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Chúng tôi 11 người rủ nhau viếng Địa Trung Hải bằng du thuyền vào tháng 9 khi thời tiết bắt đầu mát mẻ, 
nắng hè dịu bớt. Mọi người ở cùng tiểu bang Virginia, riêng chi Di ở tận Chicago, chị là cựu giáo sư Gia Long 
cùng gia đình cư ngụ Hoa kỳ từ trước 1975. Nhóm chúng tôi tòan phụ nữ và người trẻ nhất 60 tuổi. Thường 
khi du ngoạn có quý ông đi cùng. Các vị nhắc nhở, xem thơi tiết nóng lạnh để còn mang theo áo khoác, in vé 
may bay, làm các thủ tục phi trường, check in hành lý giùm nên chúng tôi mang hanh trang thoải mái. Lần này 

phải tự lo mọi việc nên phần lớn chúng tôi chỉ mang theo những thứ 
thật cần thiết, gọn nhẹ. Nhớ lần đi Houston khoảng 3 giờ bay từ nhà với 
cái carry-on nhỏ, tôi phải trả hơn 100 mỹ kim cả đi lẫn về. Vì đi nước 
ngoài nên phi cơ cho mang hành lý miễn phí. Mọi người bay đến 
Barcelona, Spain xuống du thuyền để bắt đầu cuộc hành trình. 
 
Chuyến đi này có lẽ người bán vé du lịch muốn thử sức khỏe, sức chịu 
đựng của các vị nữ lưu nên cho bẩy người trong nhóm chúng tôi 
chuyến ba phi cơ mới đến được Barcelona. Chi Di và vài vị khác mua 
vé lấy, bay một lèo từ Chicago đến Barcelona vào khách sạn nghỉ ngơi 
trước. Rời nhà chúng tôi đáp phi cơ Delta đến Nữu Ươc xong chuyển 
sang may bay của hảng Air France đi Paris. Nghỉ ngơi vài tiếng lại lên 

máy bay khác đi Barcelona. Nói thì nhanh thật ra phi trường Nữu Ước và Paris rộng quá, chuyển phi cơ phải 
đi bộ lòng vòng từ cổng này đến cổng kia (gate) khá xa. Tuy thế mọi người binh an có lẽ nhờ đi một nhóm nên 
chuyện trò quên cả mệt nhọc. Các nữ tiếp viên Spain da trắng mắt xanh, mặc đồng phục màu hồng tươi sáng 
còn các tiếp viên Pháp hãng Air France mặc màu xanh ngọc bích rất đẹp. Cũng may hành lý được gởi đi 
thẳng, không phải đem ra đem vào. Đến phi trường Barcelona có người đón đưa về khách sạn ở qua đêm để 
hôm sau xuống tàu bắt đầu cuộc hải hành. 
 
Du thuyền rời bến lúc 17 giờ nên chúng tôi có buổi tối và gần cả ngày hôm sau thăm viếng Barcelona. 
 
Đại Cương: 
 
Barcelona là một thành phố du lịch rất dễ thương với các kiến trúc tối tân hiện đại nhưng vẫn còn giữ nguyên 
những lâu đài cổ xây từ thời xa xưa. Nơi đây một thời là trung tâm văn hóa, thương mại, kinh tế, thời trang, có 
nhiều công trình được Unesco công nhận là di sản thế giới. Barcelona đông dân thứ 6 Liên Âu sau Paris gồm 
1,6 triêu dân trong thành phố trên một diên tích 102,2 cây số vuông, được xem như là một thành phố du lịch 
có nhiều thắng cảnh, một trong những thành phố sang giàu của Âu Châu. Bãi biển đẹp, nhiều công viên rộng 
rãi nơi đồng bằng và trên đồi cao, nhà thờ xưa cổ, hải cảng lớn, trú phú… 
 
Về giao thông có sân bay quốc tế mỗi năm đón hơn 40 triệu khách đi 
và đến. Xe buýt có máy lạnh mát mẻ êm ái đưa đón khách từ phi 
trường vào thành phố và ngược lại. Metro tiện nghi chạy trong lòng 
đât, xe taxi với mui đen, cửa vàng nhạt chạy khắp cùng, tính tiền theo 
đồng hồ. Xe hơi tư nhân trông còn mới. Tôi chẳng thấy xe cũ chạy qua 
lại trên đường phố. Nhớ cách đây 10 năm tôi đến St Petersburg, Nga, 
thấy xe chạy ngoài đường phần lớn cũ hay tương đối cũ, có chiếc bạc 
màu tróc sơn, không thấy xe láng bóng, mới toanh như ở Barcelona. 
 
