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Buổi sáng mùa Xuân mặt trời mọc sớm. Mới 6 giờ ánh sáng đã chan hòa, chim hót ríu rít đó đây. Sau khi điểm 
tâm nơi phòng ăn khách sạn, cả đoàn sẽ lên đường thăm viếng Luxembourg. Hành lý đã được bác tài mang 
ra xe từ tối hôm trước. Hôm nay là ngày thứ 4 trong cuộc du ngoạn Âu châu 15 ngày. Vì cuối mùa Xuân nên 
thời tiết hơi se lạnh nhưng cây cảnh vô cùng tươi đẹp, hoa Xuân rưc rỡ khắp nơi, lá xanh mơn mởn tươi tốt, 
đầy sức sống. Không khí trong lành, trời xanh trong vắt. Vườn hoa nhỏ sân khách sạn cắt xén thẩm mỹ cẫn 
thận trông thật đẹp mắt, ai cũng thích và khen. Phía trước phòng ăn khách sạn nơi khu vườn nhỏ có đặt mấy 
cái bàn ăn lộ thiên để khách có thể vừa thưởng thức cà phê, vừa hưởng gió mát, nghe chim hót…Nơi đây có 
hòn giả sơn, cây cỏ rong rêu xanh tốt, nước chảy róc rach từ trên cao xuống hồ nhân tạo. Đàn cá vàng to 
bằng bắp tay người lớn tung tăng bơi lội. Mấy chuồng chim có mái che đặt rải rác trong khu vườn. 
 
Luxembourg nhỏ, diện tích 2.586 cây số vuông, có gần nửa triệu dân số (443.000 dân, có sách ghi 800.000 
dân năm 2014) bao quanh bởi các nước Bỉ, Pháp, Đức, Switzerland. Đường phố phần lớn nhỏ nhưng sạch 

sẽ. Trường Mỹ thuật nằm gần sát đường, không thấy sân chơi hay 
sân trường. Có thể chúng nằm ở phía khác và tôi là người mù sờ voi 
nên chẳng thấy. Viện bảo tàng nghệ thuật Luxembourg to và đẹp. 
Luxembourg có 45 khách sạn, 32 nhà hàng ăn uống, 15 nơi hòa nhạc 
theo hướng dẫn viên. Dân Lục Xâm Bảo có nếp sống cao, 
Luxembourg là trung tâm tiền tệ quốc tế (www.Luxembourg.com), du 
khách muốn đem tiền vào Luxembourg bao nhiêu cũng được, không 
hạn chế, tên tuổi khách hàng được giữ kín, ngân hàng không được 
phép tiết lộ chương mục hay số tiền thân chủ ký gởi cho bất cứ quốc 
gia hay nhân vật nào trên thế giới hay biết. Ngoài các ngân hàng quốc 

gia, Luxembourg còn có gần 200 ngân hàng các nước khác nhau trên thế giới. Dân Luxembourg phần lớn đi 
xe đẹp mới bóng láng của các nhà sản xuất nổi tiếng. Hầu như không thấy xe cũ chạy ngoài đường phố. 
Lương bổng công tư sở cao so với Pháp và Ý. Sinh họat vật gía rẻ nhưng nhà phố đắt gấp đôi. Người dân nói 
tiếng Đức, Pháp và ngôn ngữ địa phương. Tiếng Luxembourg được dùng khi chuyện trò, giao dich thông 
thường. Tiếng Anh dùng trong pham vi chuyên môn. Khu thương mại nhân viên dùng tiếng Pháp và Đức. 
đồng tiền dùng Euro. 
 
Luxembourg nổi tiếng về các cầu gỗ có nóc, nối liền hai bên bờ hoặc thung lũng hay các khu vực lại vớí nhau. 
Dưới cầu là thành phố, nhà ở hay cây lá xanh rì hoặc nước chảy êm đềm. Trên núi cao, sườn núi, sườn đồi 
hay đồng bằng đều có nhà cửa, cây lá xanh tươi. Ngoại ô hay vùng đất bằng phẳng, cỏ non xanh mượt. Xe 
chạy ngang qua đồng cỏ với đàn bò đi nhởn nhơ không thấy có người chăn. Tại trung tâm thành phố có vô số 
những cao ốc 4, 5 tầng, các hiệu buôn khang trang và các ngôi nhà cổ, xây cất lâu đời dây leo phủ kín tường, 
lá xanh mướt chỉ cách cao ốc chừng vài con đường. Cao ốc hiện đại chen lẫn với nhà cổ kính là nét đặc thù 
của đất nước Luxembourg nhỏ bé, thanh bình không biết chiến tranh bao giờ? 
 

