Thăm Viếng Tauranga, Tân Tây Lan
Ngọc Hạnh
Vào buổi đẹp trời, chi em chúng tôi 6 ngườì phụ nữ cùng nhau thăm viếng Tân Tay Lan và Uc Châu, cuộc
hành trình 15 ngay không kể ngày đi,ngày về. Chúng tôi đến phi trường Dulles Virginia đáp phi cơ đi Los
Angeles, California bằng chuyến bay American Airlines luc 12 giờ trưa. Ngồi bó gối trên maý bay 5 giờ30 phút
đến phi trường Los Angeles, chờ thêm 2 tiếng chuyễn sang phi cơ to Quantas, 2 tầng rộng rãi đi Auckland. Phi
cơ đầy kín hành khách, phần lớn đến Auckland để viếng thăm Tân tây lan và Uc Châu bằng du thuyền.
Phi cơ Quantas rộng, có thể duỗi chân thoải mái. Tuy nhiên ngồi một chỗ luôn 13g 30 trên máy bay không
phải là điều thú vị tuy được xem phim, ăn trưa, ăn tối.. Chúng tôi đến phi cảng Auckland vào 6g sáng ngày
hôm sau. Auckland đi trước Virginia một ngày. Xe bus du thuyền đã chờ sẳn, đưa chúng tôi đi một vòng ra thị
trấn xem phố phường, các kiến trúc, công viên, vườn hoa, viện bảo tàng.
Tân Tây Lan cách Úc Châu 2 giờ bay, ở Tây Nam Thái Bình
Dương, một quốc gia bé nhỏ gồm Bắc Đảo (North Island) và
Nam Đảo (South Island), có 4 triệu 5 dân, 70 triệu con cừu, 10
triệu con bò, nhiều cảnh đẹp thiên nhiên, núi đồi, đồng cỏ…
Auckland thành phố lớn Tân tây lan, bờ biển đẹp ở Đảo Bắc
Theo taì liệu du thuyền 65% nguòi Auckland có canô hay thuyền
buồm nhỏ. Hồ nuôi cá (Aquarium) Auckland có tiếng đẹp và lớn.
Hằng năm Auckland tổ chức đua thuyền buồm. Chúng tôi thăm
nhà kiếng trồng nhiều loài hoa lạ và công viên, vườn hồng. Hoa
hồng tươi tốt, lá xanh mướt đang trổ hoa. Trong công viên có ao
cá, cây cảnh xanh tốt, các cây to tàng xum xuê, cho bóng mát
thực dễ chịu. Gần công viên có viện bảo tàng lớn, đồ sộ, chắc
chắn nhưng bên trong chỉ trưng bày một số ít đồ vật, tài liệu. Có thể chúng tôi chưa đi hết các nơi trongviện,và
tầng trên lầu. Chúng tôi làm thủ tục lên tàu tại viện bảo tàng, rất nhanh.
Theo chương trình chúng tôi sẽ thăm viếng Tauranga, Napier, Wellington, Christchurch, Dunedin (Tân Tây
Lan) và Melbourne, New Castle, Sydney (Uc Châu).
TAURANGA:
Dân Số, Địa lý, Ngôn ngữ:
Tauranga ở Đảo Bắc (North Island ),một thành phố của Tân Tây lan có dân số tăng mau và phát triển mọi mặt
thật nhanh. Các vùng lân cận Tauranga như Rotorua, Mount Mauganui, Papamoa…Tauranga khí hậu nổi
tiếng ấm áp, địa điểm tốt cho người hưu trí, nghỉ ngơi,an dưỡng…Tauranga có 103, 635 dân cư (sách
Tauranga City Centre, trang 11), nhiều gấp ba lần dân số cách đây 25 năm, có số lớn nguời hưu trí cư
ngụ .Thị trấn có nhiều di tích lịch sử, cảnh đẹp thiên nhiên, tiệm café, nhà hàng, quán rượu, vườn chơi trè em,
công viên. Nguòi New Zealand nói tiếng Anh nhưng họ cũng biết tiếng Maori.
