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Diện Tích, Dân Số: 
 
Dunedin, thành phố lớn thứ nhì  Đảo Nam, Tân Tây Lan, cách Christchurch 366 cây số phong cảnh xinh đẹp, 
rộng 3314,8  km, có 120.000 dân còn được gọi thành phố Đại Học... Từ Christchurch tàu chạy suốt đêm đến 
Dunedin mất 13 tiếng. Mặt trời mọc lúc 4:42 sáng và lặn vào 8giờ 24 chiều. Dunedin  thành phố nhỏ nhưng nổi 
tiếng về văn học , nghệ thuật , du lịch., xuất cảng gỗ, nông phẫm, có nhiều rừng, nhiều mưa, đã có thời kỳ 
giàu có nhờ kỹ nghệ tìm vàng (1860.) 
 
Giao Thông: 
 
Phi trường Dunedin có chuyến bay đi Sydney, Brisbane hằng ngày. Phi cơ nội địa Air New Zealand đưa hành 
khách  đến các thành phố đảo Bắc :Auckland,Wellingon, Rotorua và Christchurh ở Đảo Nam mỗi ngày v v.. 
Phi trường cách thành phố 40 phút lái xe, đi taxi tốn 32 đến 42 mỹ kim nhưng đi bằng xe con thoi (shuttle) của 
phi trường tốn từ 11 đến 14 mỹ kim. 
 
Xe bus chở ngườì đi tua xem thắng cảnh tính theo chiều dài con đường, từ 13 đến 30 mỹ kim tùy theo tuyến 
đường dài ngắn, xe có máy lạnh và có người thuyết minh. Xe bus to chở khách từ tỉnh nọ đến tỉnh kia, xe hơi 
nhỏ đi Dunedin tới Christchurh mất độ 5 tiếng. Xe bus chạy trong thành phố vé từ 80 xu đến 1,50 mỹ kim.  
 
Xe taxi có đồng hồ, có thể tìm thấy nơi trạm taxis chính ở The Octagon hay nhà Bưu điện lớn hoặc gọi điện 
thoại, taxi sẽ đến tận nơi đón khách. Có 2 hãng taxis, Dunedin Taxis và City Taxis. Xe taxis thường đậu nơi 
bãi đậu trước các thương xá. Xe nhà đậu lề đường phải trả tiền theo giờ ở các đồng hồ bên lề đường. Đường 
Dunedin dốc, nhiều đồi núi quanh co. Tuy thế nhưng cũng có đường đi dành riêng cho xe đạp 
 
Du Ngoạn: 
 
Viên Bảo Tàng Otago:  
 

Chúng tôi lên xe bus  theo đoàn du lich đi qua các nhà xưa,  cổ kính, 
các biệt thự xinh xắn, các trường đại học sân cỏ xanh mướt  đến thăm 
viện  bão tàng đồ sộ Otago (Otago Museum ) ở số 419 Great King St. 
Đĩ là một nhà lầu  4 tầng , sàn đá bóng láng, rộng rãi. Viện xây từ năm 
1868, có 1 triệu 7 phẫm vật trình bày, được tân trang và mở rộng  
thêm 70%  diện tích nguyên thủy, tốn 13 trịệu Mỹ kim ( sách  New  
Zealand của Adrienne  Rewi trang 472 ) Nhân viên  bảo tàng rất trẻ 
như sinh viên, đưa chúng tôi  đi 2 ngã, chia làm  2 nhóm khác nhau. 
Chúng tôi bắt đầu từ tầng 1. Phòng triển lãm rộng thênh thang. Mỗi để 
tài chiếm gian phòng sáng sủa. Hình tượng, tranh ảnh sống động hấp 

dẫn vui mắt. Lầu I phía trái, nói về lịch sữ người Maori. Tổ tiên họ đến New Zealand từ Polynesia trên những 
chiếc thuyèn gỗ lớn dùng đi biển. Họ là những người còn sống sót trong khí hậu lạnh lẽo khi mùa đông, chịu 
những cơn gío bão khủng khiếp kinh người ngoài biền khơi. Tổ tiên người Maori bẩy muông thú, bắt cá với 
những dụng cụ thô sơ. Nhiều vật dụng chưng bày trong tủ kính chưng minh sự hiện diện của họ thời kỳ di dân 
đầu tiên: thuyền gỗ, nghệ thuật điêu khắc, vât dụng, nhà ở… 
 