Về tôn giáo tài liệu cho biết gần 50% dân theo đạo Thiên Chúa, ngoài 
ra họ theo đạo Cơ đốc, đạo Hồi…. Nhà thờ Thiên Chúa rất đẹp, đền 
thờ Hồi Giáo không biết ở đâu. Không thấy phụ nữ Hồi giáo mặc áo chùng đen, đội khăn che kín cổ, hôm 
chúng tôi đến Barcelona dù sách báo cho biết Tây ban nha có nhiều tin đồ Hôi Giáo, đền thờ Muslim to, xinh 
đẹp. 
 



Khách sạn nhiều với giá khoảng 495$ cho khách sạn 5 sao và 195$ cho khách 3 sao. Ngoại ô rẻ hơn chút ít. 
Cách đây 10 năm, người bán vé du lịch đã cho chúng tôi ở khách sạn 4 sao ở Barcelona giá 278 euros/ngày, 
ngay trung tâm thanh phố. Từ khách sạn chúng đi bộ ra quảng trường Catalonia xem các vòi phun nước, các 
tượng đồng đứng trên bục cao, các kiên trúc xinh đẹp chung quanh quảng truờng. Thời kỳ đó các phố có vỉa 
hẻ rất rông người ta bày bám hoa tươi, cây cảnh, quần áo, trái cây tươi, tranh ảnh … bày biện vui mắt. Lúc ấy 
euro mắc hơn mỹ kim nhiều, khoảng hơn 130 mỹ kim đổi 100 euros. 
 

Barcelona có sân vận động to, đã tổ chức Thế Vận Hội Mùa Hè vào 
năm 1992. Ngoài ra Barcelona còn nổi tiếng với vũ điệu Flamenco 
mềm mại uyễn chuyễn, trò đầu bò nguy hiểm được người địa phương 
yêu thích. Được biết người nghệ sĩ đấu bò phải trẻ tuổi, khỏe mạnh, 
nhanh nhẹn. Họ mặc y phục rất đẹp hùng dũng, tự tin khi ra đấu 
trường nhưng chắc gì họ an toàn khi cuôc với bò mộng hoàn tất. 
 
Du Ngoạn: 
 
Chúng tôi đến khách sạn Barcelona vào buổi chiều.Từ phi trường về 

khách sạn khá xa. Xe đưa chúng tôi qua các hảng xưởng, nhà phố đơn 
sơ ở ngoại ô đến phố phường sang trọng, nhà lầu cao ốc hơn chục 
tầng, các tiêm buôn hàng hóa bày biện sáng trưng hấp dẫn trong thành 
phố. Vỉa hè các đường lớn rộng rãi nhưng các đường nhỏ chỉ 2 chiều 
xuôi ngược. Lề đường cũng hẹp chừng vài mét bề ngang. Các hàng 
cây 2 bên đường còn trẻ. Chưa gốc cây nào to đủ dể cho vào hàng cổ 
thụ . 
 
Sau khi nhận phòng tắm sạch bụi đường xa, chúng tôi rủ nhau dạo phố 
và dùng cơm chiều tuy trong khách sạn cũng phòng ăn cho khách ăn 
tối nhưng phải trả tiền. Từ khách sạn nhìn ra ngoài cũng vui mắt, người qua kẻ lại. Mở cưa đi thẳng phía 
trước, phía sau hay quẹo trái, quẹo phải đều là phố phường, buôn bán đủ lọai hàng hóa, tiêm ăn, sách báo, 
quần áo , đồ điên tử… Người Tây ban nha ăn mặc lịch sự, phụ nữ địa phương đi giày gót cao, mang ví đẹp. 
Du khách thuờng mang giày gót thấp hay giày đi bộ (Sneaker ) để có thể đi dạo lâu. Khoảng hơn19 giờ chúng 
tôi ghé tiệm ăn dùng cơm tối. Nhà hàng giới thiệu món ăn đăc biệt đia phương (paella) gồm dĩa cơm chiên 
thật to gồm tôm, cá, mực, con chem chép (mussel). Họ cho sốt cà chua vào nên cơm có màu hồng hồng, ăn 
cũng được. Tôi đến Tây ban nha 3 lần, 3 đia phương khác nhau nhưng lần nào cũng họ cũng mời món ăn này 
tuy hương vị khác nhau chút it. Tiệm về khuya càng đông khách. Chị Phương, người cùng phòng, và tôi trở về 
khách sạn sau cơm tối khi các bạn khác tiếp tục đi dạo thăm Barcelona về đêm. Các đường lớn đèn sáng 
choang, sạch sẽ, người, xe đông đúc. 
 