Các vườn hoa xanh tươi, công viên cây cỏ hoa lá nhiều màu sắc, trồng 
cây cảnh theo cách thức chuyên môn thành hình nọ, hình kia rất mỹ 
thuật, vui mắt, tăng thêm nét đẹp thành phố. Nhà thờ Luxembourg (Our 
Lady Church) thật lớn. Người dân Luxembourg theo đạo Thiên chúa 
đến 97%. Phía sau Nhà Thờ có những tiệm ăn, tiệm trái cây, tiệm buôn 
quần áo, quà lưu niệm… dọc theo đường phố. Nhân viên bán hàng ân 
cần, nhã nhặn. Phía trước Nhà Thờ bên kia đường nhìn xuống thung 
lũng thấy phố xá, nhà xây 3, 4 tầng, mái ngói đỏ san sát, trông thinh 
vượng trù phú. 
 

Luxembourg có xe tour chở khách đi xem các thắng cảnh. Ngoài ra có thể thăm viếng thành phố bằng xe hop 
on hop off, giá rẻ hơn đi xe tour. Khách có thể xuống xe bất cứ trạm để thưởng thức cảnh đẹp hay mua quà kỷ 
niêm và trở lên bất cứ xe hop on hop off khác để tiếp tục cuộc thăm viếng , không phải trả thêm tiền vé. Xe 
đưa chúng tôi đi loanh quanh các nơi nổi tiếng, các con đương đẹp, cá thắng cảnh. Có nơi bác tài dừng lại 
cho khách xuống xe mua ít trái cây để mang về khách sạn dùng hay mua ít quà lưu niệm đia phương hoặc 

http://www.luxembourg.com/


chụp ảnh khoảng 15 hay 20 phút, có nơi hương dẫn viên cho đi ngang qua mà thôi, không được xuống xe. 
 
Buổi trưa ấy đoàn du khách ăn trưa ở tiệm bán thức ăn nhanh nhưng ăn tối trong nhà hàng sang bày biện 
trang nhã có nhạc sĩ vừa hát đánh đàn đến từng bàn ăn. Chúng tôi ngụ khách sạn Switzerland đêm ấy để 
sáng hôm lên đường thăm Lucerne 
 
Lucerne  
 
Ngày 5 chúng tôi viếng thăm Lucerne, một thành phố nhỏ có 81.000 dân theo thống kê năm 2013, tọa lạc 
trung tâm Switzerland. Nơi đây nổi tiếng có nhiều cảnh đẹp và ngành du lịch mang lợi tức đáng kể cho thành 
phố. Lucerne có hồ và núi bao quanh. Núi Titlis cao 10.000 feet, (mỗi feet 3 tấc ) tuyết trắng phủ quanh năm. 
Muốn lên đỉnh núi phải dùng cable car. Sườn núi đầy tuyết trắng, nơi trượt tuyết lý tưởng của những người 
yêu thích môn thể thao nguy hiểm và tốn kém. Đường lên núi ngoằn ngoèo, một bên vách núi thẳng đứng cao 
vút. một bên vực sâu hun hút, nhiều chỗ queọ thật gắt. Xe bus to, nếu không phải người lái xe kinh nghiệm, 
bình tĩnh không biết việc gì xảy ra. Dù nhiều người khen cảnh hùng vĩ bao la, thiên nhiên đẹp như cảnh thần 
tiên nhưng cũng có người tim đâp rộn ràng như trống làng khi thấy vực sâu bên cạnh đường xe chạy. 
 
Đến nơi hầu hết các du khách trong đoàn lấy vé đi xe cáp lên đỉnh núi Titlis ngọan cảnh. Số còn lại ở dưới 
chân núi cùng tài xế, trong đó cô bạn Mai Lan và tôi. Chúng tôi ở lại chân núi xem thiên hạ trượt tuyết lên 
xuống, lượn qua lượn lại bên sườn núi, xem xe cáp qua lại trên không trung từ đỉnh núi đến trạm xe cáp. 
Những người trượt tuyết mặc áo và đội mũ vui mắt, các màu sáng như xanh, đỏ, vàng... Nhiều lắm, trẻ em và 
người lớn, nam nữ. Ngoài ra chúng tôi đi lòng vòng ghé nhà bưu điện, xem nơi trưng bày hình ảnh các nơi 
trượt tuyết, xem hàng quân thiên hạ buôn bán, nhiều nhất các cửa tiệm bán dụng cụ thể thao, giây nón, quần 
áo trượt tuyết, tiệm bán thức ăn… Trên các mái nhà hàng quán, nhà cửa vùng này tuyết đóng trắng xóa dày 
đến 5, 7 tấc. Cả hai chị em ngạc nhiên khi cô bán hàng cho biết tuyết đọng như thế quanh năm, không lúc nào 
tan. Người địa phương đi lại ngoài phố chỉ khoác phong phanh cái áo che gió bên ngoài áo sơ mi. 
 
