Đi Thăm Luân Đôn (Anh Quốc)
Ngọc Hạnh
Vào cuối đông tiết trời Virginia chưa đủ ấm để rời bỏ áo khoác mỗi khi ra đường, cô bạn rủ tôi đi thăm viếng
các nước Âu Châu 15 ngày với hãng du lịch Cosmos. Bạn tôi bảo giá tương đối phải chăng, hãng có 50 năm
kinh nghiệm trong ngành du lịch, có tiêng tốt, baỏ đảm cuộc hành trình sẽ hấp dẫn. Theo lời khuyên cô bán vé,
chúng tôi đến phi trường Dulles (Washington DC) 2 giờ trước khi khởi hành để làm các thủ tục cần thiết, kiểm
soát, cân hành lý... Đúng 7 giờ tối, phi cơ cất cánh. Hành lý, mỗi người được mang theo 1 túi xách tay, một
vali gởi theo máy bay, nếu đem nhiều hơn phải trả tiền thêm. Theo lời nhắc nhở của hãng, mỗi người chúng
tôi mang theo một áo khoác phòng khi trời lạnh, dầu sao cũng dùng đến vì trên máy bay thường rất lạnh nhất
là về đêm. Phi cơ lớn, chỗ ngồi thoải mái, mỗi hành khách có tivi nhỏ trước mặt với nhiều đài khác nhau.
Khoảng 8 giờ ăn cơm tối, thức ăn nhẹ, ngon, tinh khiết.
Luân Đôn:
Chúng tôi đến Luân Đôn 7 giờ sáng hôm sau. Luân Đôn cách thủ đô Hoa Thinh Đốn 6 tiếng. Phi trường
Heathrow Luân Đôn rộn rịp, đông đúc, xếp hàng vòng trong, vòng ngoài độ gần 1 giờ chúng tôi lấy xong hành
lý. Nhân viên Cosmos mặc đồng phục hồng, mang phù hiệu chờ sẵn phi trường. Cô xinh xắn, da trắng, môi
hồng, tươi cười rạng rỡ. Các du khách khác của hãng Cosmos cũng đến phi trường Heathrow từ khắp nơi.
Chúng tôi cùng lên xe bus về khách sạn Kennedy, Luân đôn. Từ phi trường về khách sạn chúng tôi qua nhiều
công viên hoa cỏ xanh tươi, các lâu đài cổ kính, các nhà thờ uy nghiêm, nguy nga, tráng lệ. Ở Luân Đôn tài xế
lái xe bên trái, đường hai chiều, mỗi chiều chỉ có một lane, đường phố nhỏ hẹp nhưng sạch sẽ.
Sau khi cất hành lý, tắm rửa, chúng tôi lấy xe điện ngầm đi viếng Tower of London cùng các du khách khác. Đi
xe điện ngầm mất thì giờ và chẳng rẻ hơn bao nhiêu. Vả lại các trạm, ga, ngõ rẽ của đường đi xe điện ngầm
rất nhiều, dễ bị nhầm lẫn, nhưng chúng tôi muốn đi cho biết. Những chuyến xe điện ngầm đi Tower of London
không sạch sẽ bằng xe điện từ Virginia đến Washington và rất đông hành khách. Đến nơi, đứng bên ngoài
khuôn viên Tower of London chúng tôi thấy lâu đài và Tower Bridge. Vé vào cửa $11 cho người lớn, trả bằng
Mỹ kim, credit card hoặc tiền bảng Anh đều được chấp nhận.
Tower of London:
Lâu dai thật rộng lớn, xây cất phần nhiều bằng đá. Các bồn hoa sân cỏ, trồng
tỉa tỉ mỉ. Hoa Tulip lúc ấy chớm nở, hoa thủy tiên, Daffodil vàng, trắng đang nở
rộ thật đẹp. Du khách viếng Tower of London rất đông. Trong khuôn-viên
Tower có lính gác, mặc đồng phục đỏ hay xám, người thẳng tắp như ngươi
máy, mang súng đi qua lại. Các đường đi lên tháp nhỏ hẹp vòng quanh, phải đi
từng người một, đưa đến nơi giam giữ các tội phạm ngày xưa. Phòng giam có
đầy đủ tiện nghi giường nệm êm ái, có đàn, bàn viết nhưng tù nhân nơi này
không thể trốn thoát được vì tháp cao, sông sâu, các cửa sổ có song sắt chỉ đủ
để ánh sáng lùa vào .
Jewels House:
Chúng tôi đến Jewels House nơi cất giữ các vương miện, các gươm quý của các vị vua chúa ngày xưa. Các
viên kim cương, hồng ngọc, mã não chiếu lóng lánh dưới ánh đèn từ các vương miện, chuôi gươm. Nếu tôi
không lầm viên kim cương trên vương miện Nữ Hoàng Anh nặng hơn 100 carats? Trên màn ảnh còn chiếu
các sinh hoạt hay các buổi lễ hoàng gia Anh ngày xưa và nay. Du khách rất đông, người lính gác phải cho vào
từng nhóm một, vào một ngõ, ra một ngõ khác thật trật tự. Viện bảo tàng nằm trong khuôn viên Tower of
London, chúng tôi không vào vì không đủ thì giờ, mở cửa 10 giờ sáng đến 6:30 chiều.