Giao Thông, Thương mại, Tiền tệ:
Tauranga có phà, xe taxi. Xe bus rất tiện lợi, khoảng 10, 15 phút có một chuyến, đưa khách đi, đến hầu hết
các khu dân cư và khu thương mại, Có phà và tàu nhỏ đưa đón khách ở bờ biển. Tân tây Lan lái xe bên trái.
Tauranga có các khu thương mại bán nhiều loại hàng hóa khác nhau. Ra khỏi bến tàu đi bộ chừng 5 phút đã
có tiệm bán bàn ghế, quân áo, tiệm tạp hóa, tiệm bán giải khát, thức ăn…Tiêm K MART, WOOLWORTH lớn
gần bến cảng. Đường rộng, tráng nhựa sạch sẽ. Hai bên đường trồng cây xanh tươi tốt. Nhà rộng 1 tầng, biệt
thự mái ngói đỏ, đẹp. Sát bến cảng gỗ chất đống như núi nhỏ, cắt vuông vắn, cột dây thép cẩn thận chờ tàu
hàng đến chở đi xuất cảng nước khác. Tiền tệ chính thúc ở Tauranga là New Zealand dollar. Có thể đổi tiền ở
Ngân hàng, nhưng trước khi lên bờ chúng tôi đổi tiền trên tàu, nếu không tiêu hết đổi Mỹ kim trở lại.
Núi Mauganui:
Từ bến cảng đã thấy núi Maunganui cao 232 mét, có lối đi bộ dài 3,4 km(trail) vòng quanh núi lên tới đỉnh.

Dừng chân trên núi có thể thấy cảnh biển cả bao la, cây rừng, các dốc đá nhọn hoắc hiểm nghèo. Bãi biển
giữa Moturiki và Mount Mauganui trượt nước, bơi lội tốt,. Ngoài ra đường Adam Ave dưới chân núi có hồ
nước muối nóng cho khách nghỉ ngơi. Phố buôn bán từ chân núi
chạy dài theo bãi biển, nhà băng, tiệm nữ trang tiệm ăn,bán xe
đạp, tiệm ca phê…… Nhà ở vùng này mái đỏ, có thể nhìn ra
biển, nghe sóng vỗ ì ầm. Bãi biển rộng, cát trắng, nhưng nước
biển không xanh. Còn khu đầt trống chưa xây cất. Hướng dẫn
viên bảo gíá nhà từ 6, 7 trăm ngàn đến 1 triệu mỹ kim.
Papamoa Beach Road:
Xe chạy lên núi một bên bờ biển, một bên nhà cất rải rác trên
núi. Ông bảo vùng này phát triển nhanh, giá tăng mỗi năm, họ
mua nhà cũ, đập phá xây nhà 2,3 tầng,hay biệt thự. Các nhà
phía bờ biển to, trồng cây kiểng, cỏ hoa rất đẹp. Từ đó họ có thể
đi bộ ra bãi biển rộng, cát vàng, có rất nhiều người tắm biển.
Một số du khách đi đến đấy xuống xe bus đi tắm. Họ dư trù trước. Tắm xong đón xe khác về du thuyền. Phía
nhà trên núi có con đuờng dài trãi nhựa dẫn đến nhà trên cao. Mỗi nhà như thế giá đến 1 triệu mỹ kim. Có
vườn bán cây kiểng, nhà hàng cũng nằm về phía trên núi.