Tầng lầu 2 ngoài hình càc thú rừng sinh động như thật: khủng long, các loài thú ngay nay không còn nữa, bị 
diệt chủng từ lâu gấu ,cọp, cá sấu dài đến 4 mét, mồm há to, răng thật bén  nhọn, các loài chim biển to, bé. 
Tất cả  được  nhồi bông giống như chim, thú thật, trông thật sinh động như chim thật dang đôi cánh rộng bay 
trên khung trời xanh lơ hay gấu, cọp bước đi về hướng có dòng suối . 
 
Tầng lầu 3 chứa các loại đá quý từ lúc nằm trong khối đá sù sì đến lúc trau chuốt thành viên ngọc sáng chiếu 
long lanh. Tầng 3 cũng triển lãm các sinh hoat, hình dạng, y phục con người từ thời xa xưa. Nhân viên cho 
biết phía bên phải còn nhiều phòng triển lãm khác và viện bảo tàng có nhiều phẩm vật trưng bày làm cho 



nguòi lớn và trẻ con thích thú như các lọai bướm nhiều màu sắc, các lọai chim v. 
v...nhưng cô bạn và tôi chỉ muốn xem nơi họ bán các quà lưu niệm nên rời nhóm đi 
trở xuống tầng trệt nơi thiên hạ xúm xít nhìn ngắm, mua quà.  
 
Nơi đây cô bán hàng bận bịu lu bu, gởi hàng, nhận và thối tiền , trả lời các câu hỏi 
của khách hàng.. Trước mặt cửa hàng có gian phòng rộng bán nước giải khát. Một 
số  du khách đi chung  tàu  ngồi thưởng thức cà phê thơm ngát nơi cửa hàng bán 
giải khát tự bao giờ. Cũng như chúng tôi, các vị đó chờ đoàn trở lại để viếng thăm 
nơi khác. Gian hàng giải khát chiếm trọn  phía trước tầng trệt khang trang, rộng rãi. 
Viếng viện bảo tàng miễn phí, không phải  trả tiền, nhưng họ hoan nghinh ngân phiếu 
hoặc hiện kim của các nhà hảo tâm biếu tặng để bão trì ,gìn giữ viện tốt đẹp hơn. 
 
 

Olveston House: 
 

Xe bus đưa chúng tôi thăm Olveston House, lâu đài xây  giữa 
năm 1904 va1906,rộng, có vườn hoa cây cảnh bao quanh  kiến 
trúc của gia đình  giàu có, thích du ngoạn , gia đình Theomin. 
Lâu đài do kiến trúc sư người Anh, Sir Ernest George, có 35 
phòng, tường làm 2 lớp gạch (double layer of bricks), mặt tiền 
xây bằng các loại đá khác nhau. David Theomin, chủ nhân lâu 
đài, du lich nhiều nơi trên thế giới. Ông thích mỹ thuật Đông 
Phương, mua các vật dụng trang trí trong nha theo nghệ thuật Á 
Đông,  đồ đồng, ngà voi, ngọc thạch, đồ sứ Trung quốc  và trên 
250 họa phẫm. Mổi phòng trang trí mỗi cách. Có nhiều phòng 

trang hoàng theo kiểu  nguời  Âu Châu, có phòng bày biện theo lối trưởng giả Âu Châu thế kỷ thứ 19 .Phòng 
đọc sách tuy nhỏ nhưng tiện nghi, phòng ăn , nhà bếp..  tất cả đều hơn 100 tuổi nhưng bảo quản thật tốt. 
Ngoài ra có vườn hồng, hồ phun nươc, nhà kính, cây cổ thụ trên 100 tuổi xanh tươi. 
 
