travel, thấy họ có nói đến tiệm ăn “Indogo” này. Tiệm bán cheese, 
sausage, rượu..v.v.. này ở ngay bên cạnh hotel nơi N ở. 
 



  
 

   
 
Hòa Lan là nơi nổi tiếng nhất trên thế giới về cutting and polishing diamonds. Có nhiều diamond factories. Đây 
chỉ là 1 trong những cơ xưởng sản xuất kim cương tiêu biểu cho du khách đến mua kim cương đẹp, rẽ.  Mỗi 
viên kim cương hoặc nữ trang bằng kim cương đều có certificate.  
 

  
 
Trời xâm xẩm tối.  Con gái N muốn đi vào tiệm massage để được tẩm quất. N phải trông cháu cho con.  Cũng 
may, baby ngủ li bì, thế là N tà tà vừa đẩy xe cho baby ngủ, vừa ngắm cảnh vừa chụp hình, vừa ghé vào tiệm 



mua thức ăn để ăn vặt nữa… Đi chung với cô đi chung nhóm, N chụp hình cho cô ấy.  Nhìn người đông đúc 
qua lại, N cảm thấy vui chi lạ. 
 

  
 

  
 

  
 



  
 
Ở khu đèn đỏ (red light district), có những cô gái mặc bikini mỏng dính đứng nơi khung cửa. Cô nào nhìn cũng 
đều rất sexy và rất đẹp! N chụp hình, cho dù không chụp họ nhưng khi N dơ máy ảnh lên là họ đập ầm ầm,  
tiếng động nghe kinh khiếp lắm!  Họ làm dữ, có vẻ ghê gớm lắm, làm N sợ hết hồn! Mấy cô gái này không 
muốn cho du khách chụp hình khi du khách đi vào vùng làm ăn của họ. 
 

                 
 
Lần này đến Amsterdam, N nhận ra cái cột này… đã thấy từ lần trước. Những lon nước ngọt được xếp lại 
thành hình.  Đố bạn biết (hình) mặt của ai đây? 
 
N sẽ post hình và viết bài tường thuật thêm nha. Thân mến chúc các anh chị em luôn an vui, nhàn nhã nhá 
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