Hànội, một trong 10 Thành Phố Có Nạn Móc Túi.
1. Barcelona, Tây Ban Nha.
Thành phố xinh đẹp bên bờ biển của Tây Ban Nha ấn chứa một
mối nguy hiểm bên trong nó. Barcelona nổi tiếng vì nạn ăn cắp
mà nạn nhân chủ yếu là khách du lịch. Những đám đông lộn xộn
hay những chỗ náo nhiệt ồn ào tập trung nhiều người là địa
điểm lý tưởng cho bọn trộm hoạt động.
2. Rome, Italy.
Rome thực sự là một trong những điểm đến phổ biến của khách
du lịch trên thế giới, nhưng cũng nổi danh vì có nhiều tên trộm
hoạt động. Khi đi bộ ngắm cảnh ở những điểm trung tâm,
những khu vực đông đúc, bạn nên quan sát cẩn thận để tránh
bị mất tiền oan.
3. Prague, Cộng hòa Tiệp Khắc
Đây được xem là một trong những thành phố tươi đẹp nhất
Châu Âu. Mỗi năm, khách du lịch từ khắp nơi đổ về đây để
thăm quan, nghỉ dưỡng. Tuy nhiên, hãy cẩn thận, để mắt tới túi
tiền của bạn vì đây cũng là điểm nóng của nạn móc trộm tiền,
nhất là tại cầu Charles ở Praha.
4. Madrid, Tây Ban Nha.
Tây Ban Nha vốn tự hào bởi nhiều thứ đặc sắc nhưng có đến 2
thành phố trong danh sách này thì quả thật đáng tiếc. Ngoài
Barcelona, thủ đô của Tây Ban Nha cũng là một trong những thủ
đô có nhiều dân móc túi nhất. Các trung tâm thương mại hay
siêu thị lớn, nơi những khách du lịch hay lui tới thường có rất
nhiều tên trộm chuyên nghiệp hành nghề.
5. Paris, Pháp
Paris thường được gọi là thành phố của tình yêu. Đó cũng là
điểm tụ tập ưa thích của những nhóm trộm chuyên móc túi
khách du lịch. Chúng thường xuất hiện trên những con phố đông
đúc, trong các trung tâm thương mại. Ngoài ra, trên những
chuyến tàu chật kín người, bọn trộm có thể móc túi một cách dễ
dàng mà không hề bị phát hiện.

6. Florence, Italy
Khách du lịch đến với Florence thường tỏ ra rất thích thú với
những cảnh quan tuyệt đẹp, tác phẩm nghệ thuật xuất sắc hiện
hữu xunh quanh thành phố. Tuy nhiên, hãy cảnh giác, vì có rất
nhiều tên trộm đang chờ đợi lúc bạn sơ hở để móc túi đấy.
7. Buenos Aires, Argentina.
Là một trong những thành phố giàu có nhất Nam Mỹ, Buenos
Aires chứa đựng trong lòng nó rất nhiều tên trộm, luôn sẵn
sàng móc túi những kẻ giàu có.

8. Amsterdam, Hoà Lan
Amsterdam, Hà Lan là một trong những điểm đến thú vị trên thế
giới. Khách du lịch đến đây rất thích tham gia vào các lễ hội lâu
đời ở thành phố này. Chính vì thế, lợi dụng lúc du khách đã say
mềm vì mải vui chơi ở lễ hội, bọn trộm thực hiện hành vi đen tối
của mình một cách dễ dàng.
9. Athens, Hy Lạp
Thành phố Athens cổ kính của Hy Lạp lúc nào cũng khiến khách
du lịch phải mê mệt với những cảnh quan hùng vĩ. Tuy nhiên,
đây cũng cảnh báo là địa điểm có nhiều tên trộm lộng hành,
nhất là ở những khu di tích lịch sử nổi tiếng như thành phòng
thủ Acropolis hay đền thờ Parthenon.
9. Hà Nội, Việt Nam
Thủ đô của Việt Nam cũng là địa điểm có nhiều dân móc túi nhất
Châu Á. Giao thông đông đúc, khói bụi, tiếng ồn. Sự lộn xộn ở
đây chính là địa điểm lý tưởng cho dân móc túi.
*****
Bản Nguồn Tiếng Anh dưới đây:
TripAdvisor Points Out Top 10 Places Worldwide to Beware Pickpockets
NEWTON, Mass., Sept. 10 -- TripAdvisor®, the world's most popular and largest travel
community, today announced ten cities to beware pickpockets, according to TripAdvisor
travelers and editors, and five tips to avoid getting pickpocketed. Visitors would do well to

