Thăm Viếng Zagreb, Croatia
Ngọc Hạnh
Vào cuối tháng 8, chúng tôi 7 người cư ngụ Virginia ghi tên thăm viếng Croatia, Bosnia, Lovenia và Venice 15
ngày với hãng du lịch Gate 1. Còn 9 người Viêt Nam nữa từ California sẽ gặp nhau ở phi trường Croatia.
Chúng tôi đến Dulles Airport, Washington DC đáp phi cơ đi Amsterdam. Chuyến bay dài 7g35 phút. Sau đó
chuyển phi cơ bay đên Croatia mất thêm 1g45 nữa. Nhân viên viên Gate 1 sẽ đón chúng tôi từ phi trường
đưa về khách sạn Westin.
Máy bay KLM cất cánh buổi chiều lúc 17g 45 nhưng 14 giờ chúng đã rời nhà đi đến Dulles airport ,
Washington, DC. Hôm ấy thứ 6 đường bị kẹt xe, mãi 15 giờ chúng tôi mới đến phi cảng. Nếu cuối tuần chỉ
mất 30 hay 40 phút thôi. Tuy còn sớm nhưng anh chị Dương đã đến trước chúng tôi. Từ cổng phi cảng vào
đến nơi check in cũng mất 20 phút gồm đi xuống, đi lên, đi bộ khoảng ngắn, đi xe train … Tôi thích đi phi cảng
Reagan, không mất nhiều thì giờ, từ cổng phi cảng đến phi đạo gần hơn. Ngoài ra sắp hàng rồng rắn chờ đến
lượt kiểm soát an ninh mất gần cả tiếng. Ngày nay thiên hạ du lịch quá sức là đông, có lẽ vì vào mùa học sinh
nghỉ hè chăng.
Chúng tôi đi phi cơ hảng KLM, chỗ ngồi tương đối rộng rãi, ai muốn ngồi chỗ tốt hơn như gần cửa sổ hay gần
hạng sang chỉ cách một vách ngăn để duổi chân cho thoải phải trả thêm tiền từ 30$ đến 180$. Các nữ tiếp
viên nói năng nhẹ nhàng, ân cần và lich sự, đồng phục màu xanh nhạt. Cô nào cũng to, cao khác với tiếp viên
Á châu người nhỏ nhắn, thanh thanh nhưng tất cả đều tươi cười nhã nhặn. Máy bay cất cánh đúng giờ. Họ
cho ăn tối, ăn khuya (nhẹ) và ăn sáng. Rạng đông hôm sau chúng tôi có mặt ở phi trừơng Amsterdam. Nơi
này xinh đẹp rộng rãi, phòng đợi ghế nệm êm ái nhiều màu sắc giống như phòng khách tư gia. Các cửa tiệm
hàng hóa xinh đẹp trình bày bắt mắt hấp dẫn. Có đủ các cửa hiệu đắt tiền: Hermes, Burberry, Chanel, Gucci…
Tiệm bách hóa bày hoa Tulip (uất kim hương) bằng nhựa thật to lá xanh hoa vàng rất đẹp. Thiên hạ xuôi
ngược đông đúc. Nhiều cửa hàng bán thưc ăn và tiệm nào cũng đông khách dù mới sáng sớm. Nhóm chúng
tôi cùng nhau đi bộ đến cổng (gate) phi cơ đi Croatia, khá xa. Cô bạn và tôi bỗng nhìn thấy đồng hồ treo trên
tường giờ khác với giờ Virginia. Cả hai bèn đứng lại sửa đồng hồ theo giờ địa phương xong nhìn lại các bạn
đi hết, chẳng biết họ đi về phía nào vì trước mặt con đường rẽ làm hai lối. Hỏi nhân viên phi cảng họ chỉ sai
nên đi vòng vo mất thì giờ, chậm trể thêm. Báo hại anh chị Dương đi tìm và cả nhóm lo lắng. Tôi nói để quý
độc giả hình dung sự đông đúc ở phi trường Amsterdam.
Zagreb, Croatia
Zagreb là thủ đô Croatia. Phi trường quôc tế Zagreb rộng rãi, sạch sẽ.