Vườn Bách Thảo (Botanic Garden) 
 
Tọa lạc trung tâm thành phố, vườn bách thảo Dunedin cổ xưa nhất nước thành lập năm 1863, rộng 28 mẫu 
tây (hectares), nằm dưới chân đồi Signal Hill. Vườn Bách Thảo chia làm 2 khu vực, vườn trên (Upper Garden) 
và vườn dưới (Lower Garden). Vườn Trên trồng cãc loại hoa bản xứ ,hoa đỗ quyên azalea,hoa magnolia, cây 
mapple, hoa Rhododendron. Vườn trên tập trung nhiều loại rhododendron màu sắc, hình dáng khác nhau. Có 
tất cả hơn 3.000  cây.Hàng năm vào tháng 10 có  lễ hội hoa Rhododendron, lúc hoa nở rộ . Loại hoa này nổi 
tiếng ở Dunedin  nhờ  khí hậu và đất thích hợp nên hoa đẹp hơn bất cứ nơi nào trong nước . 
Vườin Dưới trồng hoa hồng, hoa trà hoa nữ (Camelias ), cac loại cúc, thược dược….. 

 
Chúng tôi đến vườn hồng bát ngát, lối đi sạch và rộng. Các cây  hồng 
trồng riêng theo từng loại  và màu sắc. Những cây hồng khỏe mạnh, 
hoa thật to. Có khu vực  hoa hồng nở từng chùm  trĩu nặng , cây cao 
bằng đầu người đi, có khu hoa to bằng cái bát, màu sắc tươi thắm , 
hoa nở từ cái một riêng rẻ, lá thật xanh tốt. Hương hoa hồng tỏa nhẹ, 
thoang thoảng khắp vườn hoa . Khách viếng vưồn hồng gồm các bà cụ 
ngồi trên xe lăn, những cô cậu sinh viên tay mang sách vở, các du 
khách hiếu kỳ thưởng ngoạn… Vườn hoa nọ tiếp nối vườn hoa kia. 
Hồng cây gốc to như cổ tay trẻ con, thân nhẳn nhụi, hoa rực rỡ nhiều 
màu khác nhau, hồng bụi xum xuê , um tùm hoa lá, hồng leo  thư giản 

trên giàn gỗ, mặc gió mơn man ve vuốt những đóa hoa xinh đẹp… khoe màu  sắc tươi  thắm  , bướm, ong 
bay lượn vờn quanh.. 
 
Nhà kiếng trong vườn bách thảo rất rộng trồng đầy các loại cây nhiệt đới, các loại lan, các giống cây từ Úc, 
Phi, Mỹ, Á Châu mang về. Ngoài nhà kiếng, vườn bách thảo còn có tiệm bán thức ăn nhanh, nước giải khát, 
ca phê, tiệm bán hàng  hoa và các quà lưu niệm, phòng thông tin ,phòng chỉ dẫn, phòng hành chánh.. 