watch their bags particularly in major European cities, where many popular outdoor
attractions are tourist havens - and prime targets for pursesnatchers: http://www.tripadvisor.com/PressCenter-i260-c1-Press_Releases.html
1. Fear and Loathing in Las Ramblas: Barcelona, Spain
One reviewer actually compares Barcelona pickpocketing to a generally practiced and
accepted sport, like soccer. For those who'd rather stay off the field, take caution: Las
Ramblas, the famous wide, pedestrian walkway full of life, music, and people at all hours
of the day and night, is the perfect place to get your purse poached.
2. Rome Rascals: Rome, Italy
With its ancient buildings and astounding historical and cultural attractions, Rome is full of
both tourists and incredible things to sightsee. With thousands of people admiring the
Trevi Fountain or the Pantheon, it's easy for a pickpocket to lift a camera or purse with a
quick snip of scissors or some clever handiwork with a zipper.
3. Cash or Czech: Prague, Czech Republic
The famously beautiful Charles Bridge is lined with 30 baroque-style statues, as well as
thousands of tourists who crowd its ancient stones each year, making a perfect recipe for
pickpocketing. Before taking in the view of the Vltava River and the Prague Castle beyond,
be sure valuables are strapped down.
4. Madrid Mischief: Madrid, Spain
El Rastro fleamarket and the crowded metro are often cited as spots where unfriendly
pickpocket schemes can put a damper on a visit to this beautiful city. However, travelers
should also beware that in museums (Madrid has many) pickpockets can be crafty as well,
preying on distracted tourists.
5. Poaching in Paris: Paris, France
The City of Light draws enormous crowds from the base of the Eiffel Tower to the steps of
Sacre-Coeur and everywhere in between. But enormous crowds can also be found below
ground, in the city's metro system, where travelers should be especially cautious.
6. Italian Job: Florence, Italy
It is certainly easy to see why tourists would be distracted by the majestic beauty of
Michelangelo's David and the other incredible and awe-inspiring works of art and pieces of
history all around Florence. When admiring Michelangelo's creation, or at its replica in
busy Piazza della Signoria, be alert that others may have their attention on your wallet.
7. Don't Cry for Me: Buenos Aires, Argentina
Buenos Aires is a vibrant and culturally rich city with much to offer, from the famed
Teatro Colon to the city's many distinct neighborhoods. However, if while sightseeing you
find you are suddenly covered in "bird droppings" (likely mustard) and a "friendly" local
(likely a thief) happens to be standing by with napkins to help you clean up, beware.

8. No Dutch Treat: Amsterdam, Netherlands
It's easy to get carried away in Amsterdam with so many fun things to see and do, but
don't be too taken in by the canals and the friendly, laid-back atmosphere - pickpocketers
have been known to take advantage of countless tourists in this enchanting city.
9. Greek Tragedy: Athens, Greece
This legendary city features countless ancient monuments, many of which are outdoors.
Whether visiting the Parthenon on the Acropolis, or anything else in this magnificent
historic city, keep the bags close to the vest while your eyes admire the rest.
10. Hands On in Hanoi: Hanoi, Vietnam
The capital of Vietnam has its charming Old Quarter, littered with monuments and colonial
architecture, and the city also features 600 temples and pagodas, making it a beautiful
and unique place to visit, but also a place to stay alert for mischief.