Papamoa Hill:
Xe đi dần lên cao, theo đường tráng nhựa một bên vách núi đá. Thung lũng phía bên kia con lộ có nhiều cây
thông cao, to nhưng ngọn cây chưa đến mặt đường. Nhin xuống ai yếu là chóng mặt.Xa xa đồng cỏ xanh
mướt. Đồi cao 223 mét (cách Tauranga City Centre, trang 119). Từ trên đồi có thể nhìn thấy tàu thuyền đậu ở
bến cảng. Xa hơn thấp thoáng những ngôi nhà mái đỏ. Đồng cỏ xanh rì phía dưới chân đồi. Hàng trăm, hàng
ngàn con bò dưới đồng cỏ,từ phía trên nhìn xuống thấy bé nhỏ, đang gặm cỏ trong khoảng đất nhất định,
không đi rãi rác lang thang sang khu đất khác. Chẳng thấy
người chăn bò đâu cả? Có nơi trồng bắp. Ruộng bắp tốt xanh
mướt,trải dài. Chúng tôi đến đường Oxford St. Nơi nay có vẻ
thị tứ hơn, có nhiều tiệm buôn bán chén dĩa, đồ cổ, tiệm thuốc
tây, … tiệm bán ruợu. Có cây xăng, giá 1,6 mỹ kim /1 lít.
Te Puke:
Kinh đô trái kiwi (kiwi capital of the world) cách Tauranga 25 km
dọc theo xa lộ số 2, thu hút nhiều du khách. Hầu như mọi nguòi
được khuyến khích thăm viếng vườn kiwi. Te Puke là trung tâm
kỹ nghệ trồng kiwi và đóng thùng xuất cảng, một kỹ nghệ đáng
kể cho nền kinh tế thành phố Tauranga.
Xe bus đưa chúng tôi đến Longride Park. Nơi đây có cửa hàng rộng rãi bán nhiều loại hàng như bưu thiếp,
quần ao, len dạ, nón, dù, đồ sứ có in hình trái kiwi, sách báo, bánh ngọt, rượu làm bằng trái kiwi, nữ trang, mũ
lông… Nhà hàng mời mọi người thưỏng thức rượu và nước trái kiwi. Nước trái cây ngon, thơm nhẹ, mùi vi
đậm đà. Kiwi fruit liqueur dùng làm rượu khai vi trước khi ăn cho ngon
miệng hoặc sau khi ăn để giúp tiêu hóa dễ dàng.Có loại kiwi trái xanh
và loại kiwi trái vàng (green and gold kiwis) . Cạnh nhà bán tạp hóa,
và rượu kiwi có nhà hàng ăn uống rộng rãi, bàn ghế phủ khăn trắng
muốt sáng sủa, trang hoàng thanh nhã. Họ bán thức ăn sáng và trưa,
nhận tiệc đám cưới và các buổi tiệc khác. Ngoài cửa ra vào có quầy
bán vé đi thăm vườn kiwi bằng xe shuttle, 25$ một vé, trẻ em ½ giá.
Chiếc shuttle để nhiều băng và toa xe cho khách, mỗi toa có thể chở
20, 30 nguời. Chiếc này về, chiếc khác đi, khá bận rộn.
Chi em tôi đi bộ ra vườn kiwi gần đấy. Kiwi là loai dây leo như nho.
Chúng leo lên giàn cọc gỗ chăc chắn. Bên trên giàn là những sợi dây
kẽm to chăng thành những ô vuông. Lá kiwi phủ kín giàn, trái lòng thòng bên dưới trông thấy thương. Cành
kiwi được buộc dính vào sợi kẻm, nếu không chúng sẽ vươn cao lên và trái sẽ nằm trên mặt giàn. Như thế
lông mịn cuả trái sẽ mất phần nào vì cọ sát, không đẹp và không dùng xuất cảng hay bán được, dù là chợ địa

phương. Đi dưới giàn kiwi thật mát mẻ, các hàng cọc ngay ngắn, thẳng tắp, vuông vắn vui mắt. Mỗi chùm kiwi
có từ 3 đến 5,7 trái. Vườn kiwi rộng mênh mông, có đường xe chạy đễ chở phân bón cây hay công nhân đi hái
trái. Chúng tôi chỉ thăm một phần rất nhỏ trong khu vườn kiwi rộng 125 mẫu..