Đi xem Thánh Đường Sagrada Familia 
 
Hôm sau chúng tôi trả phòng sau khi điểm tâm, thuê xe đưa về bến cảng sau khi đi thăm viếng thành phố. Tài 
xế mang cà vạt, phần lớn biết tiếng Anh, nhiều hay ít mà thôi. Xe qua phố nọ phố kia cuối cùng ngửng ở con 
đưòng đông người xéo xéo nhà thờ rông lớn cho chúng tôi xuống. Vỉa hè con đường này rất rộng.Nơi đây 
người ta bày hàng bán tranh , các tượng ảnh tôn giáo, các vật kỹ 
niệm, quạt, khăn, nón, các nữ trang xinh xắn...Người mua cũng 
đông. Bên kia đường nhà thờ người cũng đông đúc không kém, chật 
cả vỉa hè. Du khách đứng trước hàng rào nhà thở chờ đến lượt mình 
vào cửa. Số người vào nhà thờ đông lắm, từ bậc thang cuối đến tầng 
trên, người là người. Vào nhà thờ phải đi lên nhiểu bậc thang. Muốn 
viếng thánh đường nổi tiếng này tốt hơn là theo hướng dẫn du lịch. 
Ho mua vé trước có giờ hẹn vào thăm. Đi tư túc thường phải chờ đợi 
lâu dù đi sớm lúc 8 giờ khi nhà thờ vừa mới mở cửa. Tuy đến sớm 
nhưng vẫn có nhiều người xếp hàng trước rồi. Thiên hạ đứng ngoai 
đường nhìn ngắm và chụp ảnh nhà thờ nhiều lắm Chúng tôi gặp rất 
nhiều đoàn du khách ở các tàu khác, và vài du khách Việt Nam. Họ 
đến từ các quốc gia khác nhưng mừng rỡ khi gặp chúng tôi, người đồng hương. 



 
Thánh đường Sagrada cao và to, kiến trúc đặc biệt tinh xảo, cầu kỳ, tỉ mỉ được xem là biểu tượng Barcelona 
hay cả nước Tây ban nha, xây từ 1882 và đến nay vẫn còn tiếp tục. Tuy chưa xong hoan toàn nhưng thánh 
đường đã mở cửa từ nhiều năm đón cả triệu người (5 triệu?) gồm công giáo, dân chúng, du khách vào thăm 
mỗi năm.  
 
Nhà thờ nếu hoàn thành sẽ có tất cả 18 tháp từ cao đến thấp, tương trưng cho 
các vị tông đồ, các thánh, Đức Mẹ… Tháp tượng trưng Chúa Jesus cao 170 mét, 
sẽ là ngọn tháp cao nhất trong các thánh đường thế giới.Trên đỉnh tháp có thánh 
giá thật to. Mặt trước các vách thánh đường trang trí các hoa văn mỹ thuật, các 
hình tượng tôn giao, các thánh, thiên thần, Chúa Jesus, Đức Mẹ chạm khắc thật 
khéo léo từ tà áo, các đông tác tay chân, cử chỉ, dáng điệu, cái nhìn…thật linh 
đông, diễn tả các sinh hoạt của Chúa lúc mới ra đời , các thánh lễ xa xưa… Dù là 
tín đồ công giao hay ngoại đạo, du khách khắp nơi trên thế giới ngưỡng mộ, trầm 
trồ thán thục công trinh xây cất thánh đường đăc biệt mới lạ và nghệ thuật điêu 
khắc tuyệt vời của các nghệ sĩ và kiến trúc sư tài gioi Antoni Gaudi . Thánh đường 
dự tinh chứa 7.000 người tầng dưới, 1000 người các tầng trên, sẽ hoàn thành 
năm 2026, đúng 100 năm ngày kiến trúc sư Antoni Gaudi qua đời vì tai nạn năm 
1926. Thánh đường đựơc UNESCO cho vào danh sách Di Sản Thế Giới tháng 10 
năm 2010 dù công việc xây cất còn tiếp tục. 
 
Tôi không vào bên trong nhà thờ vì quá đông người đứng xếp hàng chờ đến lượt vào viếng bên trong. Được 
biết vào viếng nhà thờ nhưng nghe muốn nghe thuyết minh khoảng 1g30 phút phải trả số tiền nhỏ thuê máy 
nghe (audio). Cũng có chiếu đoạn phim ngắn miiễn phí nói về lịch sữ, công cuộc xây cất thánh đường. Phí tổn 
do tư nhân, các nhà hảo tâm, tín đồ tài trợ, cung cấp tài chánh. 
 
Chúng tôi rời nhà thờ đi thăm công viên GUELL (Park Guell) cũng do kiến trúc sư Antoni thiết kế. 
 
Nguồn: Hình ảnh tài liệu lấy từ mạng lưới. 
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