Bảng thông tin cho biết vào mùa hè mỗi chủ nhật từ 2 giờ đến 2,30 giờ chiều  có trình diễn âm nhạc, ca hát. 
Du khách ở thị xã muốn viếng thăm vườn bách thảo có thể đi xe bus rất tiện. Xe chạy cách mỗi 15 phút một 
chuyến. Vườn chia ra 24 khu vực khác nhau, xếp theo loại như khu vườn trồng toàn cây trà hoa nữ, vườn 
trồng các loại cây thí nghiêm, nơi nuôi chim, vườn hoa Phi Châu, vườn cây dương sĩ, vườn trồng các loại hoa 
mọc dưới nước cù.v, v... Hoa nở đủ 4 mùa, mùa hè có hoa hồng, hoa lồng đèn , hoa thược dược; Mùa thu có 
hoa cúc , hoa đỗ quyên…. Mùa đông có pensies, cac loại hoa mùa đông.., mùa xuân cac loại trà hoa nữ, hoa 
đào, hoa cúc, cac loại hoa trồng bằng củ như Tulips, Daffodill,T hủy tiên… .Vài loại rhododendron nở vào mùa 
xuân. Ngoài ra vườn còn thêm thơ mộng, hấp dẫn với cầu, ao, hồ cá.. v. v..  Nhiều chị em nhà vịt lớn bé nằm 
dưới bóng mát cây cổ thụ hàng trăm tuổi, hay bơi dưới ao.  Sân chơi rộng rãi cho trẻ em vui đùa, lối đi lót 
gạch cho người chạy bộ... Cổng vào vườn bách thảo rông lớn, mỹ lệ. Hoa, kiểng trồng dọc theo lối đi. Nhân 
viên tươi vui chỉ dẫn. Chúng tôi chưa viếng hết vườn dưới đã đến giờ lên xe bus. 
 
Nhà Ga Xe Lửa Dunedin: 
 

Chúng tôi được đưa đi viếng nhà ga xe lửa Dunedin rất lớn và đẹp 
ở đại lộ Anzac (Anzac Avenue )Hướng dẫn viên hồ hởi khi kể 
chuyện về nhà ga nổi tiếng Dunedin và đường xe lửa Taieri Gorge. 
Ông bảo bất kể thời điểm nào trong năm, đi xe lửa Taieri Gorge 
củng là điều thú vị vì những cảnh đẹp xe đi qua. Đẹp cả 4 mùa, mối 
mùa  có vẻ đẹp riêng, hoa trắng, biển xanh, tuyết phủ, lá vàng…, 
đẹp lắm. Ông cho biết nhà ga xây 1904, tốn $ 800.000 gồm nhiều 
vật liệu nhập cảng từ ngoại quốc, cột đá hoa cương Aberdeen, mái 
ngói Marseilles , sàn lát nhiều  màu, hai tầng lầu, đặc biệt có tháp 
đồng hồ cao 37m. Ngày nay đồng hồ vẫn còn tốt, có thể nhìn xem 
giờ giấc từ xa. Đường xe lửa Taieri Gorge dài  75 cây số, có 12 
đường hầm. 

 
Ngày xưa nhà ga chính  Dunedin bận rộn nhất nước ,  có hàng trăm chuyến đi mỗi ngày. Ngày nay có nhiều 
phương tiện chuyên chở khác nên số hành khách ít dần. Hướng dẫn viên cho biết trong xe lửa rất tiện nghi, 
tầng dưới là nhà hàng ăn uống, tầng trên chở hành khách chia ra nhiều hạng.Nhà hàng tiện nghi rộng rãi, 
nhận chiêu đãi cho nhóm đông  nhưng phải đặt trước Trong xe có máy sưởi ấm, máy lạnh tùy theo mùa. Có 
lối đi và cửa riêng dành cho xe lăn và nguòi tàn tật. Nhà vệ sinh sạch sẽ, nơi bán quà lưu niệm, trà, rượu, cà 
phê và các loại giải khát khác cho khách đi đường xa. Họ nhận các loại thẻ tín dụng lớn... 
 