Khoảng xế chiều nhóm du khách trở về Lucerne muộn hơn chương trình ấn định 1 tiếng. Gió mạnh xe cáp 
ngưng hoạt động cho đến khi bớt gió. Đứng bên dưới nhìn xe cáp đong đưa khí gió thổi mạnh trông thấy sợ. 
Nhìn thấy ghê nhưng thật ra xe cáp rất an toàn. Hành khách đã buộc dây belt cẩn thận trước khi xe đóng cửa 
rời trạm. Khi xe cáp hoạt động nhìn về hướng các xe cáp lên xuống trông cũng vui mắt. Hướng dẫn lại dẫn 
nhóm du khách đi xem các tiêm bán đồng hồ, nếu mua được bớt 15%. Lucerne nổi tiếng về đồng hồ cookoo. 
Nhiều lắm , cái lớn cái nhỏ, kiểu này kiểu nọ , xinh xắn dễ thương. Dù rất thích nhưng không mấy người mua 
vì còn đi nhiều nơi khác, mang theo bất tiện. 
 
Lucerne có nhiều cầu gỗ đặc biệt là có nóc suốt chiều dài cây câu bắc qua khe núi, qua sông. Nổi tiếng nhất là 
cầu Chapel xây từ thế kỷ 14 ( năm1333), được tu sửa nhiều lần nên vẫn còn tốt. 
Về giao thông dân chúng thường dùng xe điện hay đi bộ, thỉnh thoảng có người đi xe đạp. Xe hơi láng bóng 
chạy qua lại trên các con đường nhưng xe lớn không được đâu trong thành phố, thả khách xuống là xe chạy 
đậu nơi khác đến giờ trở lại đón. Luật lệ giao thông Lucerne rất khắc khe với ngươi vi phạm luật đi đường. Trừ 
quảng trường rông lớn, các đường phố Lucerne nhỏ nhưng thật sạch sẽ. 
 
Hồ Lucerne 
 
Hồ Lucerne rất rộng và đẹp ở ngay thành phố. Mặt hồ phẳng lặng, nước xanh xanh trong vắt, đôi khi có gió 
sóng gợn lăn tăn. Trời trong, mây trắng, mặt nước hồ êm ả, du khách cảm thấy thật thoải mái, bình an. Trên 
bơ hồ hàng cây xanh thẳng tắp cho bóng mát dọc theo lối đi, băng đá đặt rải rác dọc bờ hồ cho khách nhàn du 
nhìn ngắm cảnh đẹp. Dưới hồ nhiều thiên nga từng nhóm từ 5 đến 7 con ,lông trắng như tuyết rất xinh đẹp, vỗ 
cánh bay lên khỏi mặt hồ xong lại đáp xuống, tung tăng bơi lội, làm cho hồ thêm phần thơ mộng, đẹp xinh. Xa 
xa ngoài những du thuyền sang trọng còn có thuyền buồm xinh xinh nhè nhẹ di chuyễn trên mặt hồ trông thật 
nên thơ lãng mạn. Theo người địa phương các thiên nga có mặt trên hồ từ thế kỷ 17 do vua Pháp tặng thành 
phố Lucerne. 
 
 
 
Sư Tử Đá: 



 
Lucerne còn nổi tiếng với tượng sư tử đá nằm được khắc khéo léo vào 
vách núi đá, bên cạnh hồ nước. Du khách đến Lucene đều được các 
hướng dẫn viên đưa đi thăm tượng này. Bờ hồ có những cây khá to , 
bóng cây che mát phần nào mặt hồ.Theo hướng dẫn viên tượng hoàn 
thành năm 1820,có sách ghi 1822, cao 6 mét, dài 10 mét. Đứng từ bên 
này bờ hồ nhìn sang tôi tưởng như sư tử chiều dài khoảng 4 mét thôi 
không ngờ dài hơn gấp đôi dự đoán. Mặt sư tử buồn hiu mắt nhắm như 
ngủ nhưng hướng dẫn viên cho biết sư tử chết. Phía trên và phía dưới 
tượng có khắc tên tuổi các sĩ quan Thuy sĩ đã mất vào đá khi bảo vệ 
hoang gia và những lời ca ngợi lòng dũng cảm của họ. 

 
Sau bửa ăn tối, du khách và chúng tôi đi dọc theo hè phố ngắm cảnh đẹp ban đêm. Chúng tôi thư thả tản bộ, 
vưa đi vừa trò chuyện, ngắm ánh đèn sáng choang từ các hiêu buôn, nhà hàng và ánh đèn đường. Khu buôn 
bán có người qua lại , khu dân cư thật yên tĩnh, có nơi bằng phẳng, có nhiều nơi phải leo lên cả 100 bậc thang 
chiều ngang từ 6 mét đến 10 mét, lót gạch hay đá, sạch sẽ đến đường phố khác. Nhà nhiều tầng ở đất bằng , 
nơi sườn núi hay trên núi cao. Các hiệu buôn sáng sủa, hàng hóa trình bày hấp dẫn vui mắt nằm san sát hai 
bên đường trông giàu có, thịnh vượng… 
 
Đêm ấy chúng ngụ khách sạn Lugano, Lucerne để hôm sau lên đường viếng thăm Venice, thành phố thơ 
mộng nổi tiếng thế giới với những chiếc thuyền Gondole nhỏ nhắn xinh đẹp, đầu và đuôi thuyền đặc biệt uốn 
cong cong, không giống chiếc thuyền nào trên thế giới… 
 
Ngọc Hạnh 
 