Các tiệm bán quà lưu niệm trong đông khách tuy giá mắc hơn ở Hoa Kỳ. Từ bên trong Tower of London chúng
tôi thấy Tower Bridge màu xanh nhạt bắc ngang qua sông Thames. Nếu xem hết Tower of London phải mất
1/2 ngày. Bên ngoài Tower of London có nhiều tiệm ăn, tiệm bán quà lưu niệm, bán quần áo và có cả Mc
Donald đông nghẹt thực khách. Người đi lại trên lề đường đông đảo, các đường đi đến xe điện ngầm đông

đặc hành khách, tất cả đều đi nhanh nhanh, dáng điệu hối hả.
Viếng Thành Phố
Sáng hôm sau chúng tôi ăn điểm tâm phòng ăn khách sạn, quy định của đoàn ăn sáng từ 7:g00 - 7:g30 sáng.
Phòng ăn rộng rãi, khách sạn lớn, nhân viên nồng hậu, ân cần. Chúng tôi có mặt trên xe bus 8 giờ sáng để
viếng tổng quát thành phố (City Sightseeing) với hướng dẫn viên địa phương. Lúc ấy chúng tôi biết đoàn du
lịch có 54 du khách gồm 10 quốc tịch, tuổi tác khác nhau. Có những người khoảng trên dưới 60 tuổi, có sinh
viên mới tốt nghiệp và có cô cậu còn trong đại học theo đoàn du lịch khi hoàn tất học kỳ trước khi về thăm gia
đình. Đó là các sinh viên Trung Hoa, Ấn Độ, Nhật Bản, Kwai, Mê Tây Cơ. Họ đến từ Hoa Kỳ hay các đại học
Anh. Trong đoàn du lịch có người đã đi rồi từ mấy năm trước, họ đã biết nhiều nơi ở Luân Đôn, nay vẫn muốn
theo đoàn xem tổng quát thành phố như người bạn cùng đi với tôi, viếng Luân Đôn năm vừa qua.
Điện Buckingham:
Chúng tôi được hướng dẫn viên đưa đi xem điện Buckingham, nơi
Nữ Hoàng Anh làm việc và cư ngụ, xem lính Hoàng gia đổi phiên gác
(changing of the guard). Đoàn kỵ binh y phục sáng ngời rực rỡ, cởi
những con ngựa cao lớn, mập mạp đi trước xong đến toán bộ binh
.Những người này mặc đồng phục, đội nón có gù lông đỏ, bước đều
đặn,đi thẳng hàng, mang súng dài trông rất đẹp . Hàng ngàn du
khách đứng ngoài hàng rào trước diện Buckingham chờ xem đoàn
lính đổi phiên gác đến. Các du khách bấm máy ảnh lia lịa.
Chúng tôi tản bộ, đi xem vườn hoa và dinh thự mẹ Nữ Hoàng (Mother of the
Queen), Nhà Thờ St Paul, nơi làm phép cưới Hoàng Tử Charles và Công
nương Diana, Kensington Palace, công viên National, Nhà Thờ Westminter.
Tài xế hãng chờ chúng tôi ở điểm hẹn cách đấy không xa. Bác tài mặc com –
plê, cà vạt tươm tất, nói năng lễ độ, nhã nhặn. Anh cẩn thận gíup đở mọi
người mỗi khi lên hay xuống xe Anh chọn những đường ít kẹt xe để đỡ mất
thì giờ du khách. Hướng dẫn viên cho biết Luân Đôn phần đông dân chúng
dùng xe điện ngầm để di chuyển hoặc xe bus vì đường nhỏ hay bị kẹt xe. Xe
bus Anh (Luân Đôn) 2 tầng (double decker bus) Cảnh sát Anh không thấy
người nào mang súng.
Windsor Castle:
Buổi chiều chúng tôi đi viếng Windsor Castle ngoại ô thành phố. Ai đi ghi tên trước, đóng $39. Nữ Hoàng Anh
cư ngụ, làm việc ở lâu đài hôm chúng tôi đến viếng. Hướng dẫn viên
bảo khi nào thấy lá cờ trên đỉnh tháp tròn là hôm ấy Nữ Hoàng có mặt
trong lâu đài. Du khách không được đến gần phòng Nữ Hoàng làm việc,
chỉ được phép viếng các phòng khác. Lâu đài tráng lệ Windsor Castle
hơn 900 tuổi là cung điện nhà vua (Royal Place), có diện tích rộng lớn .
Các vườn hoa trong lâu đài trồng nhiều hoa loại màu sắc hài hòa tươi
đẹp, các bồn cỏ xanh non chăm bón thành cac hình thù kiểu cọ vui mắt .
Ngoài sân trước mặt lâu đài những người lính mang súng dài canh gác,
đi qua lại. Du khách được xem các phòng ăn lộng lẫy, phòng ngủ trang
trí thanh nhã, phòng làm việc rộng rãi, phòng họp dài ngoằn của vua
chúa ngày xưa. Trên tưòng các phòng này có những bức tranh thật to,
chóang gần hết chiều cao bức tường…
Nắng chiều vàng nhạt đã trãi khắp đều trên ngọn cỏ. lá cây, chúng tơi tập họp theo hướng dẫn viên trở về
khách sạn ăn tối và nghỉ ngơi để chuẩn bị ngày mai viếng thăm địa phương khác.
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