Nơi phòng đợi hành khách đi và đến có tiệm bán café, bánh ngọt, nước
giải khát rộng rãi, bày biện vui mắt nhưng kiến trúc phi trường rất lạ.
Nóc phi cảng dài uốn lượn như con cá biển to lớn hay lượn sóng
khổng lồ…
Chờ đủ du khách GATE 1 lên xe, bác tài cho xe lăn bánh đưa mọi
người về khách sạn Westin khá đẹp, cũng mất cả tiếng. Chiều hôm ấy
cô Tina, tour guide mời tất cả du khách da vàng da trắng đến phòng
họp nhỏ khách sạn, ân cần dặn dò những điều cần thiết như trước khi
đi ngủ hay điểm tâm nên ghé xem thông cáo Gate1 nơi phòng tiếp tân,
cho biết giờ ăn sáng, lúc lên đường, thời tiết hay phải mang loại giây nào để đi bộ cho thoải mái… Lúc chúng
tôi đến khách Westin thấy khách vào ra khách sạn mặc rất đẹp tôi nghĩ dân địa phương mặc sang hóa ra họ
có tiệc cưới. Chúng tôi ăn tối tại khách sạn hôm ấy với thực đơn đám cưới rất ngon. Cũng có thể vì thức ăn
trên máy bay không hơp với khẩu vị chúng tôi ngày hôm trước.
Zagreb có khoảng 70 khách sạn từ 3 sao đến 5 sao. Là thành phố xinh đẹp Zagreb có khoảng 1 triệu dân cư,
hai nơi du khách thường thăm viếng là quảng trường Kaptol ở Phố Trên (upper town)và Phố Dưới (Lower
Town). Theo cô Tina tháng 8 thành phố vắng vẻ hơn các tháng khác trong năm. Thiên hạ thường đi nghỉ hè ở
các bãi biển hưởng gió mát, ngâm người dưới nuớc biển xanh, tránh ánh nắng nóng nực và người đông đúc
trong đô thị.

Xe đưa chúng tôi gần đến quảng trường thả xuống, hẹn giờ trở lại đón. Ngồi trên xe bus nhìn lên sườn núi
(hay đồi) thấy nhà lầu tuờng vôi trắng, mái đỏ san sát nhau trông thinh vuợng, trù phú, xinh đẹp. Xe chạy
ngang qua viện bảo tàng nghệ thuật rông lớn, tráng lệ, phía trước sân có bồn hoa
to rực rỡ màu sắc trông hấp dẫn và vui mắt.
Chúng tôi đi thăm quảng trường Kaptol, nơi có Thánh Đường Zagreb (Zagreb
Cathedral) to nhất Croatia với 2 ngọn tháp giống nhau vươn cao khỏi nóc thánh
đường. Nhà thờ xây từ 1093, đến thế kỷ 13 tu bổ lại và đại tu bổ chinh trang vào
thế kỷ 20 và 21. Du khách có thể viếng thánh đường bất cứ lúc nào trong ngày và
cũng có nhiều thánh lễ dành cho tin hữu theo giờ giấc ấn định trong lịch trình. Cả
đoàn đi bộ đến quảng trường, không xa lắm. Đường phố Zagreb nhỏ nhưng sạch
sẽ và đẹp. Hai bên đường các cửa hiệu bán quần áo thời trang, đồ điên tử, tiêm
mỹ phẫm, tiệm nữ trang… nằm san sát nhau. Có tiệm bán cavạt bày cái cà vat to
tướng trước cửa còn quảng cáo là Zagreb là nơi sản xuất cà vạt đầu tiên trên thế
giới. Toàn cà vạt bằng tơ kiểu nọ, kiểu kia rất đẹp.
Chúng tôi cũng viếng nhà thờ cổ St. Mark
đặc biệt với mái ngói nhiều màu làm thành
hoa văn xinh đẹp. Thánh đường xây từ thế kỷ 13 nhưng mái ngói hoa
văn xanh đỏ mới hơn nhưng không biết rõ năm nào. Bên trong trang trí
xinh đẹp do các nghệ sĩ tài danh thời bấy giờ. Thỉnh thoảng có buổi
hòa nhạc đàn Organ tổ chức trong nhà thờ.