Theo hướng dẫn viên xe lửa đi qua nhiều thắng cảnh nổi tiếng trong nước, các đô thị, đồng bằng, thôn quê, 
bờ biển, núi ,rừng, thung lủng,đi len các cầu trên sông, qua  đèo, chui vào đuòng hầm xuyên qua núi đá, 
chuyên chở khách đến  các thành phố khác trong nước hay các bến phà. Trong  nhà ga  treo các bảng thông 
tin,  chiếu phim  các nơi xe lửa đi qua, cảnh xe lửa chạy bên dưới ngọn núi tuyết phủ  trắng xóa hay trên con 
đường bên cạnh đại dương, nước biển  xanh lơ hoặc trên các cầu bắc ngang thung lủng cây cối um tùm. Hình 
ảnh trong phim cho thấy các trang trại nuôi hàng ngàn cừu hoặc bò. .. Các hàng chữ to hiện lên màn ảnh cho 
biết những địa phương xe lửa đi qua. Cảnh nào cũng xinh đẹp, hấp dẫn mời mọc. Có lẻ nhà ga chủ tâm chọn 
những cảnh đẹp đưa lên màn ảnh? 
 
Trong lúc tôi vào bên trong nhà ga, các du khách khác lo chụp ảnh bên ngoài sân cỏ được cắt xén thành hình 
thù kiểu cọ đặc biệt, chụp cảnh nhà ga Dunedin và các kiến trúc bề thế, tráng lệ chung quanh. 
Hướng dẫn viên bảo còn một nơi phải xem nhưng không nằm trong chương trình  nên ông chỉ  nói  cho biết  
thôi. Nơi này theo Guiness Book of World Record (cuốn sách ghi những điều hay nơi chốn đặc biệt trên thế 
giới ) là con đường dốc  nhất thế giới, đường Baldwin Street, có 270 bậc thang, gần vườn bách thảo. Nếu  
bạn may mắn lên đến mặt đưòng sẽ được  giấy chưng nhận. World’s Steepest Street Tourist Shop ,282  North 
Rd sẽ cấp giấy  cho bạn. 
 
Trường Đại Học:  
 
Dunedin có nhiều trường đại học,.đi một quãng thấy một trường. Đại học  Tổng hợp Otago  cổ nhất, xây 1869, 
có tiếng trường giỏi, đào tạo các khoa học gia, giáo sư, bác sĩ, nha sĩ chuyên khoa nổi tiếng trong nước và thế 
giới. Bằng cấp nha, y, dược tốt nghiệp Tân tây lan được quôc tế công nhận.  



Dunedin có gần 20.000 sinh viên trong đó có khoảng 3000 sinh viên ngoại quốc.  Ngoài ra còn có Nhạc viện, 
các  đại học on line dành cho những người không có phương tiện đến trường. Có văn phòng tìm việc làm bán 
thời gian , tìm nơi chốn ăn ở cho sinh viên ngoại quốc nếu các cô cậu không muốn ở nội trú. Sinh viên có thể 
ăn ở các chung các gia đình gần trường với giá hạ hoặc kèm học hay giữ trẻ để khỏi phải trả tiền trọ cho đến 

khi cô cậu có khả năng tự túc. Trường cũng tổ chức các buổi cắm 
trại hay thực tập ngoài trời cho sinh viên.  
 
Các sinh viên không phải trả tiền khi nhờ văn phòng trong nước 
nộp đơn, và làm các giấy tờ thủ tục ghi danh ở đại học Tân tây 
Lan. Theo hướng dẫn viên, các văn phòng đó sẽ được các đại 
học trả thù lao tùy theo số người được giới thiệu... Học phí hạ, 
trường học trang bị tối tân, thủ tục ghi danh  nhẹ nhàng, phong 
cảnh xinh đẹp,sinh viên có thể tìm việc làm trong khi đi học… là 
những yếu tố  thu hút du học sinh  ngoại quốc đến Tân tây lan 
học tập , trau dồi kiến thức.. 
 

Tàu rời bến lúc 17 giờ  khi  nắng chiều còn  trãi ánh vàng lên vạn vật và mặt  biển giống như có hàng ngàn 
con rắn vàng bơi lội theo  lượn  sóng nhấp  nhô .Thành phố nhạt nhòa dần, du  thuyền rẻ nước đi về  hướng 
Milford Sound, những hòn đảo nhỏ Tân tây lan. 
 
Ngọc Hanh 