Bên kia đương có vườn cây bơ (avocado ). Cây bơ giống như cây xoài, gốc to chừng 2 gang tay. Trái bơ xanh
dính tòn teng từng trái một trên cành cũng giống như trái xoài còn xanh. Chung quanh vườn có những hàng
thông cao vút, nhiều lá, đẹp như bức tường bằng cây tươi để ngăn gió bảo.Ong hướng dẫn du lịch cho biết
gió lớn hay bão làm thiệt hại cây trái kiwi nên họ phải làm hàng rào cảng gió thật cao. Cành thông mọc ngang
được cắt bỏ mỗi năm một lần, chỉ giữ chiều cao và đám lá rậm ri. Hàng rào cây thông cao này ngăn gió bão
hữu hiệu. Nơi nào có hàng rào cây thông xanh là có vườn kiwi.
Rotorua:
Cách Tauranga 75 cây số có vùng gọi Thermal Wonderland of New Zealand nơi có hồ tắm bùn (bubbling mud
pools) và hồ tắm nước nóng (thermal bath). Khi xe đến gần còn khoảng 10 phút tới làng Thermal mùi lưu
huỳnh (Sulfur) đã ngạt ngào trong không khí. Đến nơi thấy khói bốc lên mù mịt. Người hướng dẫn du lịch cho
biết vùng này có nhiều suối nước nóng nhưng nhiều nhất ở Thermal Village. Đến cổng có người mặc y phục
Maori bán vé. Bên trong khu vực hồ nước nóng có bày bán các vật dụng thủ công nghệ, các tượng điêu khắc
bằng gỗ, các loại vải hoa, các sinh hoạt văn nghệ múa hát của người Maori.
Chúng tôi đi đến Rachel Spring, suối nước nóng 212 độ F, có bệ ciment cao bao quanh, chu vi khoảng 4m dài,
3m ngang ở thị trấn, gần viện bảo tàng và thư viện. Hơi nước bốc lên từ suối liên tục hàng trăm năm. Thỉnh
thoảng trên mặt giếng sủi bọt (bubble ) và tan dần trong nước Ong hướng dẫn cho biết nước trong hồ có thể
luộc chín trái bắp hay trứng gà, rau trong thời gian ngắn. Suối này quá nhỏ so với suối nưóc nóng trong làng
Thermal Village. Cột nuớc nóng trong suối phun lên cao, hay sôi sùng sục, hơi nước tỏa mù mịt. Trên đuờng
đi chúng tôi đi qua những đồng cỏ thấy hàng ngàn con cừu, nhiều lắm như đàn kiến di động. Gần đếù làng
Thermal có thương xá, tiệm Mc Donald lớn, nhà thương, công viên, bưu điện, khách sạn…
City Centre:
Rộng như cái bùng binh, nhiều tiệm buôn, nhiều loại hàng hóa, nhà hàng, nhà băng, tiệm café, hãng du lịch,
bưu điện, nhà sách, Art gallery. Xe taxi đậu đầy ngoài bãi đậu.
Xe chạy dọc bãi biển khi trở về thấy hàng đàn hải âu lông trắng muốt, nhiều thủy phi thuyền, tàu buồm nhỏ
đậu dưới bến. Sân golf nhỏ nhưng cỏ xanh, chăm sóc cẩn thận, công viên và vườn trồng toàn nhiều loại hoa
hồng, đang trổ hoa to rất đẹp, có lẽ vì Tauranga có nhiều mưa, khí hậu ẩm?
Chúng tôi trở về du thuyền sau một ngày thăm viếng các nơi mới lạ trong địa phương an bình, trù phú. Tàu rờì
bến vào 8 giờ chiều cùng ngày khi ánh nắng nhạt nhòa nhường cho màn đêm yên tĩnh chan hòa khắp nơi trên
mặt biển mênh mông.
Virginia, cuối đông 2007
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