Về ẩm thực cô hướng dẫn đia phương cho biết thưc ăn vưa ngon vừa
rẻ theo nhưng theo cô Tina là tùy khẩu vị mỗi người. Người địa
phương thường hỏi” ăn ở đâu “ ( where to eat ) khi họ rủ nhau đi ăn.
Nơi chọn cho biết người mời có sành ăn hay không. Tôm hùm đồ
biển đều có cả và giá cũng không đắt. Về rượu vang người Zagreb tự hào rượu vang của họ ngon không kém
chi các nước khác, có thể còn ngon hơn. Khi mua bán họ dùng Kuna, tiền Croatia hay euro. It cửa hàng nhận
mỹ kim nhưng họ nhận credit card nếu mua nhiều. Các văn phòng đổi tiền và khách sạn đổi được giá cao
hơn ngân hàng, mở cửa từ thứ hai đến thứ bảy, chủ nhật nghỉ, nghỉ trưa từ 12giờ đến 14 giờ.
Chúng tôi cũng đến Lower Town thấy nhà cửa phố phường đông
đúc người qua lại. Đi thăm chợ rau nhưng thấy họ bán nhiều hoa
tươi đẹp quá, có thể gọi chợ hoa cũng được. Ngoài các loại rau
cải xanh xanh, củ dền màu tím còn cà chua đỏ tươi rực rỡ như
bưc tranh đẹp của người họa sĩ tài hoa. Bên trong chơ cũng bán
các loại phó mát, xúc xich, thịt nguội pâté , jambon, bơ… Những
cây dù che nắng rất to màu xanh, tím,vàng, đỏ trông thật vui mắt.
Cà chua (Sweet, juicy tomatoes ) Zagreb có tiếng ngon hơn các
nơi khác. Chúng tôi có đi ngang qua nhà quốc hội rộng lớn ở
Zagreb. Theo hướng dẫn viên du khách có thể mua thẻ Zagreb
card để đi xe công công, viếng sở thú, viện bảo tàng miễn phí,
được giảm giá nhiều nơi giải trí khác, giá 78 kuna cho 24 giờ và
135 kuna cho 72 giờ.
Kumrovec
Sau khi ăn trưa tự túc chúng tôi lên xe đi Kumrovec, thăm quê hương Thống chế Tito, nằm phía Bắc Croatia,
nơi ông sinh trưởng và cư ngụ thời thơ ấu. Nhà ông là nhà gạch đầu tiên trong làng xây năm 1860. Ông Tito
sinh ngày 7-5 1892 mất 4-5-1980. Đến nơi vào làng hình ảnh đầu tiên là tượng ông Tito bằng đồng mặc áo
khoác thật khéo, cao hơn người da trắng bình thường, đứng trên bục, đầu hơi cuối xuống như tư lự điều gì.
Xéo xéo ở sân phía trước bức tượng có cây nho nhỏ đang nở đầy hoa trắng xóa. Sau lưng phía trái bức
tượng ngôi nhà sàn gỗ cũ nhưng tươm tất gọn gang, treo một hàng trái bắp khô buộc lại thành chùm trước
hàng hiên giống như những nhà nông phơi bắp cho khô làm hạt giống cho mùa năm tới. Làng này làm thành

khu bảo tàng, mở cừa từ 1953, bán vé cho du khách vào xem. Làng có nhiều ngôi nhà trệt nho nhỏ tường
quét vôi trắng nằm gần nhau. Mỗi nhà một đề tài. Có nhà bày bàn ăn, nhà bếp, lò nướng bánh mì… Các thức
ăn bày trên bàn ăn phủ khăn trắng sạch sẽ như các nhà trung lưu thời xưa: muỗng, nĩa, khăn ăn… Bánh mì,
bơ, phó mát, trái cây… giống như thật. Trong nhà có nôi em bé , lò sưởi than. Cái bếp, giường ngủ đều nhỏ
so với ngày nay. Có nhà trình bày đám cưới, cô dâu chú rể, ban nhạc… Nhà khác bày dụng cụ nhà nông, xe
đẩy tay chở cỏ khô… Nhiều nơi quá tôi không đi hết. Tôi trở vào gian nhà bán quà lưu niệm, nơi du khách
mua quà đứng xếp hàng chờ đến lượt mình trả tiền. Có nhà bán kem, nước giải khát cũng đông khách. Cô
hướng dẫn nói một tràng dài về tiểu sử công trạng ông Tito nhưng tôi không nhớ hết chỉ còn nhớ ông sống
thọ, được đồng hương quý mến, bố người Croatia, mẹ người Slovenia. Con trai ông còn sống và không nổi
tiếng như ông.
