Viếng Thăm Cartagena, Colombia
Ngọc Hạnh
Đầu tháng 12 mấy chị em rủ nhau đi Nam Mỹ 15 ngày bằng du thuyền Celebrity Infinity. Cả nhóm khoảng 20
người. Các anh chi em đến từ các tiểu bang khác nhau. Có nguời ở California, có chị từ Chicago, hay Arizona
hoặc Atlanta, Maryland… Riêng vùng Virginia chúng tôi có 5 người. Mọi người đáp phi cơ đi Fort Lauderdale,
Florida xong đến hải cảng nơi du thuyền cập bến. Mấy chi em cư ngụ Virginia rời nhà lúc 4g30 vì máy bay cất
cánh lúc 6g15. Chị niên trưởng Lễ bảo chị loay hoay cả đêm nhìn lại đồng hồ thấy sắp đến giờ lên đường.
Nhóm chúng tôi gọi chị Di ở Chicago là trưởng đoàn dù chị từ chối vì chị là người chọn tua, ghi tên mua vé
thăm viếng thắng cảnh hay mua sắm tự túc Chị cũng là người kiểm điểm xem bạn bè lên xuống xe đầy đủ mỗi
lần đi tua.
Chúng tôi đã có mặt ở Florida khoảng 2 giờ sau khi phi cơ cất cánh. Chị em ngồi chuyện trò chờ các bạn các
nơi khác đến để cùng lên du thuyền một lúc. Khoảng 11g30 chúng tôi làm thủ tục check in, nhanh lắm vì ai
cũng đã in sea pass trước ở nhà. Ngày nay tất cả giấy tờ tài liệu cuộc du ngoạn đều gởi qua email, khác với
khoảng 5 năm trước, họ gởi qua bưu điện.
Chúng tôi được mời thẳng lên lầu 11 dùng cơm trưa vì tàu đang làm vệ sinh các phòng. Du khách trước có lẻ
rời tàu lúc 10g. Du thuyền Infinity ra đời từ 2001, được sửa sang tu bổ lai năm 2015, chứa 2170 hành khách,
thủy thủ đoàn 999 người. Thuyền trưởng là người Hy lạp, tham gia ngành hàng hải từ năm 1982. Ông là đời
thứ ba trong gia đinh làm thuyền trưởng. Du thuyền có nhà giữ trẻ, 2 hồ bơi lớn, 6 nơi tắm nước nóng (hot
tub) 26 chỗ dùng cho xe lăn, sân bóng rổ… Phòng tập thể dục rộng rãi với nhiều dụng cụ tối tân có chuyên
viên thể thao hướng dẫn, phòng chiếu phim và hí viện rộng lớn. Ngày nay phòng có cửa sổ trên tàu ít hơn là
phòng có ban công (balcony).
Du thuyên rời bến lúc 5g00 thật nhẹ nhàng êm ái lúc ánh nắng chiều nhạt nhòa phản chiếu trên mặt biển
xanh.
Đại Cương:
Cartagena là thành phố biển có hơn 900.000 dân, có nhiều kiến trúc tôn giáo và di tich lịch sử. Vào thế kỷ thứ
16 (1533) người Tây ban nha cai trị Cartagena. Ngày nay hải cảng tiên nghi này cũng là thành phố thương
mãi và du lịch. Du khách đến Cartagena bằng đường biển hay đường hàng không. Đến Cartagena khách
không cần đổi Mỹ kim ra tiền Colombia (Colombian Pesos). Người địa phương thích nhận Mỹ kim nhưng họ
không quen với Euro. Các nhà buôn nhận thẻ tín dụng khi khách mua món hàng trị giá số tiền to cả ngàn mỹ
kim. Tốt hơn bạn cho cơ quan tín dụng biết trước khi du lịch nước ngoài để khỏi bị từ chối lúc mua hàng hóa
trả bằng thẻ tín dụng.