Veliki Tabor Castle.
Rời Kumrovec xe đưa mọi người lên núi xem lâu đài cổ Veliki Castle và ăn tối. Lâu đài trên núi cao hơn mặt
biển 334 mét. Xe đậu nơi bãi đậu dưới chân núi. Mọi người đi bộ lên núi, đường trải nhựa nhưng hơi dốc.
Thấy lâu đài phía trước nhưng đi mãi chưa đến. Có lan can bằng gỗ dọc dài hai bên lề đường. Hướng dẫn
viên luôn miệng nhăc nhở xin vịn vào lan can cho khỏi ngã, nếu ai
không đi được thì chờ ở chân núi, xe nhà hàng xuống đón. Các ông da
trắng đi ngon lành, có ông 1 tay vịn lan can, 1 tay dắt vợ vừa đi vừa thở.
Chị bạn và tôi tuy chậm nhưng vẫn đến nơi.
Tóm lại mọi người trong đoàn đều lên đến nhà hàng. Lâu đài, cảnh núi
rừng, cây, lá sao mà đẹp. Tuy trên núi cao nhưng người ta cũng trồng
được hoa kiểng. Hồng đang ra hoa đỏ thắm rực rỡ. Môt số du khách vào
nhà hàng uống nước. Ai ngồi nghỉ chân trước sân thì họ mang rượu hay
nước trái cây ra mời. Chúng tôi đi loanh quanh bên ngoài lâu đài chụp
ảnh, không biết có vi nào vào bên trong không.
Lúc trở lai mọi người đã vào nhà hàng kiến trúc đặc biệt theo tôi, bốn bề trống trải, chỉ có mái che. Có thể nhìn
thấy cảnh vật bên ngoài, chim thú, cây lá…. Hình như mấy bàn phía trong có vách bằng gỗ. Thức ăn đia
phương mang ra ê hề cho 1 bàn 4 người. Tôi nghĩ 8 người mới tiêu thụ hết và bùi ngùi nhớ đến trẻ em vùng
núi thiếu ăn nơi quê nhà. Ngoài ra rượu vang đia phương có tiếng là ngon được mời thưởng thức thoải mái.
Du khách phần lớn trên 60 tuổi. Người ngồi chung bàn với tôi đến từ California cho biết sau chuyến đi này
ông sẽ đi ThaiLan, Campuchia và Viêt nam. Ông bảo hưu trí rồi nên đi cho biêt đó đây vì đâu có ai khỏe
mạnh mãi để ngôi trên phi cơ hàng chục tiếng thăm viếng nhưng đất nước xa xôi…
Tôi nghĩ thầm thành phố Zagreb tuy nhỏ nhưng đẹp, có nhiều di tích lich sử. Có thể tôi sẽ ghi lại để những
người trong nước, những ai không có cơ hội đi xa xem qua hầu có một chút khái niệm. Biết bao giờ trẻ em
miền núi hay chị em nông thôn Việt Nam được xem các lâu đài cổ hay các kiến trúc xinh đẹp nước ngoài.
Ngày mai xe buýt sẽ đưa cả đoàn đến viếng nơi khác: Sarajevo, thủ đô Bosnia. Đêm nay mọi người phải thu
dọn hành lý sẵn sàng để sáng mai trả phòng khách sạn, lên đường sau buổi điểm tâm ….
Virginia, mùa hè 2017
Ngọc Hạnh