Trước khi tàu ghé bến Cartagena một hôm, trên tàu có buổi giới thiệu các thắng cảnh, nơi mua sắm và các
sản phẩm địa phương. Tôi đi nghe buổi nói chuyện về bích ngọc (emerald), loài đá quý sản xuất ở Colombia.
Theo thuyết trình viên trẻ tuổi có vẻ thành thạo về đá quý cho biết ngoài Colombia là nơi sản xuất bich ngọc tốt
và nhiều nhất còn Brasil va Congo cũng có mỏ bich ngọc. Loại đá quý này 20 lần hiếm hơn kim cương và độ
cứng kém hơn. Họ chiếu phim cho xem lúc người tìm ngọc dưới mỏ đến khi làm thành nữ trang, biết bao công
trình. Miếng bích ngọc lấy từ mỏ nặng 48 carat đến khi mài dũa cắt xén thành nữ trang chỉ còn 37.6 carat, giá
từ 20.000$ đến 300.000$ một carat tùy theo màu sắc, độ trong, cách cắt viên ngọc sao cho long lanh
(color,clarity, sparkle). Diễn giã cũng cho biết những người tên tuổi làm chủ và trọng lượng các viên ngọc lớn
gồm nữ hoàng nước Anh, ngân hàng Iran, tài tử điện ảnh Elizabeth Taylor, và Angelina Jolie. Viện bảo tàng
Vatican có thánh gía bằng bich ngọc Colombia nặng 18 carats (Colombia Emerald Cross).
Cà phê Colombia nổi tiếng trên thế giới. Các nơi bán hàng thường là 2 tầng lầu, có khi chỉ môt tầng. Bạn vào
một tiệm có thể tìm thấy nhiều loại hàng hóa trừ tiệm nữ trang chỉ bán nữ trang mà thôi: vàng, bạc, kim cương,
bich ngọc. Cartagena còn có những lọai chim đẹp, lạ mắt, khỉ dạn dĩ chuyền trên cành và nhiều loại trái cây
nhiệt đới: chuối ,dừa, cam, xoài, dứa, ổi, đu đủ... Thức ăn họ thích các loại cá biển và thường có món chuối
plaintain nấu với thịt, cá hay tẩm bột chiên. Tôi không biết loại chuối này có ăn không phải chiên được không
hay phải luộc khi trái chuối chín như ăn chuối già hay chuối xiêm ngọt đậm Việt Nam?

Tàu cập bến cảng Cartagena sau 2 ngày 3 đêm nơi biển cả giữa trời nước mênh mông, sóng nhấp nhô, bình
yên phẳng lặng. Tưởng là như thế nếu ở lầu 10, lầu 11 thật ra biển khơi lúc nào cũng có sóng khi to khi nhỏ
mà thôi. Những ngày du thuyền ở đại dương hồ bơi và các ghế xếp cạnh hồ bơi, trên boong tàu đầy du khách
nằm đọc sách , phơi nắng, nghe nhạc... Nhóm chúng tôi có 4 người chơi mà chược, còn thì rút bất hay
chuyện trò nên thì giờ qua mau, loay hoay đã đến giờ cơm trưa hay cơm chiều, giờ xem trình diễn văn nghệ.
Các du khách khác tập thể dục, xem chiếu phim, khiêu vũ, vào gian hàng bán quà lưu niệm mua quà hoặc tiêu
tiền nơi sòng bạc…
Cartagena, Colombia: Best Of Cartagena
Tàu cập bến 8g sáng. Trời trong và nắng ấm chan hòa. Hôm ấy khí hậu 91độ F hay 33 độ C. Sau mấy ngày
trên du thuyền ai cũng muốn lên bờ thăm viếng thắng cảnh dù theo tua du thuyền hay tự túc. Tôi đếm du
thuyền có 15 tua dài ngắn tất cả, ngắn khoảng 2g 30, dài khoảng 6 giờ. Giá vé thấp nhất 59$75 đến cao nhất
189$. Chúng tôi đi tua du thuyền “ Best of Cartagena” vé 69$75, dài 4 tiếng. Mọi người tập trung ở hí viện vào
8g45 sau khi điểm tâm và lên xe bus khoảng 9g. Hơn 20 xe bus sắp hàng nơi bến cảng chờ đưa du khách đi
các nơi xem thắng cảnh. Xe tư nhân, taxi, xe van đậu ngoài xa không được vào khu vực gần bến tàu. Nơi bãi
đậu xe, trong vòng rào nhiều xe cần cẩu chạy tới lui, bốc những thùng hàng to dài 4, 5 mét, bề cao và bề
ngang khoảng 3 mét đặt lên những xe hàng khéo léo, chính xác vô cùng.

Xe chạy khỏi bến cảng độ 15 phút thấy thành cổ (Fortress of San Felipe) to và đẹp nằm trên đồi cao. Hướng
dẫn viên cho biết thành này to nhất Cartagena. Ông cho ngừng xe để du khách 15 phút chụp ảnh. Trẻ con,
người lớn bán dạo xúm lại bán quạt, khăn, nón, bưu thiếp và nữ trang làm bằng xương thú hay đá, thủ công
nghệ bằng bạc…
Tôi thấy trên các con đường trên thành có người đi lên, đi
xuống nhộn nhịp, có lẽ tua họ được phép viếng bên trong pháo
đài, còn tua chúng tôi rẻ hơn nên chỉ đứng dưới mặt đường
chụp ảnh phong cảnh bên ngoài pháo đài. Hết 15 phút mọi
người lên xe đi tiếp. Hai bên đường xe chạy khi đi qua các nhà
trệt, khi qua các cao ốc khang trang, trước sân cây kiểng xanh
tươi vui mắt . Hoa trồng bên đường, trong vườn hoa rực rỡ
màu sắc, nhiều nhất là hoa giấy đỏ, tím, hoa trang màu hồng
nhạt. Hoa điệp vàng và đỏ đầy cành không thấy lá. Ở các dãy
phố lầu họ trồng dầy hoa nơi ban công. Hoa kỳ mùa đông
nhưng Cartagena đầu mùa hè.
Xe ngừng truớc các tiệm bách hóa, nữ trang… Du khách được tự do 30 phút. Cách đây khoảng 5 năm tôi đã
qua nơi này, thấy nhiều cao ốc hơn trước và còn đang xây cất thêm. Du khách tấp nập, các cửa hàng bán
bích ngọc đầy khách hàng, giá tương đối nhẹ nhàng hơn ở Hoa kỳ. Các cửa hàng bách hóa đông du khách.

Họ mua các tượng điêu khắc người bản xứ, các bức họa, các thiếu nữ đội giỏ hoa to bằng gốm, các hình
tượng tôn giáo bằng gỗ tốt, khăn trải bàn bằng đăng ten hình nọ hình kia, ao thun có in tên và hinh ảnh địa
phương…

Thì giờ qua mau. Ông hướng dẫn dùng tiếng sáo để mời mọi người lên xe. Các hương dẫn viên có người
dùng là cờ nhỏ, có người dùng cây dù đưa lên cao để tâp họp du khách, ông này dùng tiếng sáo. Khi nghe
tiếng sáo chúng tôi biết ông ở hướng nào và đi theo hướng đó. Ông đưa đi qua các khu phố nhỏ 1,2 tầng lầu
thấy sinh hoạt đương phố. Có người hóa trang thành thanh niên da đen, bà lão mặc y phục thời xưa, hay thiên
thần đứng yên như tượng , ai chụp ảnh với họ xong thì bỏ tiền vào nón hay cái hộp gần đó. Ngoài ra các họa
sĩ đường phố vẽ phong canh thật nhanh, trong 5, 7 phút đã xong bức tranh nhỏ.

Có nguời trải tấm nylon rộng trên lề đường hay trên tường bán các lọai nữ trang bình dân hay túi sách: Vòng
tay, chuổi đeo cổ, hoa tai , nhẫn các loại, quạt giấy, bưu thiếp …
Hướng dẫn viên đưa chúng tôi đi xem 2 nhà thờ to và trang nghiêm, đẹp lắm. Bên trong nhà thờ có nhiều
tượng, tranh ảnh xưa với các sự tích tôn giáo. Ở nhà thờ gần cả tiếng, đi tầng trên tầng dưới, phía trước phía
sau. Gần sân sau nhà thờ có vườn cây cảnh, có cổ thụ ở giữa, lối đi đẹp, có bóng mát. Môt số chị em trong
nhóm và tôi trở ra sân trước ngồi chờ trên băng gần vườn cây chuyện trò, không theo hướng dẫn viên đi vòng
quanh lên xuống cầu thang từ phòng này sang phòng khác như các bạn. Cartagena có 5 nhà thờ, nhà thờ St
Peter lớn thứ nhì thành phố. Phần lớn du khách đến Cartagena đều được đưa đi viêng một hay hai nhà thờ vì
đẹp và cổ kính để thưởng thức, chiêm ngưỡng các nơi tráng lệ thờ phương Chúa, cách trang hoàng, công
trình xây cất từ các thế kỷ trước nhưng được gìn giữ tốt gân như nguyên vẹn. Dân chúng tự hào về các kiến
trúc này.

Chúng tôi ra phía sân trước nhà thờ, rông rãi, sạch sẽ, đông đúc... Bên lề đường gần nhà thờ có quán nhỏ
bán những hình Chúa, Đức Mẹ , những xâu chuỗi có thánh giá , sách tôn giáo loai nhỏ, bưu thiếp in hình các
nơi trong nhà thờ... Trước sân những người bán dạo bán nhiều thứ linh tinh, tận tình mời du khách chiếu cố.
Một cô gái da đen duyên dáng mặc y phục bản xứ, váy màu đỏ trắng xòe rông, đầu đội thúng trái cây nhiều
màu sắc: xanh, đỏ, tím , vàng… Ai chụp ảnh với cô trả 1$ hay 2$ tùy ý. Cô cho biết làm nghề này từ lúc 17
tuổi, giờ có lẻ cô đã 30 tuổi?.Ra khỏi nhà thờ đi về phiá quảng trường thấy trên mặt đường lát đá(?) ở vỉa hè
nơi khu phố xinh đẹp toàn hình các giai nhân đoạt giải hoa hậu hay á hậu ở Colombia từ nhiều năm trước đến
nay
.
Chúng tôi trở về du thuyền khoảng hơn 13 giờ, trể hơn giờ dự đinh
chút it. Ông hướng dẫn được du khách biếu thêm chút it tiền tip, ông
vui mừng và chúc chúng tôi thương lộ bình an. Các bạn tôi có người
lấy tua dài 6 tiếng vì bạn nghĩ không có cơ hội trở lại Nam Mỹ lần thứ
hai nên tận dụng thời gian, xem nhiều nơi cho bỏ công.
Du thuyền rời bến 17 giờ đi về hướng kênh đào Panama. Mặt trời lúc
ấy đỏ rực một vùng chân trời phía Tây và sẽ biến mất lúc 17g40. Bến
tàu chỉ có 1 du thuyền chúng tôi, ngoài ra toàn tàu hàng to, chất đầy
những thùng hàng không lồ hay những tàu nhỏ nhỏ đánh cá.Trên
không trung từng đàn hải âu vổ cánh bay về tổ …
Dĩ nhiên với 4 giờ ngắn ngủi chúng tôi không được xem nhiều nơi như màn khiêu vũ dân gian lúc 16 giờ nơi
thương xá hay nhấm nháp cà phê đặc biệt ở Colombia như báo chí ngợi khen. Vì thế bài viết chỉ để quý độc
giả giải trí trong thì giờ nhàn rỗi mà thôi.
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