Du Ngoạn Miền Nam Caribbean
Ngọc Hạnh
Vào đầu tháng 4/05, nhân dịp người con lớn về thăm nhà, chúng tôi 4 người cùng viếng miền Nam Caribean
7 ngày. Chúng tôi từ Virginia đáp phi cơ đến bến cảng San Juan. Máy bay cất cánh 10:30 sáng, mới 8:30
chúng tôi có mặt phi trường Dulles (Washington D.C) làm thủ tục lên máy bay. Từ sau ngày 9-11-2001, tôi
đã qua nhiều phi trường trong và ngoài nước nhưng chưa bao giờ thấy phi trường quá đông người như hôm
ấy. Tôi được nghe bạn bè bảo ngành du lịch phục hồi nhưng tôi không hình dung được sự nhộn nhịp, gần như
chen chúc, chẳng bù cách đây vài năm, các phi trường quốc nội và quốc ngoại đều vắng vẻ, hành khách thưa
thớt.
Chúng tôi đến San Juan (Puerto Rico) vào 1:30 chiều.
Nhân viên du thuyền chờ sẵn tại phi cảng nhận hành
lý, đưa chúng tôi về bến cảng làm các thủ tục cần thiết
lên tàu nhận phòng. Lúc ấy du thuyền đã đông du
khách. Lần này chúng tôi đi tàu Destiny, chứa hơn 3.000
người kể cả thủy thủ đoàn. Một số du khách trở lên bờ
thăm viếng phố phường sau khi nhận phòng, cất hành lý
vì tàu rời bến muộn : 10:30 tối Chúng tôi sẽ viếng các
đảo : Saint Thomas, Dominica, Barbados, Aruba...
Ngày một: St Thomas.
Tàu đến bến St Thomas, US Virgin Island vào 7:00 sáng
sau một đêm lênh đênh ngoài biển khơi. ST Thomas ,
đảo lớn nhất trong 3 Virgin Island do nhà thám hiểm
Columbus tìm ra năm 1493, một trong những đảo có nếp
sống cao, trù phú, dân trí mở mang. Một ngày có đến 6 du thuyền cập bến Charlotte Amalie Harbor. Từ cảng
đến Charlotte Amalie, thủ đô ST Thomas, khoảng 1,50 dặm và cũng là thị xã (down twn). Nơi này có tiệm
sách, ngân hàng, bưu điện, những tiệm bách hóa lớn, văn phòng du lịch khá to. St Thomas có nhiều nơi để
thăm viếng nhưng một người chỉ có thể thăm một hay 2 chỗ vì có tour dài 4,5 giờ. Du khách phải trở về trước
khi tau rời bến theo giờ ấn định.
Mua sắm (Shopping)
Nhiều tiệm nữ trang to, đẹp liên tiếp nhau, tiệm đồng hồ, máy ảnh, tiệm bán các vật dụng bằng da : áo, giày,
ví, giày da, tiệm bán đồ sứ (china) nước hoa. Có cửa hàng thật to bán tranh ảnh, bán những khung to và đẹp
(gallery of art), tiệm bán đồ điện tử, tiệm quần áo và thổ sản địa
phương... Theo tài liệu du thuyền, St THomas là nơi tốt nhất để mua
sắm vì hàng hóa rẻ hơn Mỹ 40%, rượu, thuốc lá rẻ 60%. Ngoài ra tất cả
đều được miễn thuế.
Island Tour.
Du khách có thể ghi tên đi theo đoàn du lịch du thuyền hoặc thuê xe đi
riêng. Chúng tôi thuê xe đi vòng quanh đảo, lên núi. Người tài xế thật tài
tình, lái xe theo con đường ngoằn ngoèo nhỏ hẹp của Skyline Drive đến
núi cao, dừng lại (lookout point) cho chúng tôi xem phong cách phía
dưới : cao ốc, bietä thự, cây xanh, biển rộng, thấy hải cảng và các du
thuyền. Nhiều du khách đang chụp ảnh hay quay phim. Có Paradise
Point cao hơn mặt biển 700 feet, nơi lý tưởng để nhìn bao quát phong cảnh đảo. Chúng tôi đi qua vài bãi
biển rất đông du khách đang bơi lội , tắm biển.
Bãi biển
Saphire beach: Nước màu xanh sapphire, có nhiều nhà nghỉ mát đắt tiền, vườn hoa, cây cảnh bao quanh rất
đẹp, các cao ốc khách sạn với bãi biển rộng, cát trắng, thu hút nhiều du khách.
Coki beach: Nước xanh màu ngọc bích. Cát mịn như bột, bãi biển tốt, không đá ngầm , có thể tắm được. Nơi

này có cửa hàng bán post cards, vật lưu niệm, cho thuê ghế, dù và các dụng cụ thể thao dưới nước, có nhà
tắm, phòng thay quần áo, nhà vệ sinh. Xa xa ngoài khơi, những tàu nhỏ xinh xắn ngược xuôi đi lại. Nhiều
người tắm biển hay snorkeling., xem các đông vât sống dưới nước. Bên kia bãi biển Coki, cách con đường,
biển xanh rất đẹp nhưng không thể tắm vì bờ biển nhiều ghềnh đá to nhỏ. Người ta cất nhà, làm cầu dài cho
tàu cập bến. Có rất nhiều tàu to nhỏ đậu xa xa, tàu máy hoặc tàu buồm, đưa du khách đi ngoạn cảnh, đánh cá
hoặc xem sinh hoạt của các động vật dưới nước.
Coral beach: Nước biển đẹp, xanh, ít sóng nhưng có bảng cấm, không thể tắm vì nhiều san hô. Cacù tàu
nhỏ đáy làm bằng loại kính dày đặc biệt ( Glass bottom boat ) dùng cho du khách xem các loại cá và sinh vật
dưới nước hay chơi thể thao (Water sport) : water skiing, surfing...
Di chuyển
Ở St Thomas đi từ đảo nọ đến đảo kia như ST John bằng phà (ferries),hay thủy phi thuyền, cứ 15-30 phút
có một chuyến. Trên bờ có xe hơi, xe bus, xe taxi. Có thể đi bộ từ bến cảng đến thị trấn (down town)
Tàu rời bến vào 5.30 chiều để đến Dominica. Chúng tôi đứng trên lầu 11 nhìn xuống bến tàu thấy nhiều hành
khách mua sắm về muộn, vừa đi vừa chạy, lể mể xách xách túi nọ túi kia vì bao giờ tàu cũng rời bến đúng
giờ.
Ngày 2. Dominica.
Tàu đến Roseau, thủ đô của Dominica vào 9 giờ sáng. Đảo Dominica có 72.000 người, ở giữa Martinique về
phía Nam và Guadeloupe về phía Bắc. Dominica có núi, sông, rừng và hàng dặm bờ biển đá thẳng đứng
(cliffs). Dân nói thông thạo tiếng Anh. Người địa phương phần lớn da đen. Phố phường hàng quán dọc dài
theo con đường ở bến tàu trong khá vui mắt, bán nhiều loại hàng hóa khác nhau. Tàu đến Dominica có thể
cập bến ở 2 nơi : Roseau hay Portmouth. Ở Dominoca có nhiều nơi thăm viếng như :
Dominica snorkeling Adventure (3 giờ), nước sâu từ 10 đến 20 feet.
Emeral pool& Roseau High Lights
Nature's Hidden Treasure & Carib Indians
Pool & FallNautre tour
River Tubing Tour
Whole watch Tour
Kayating & snorkeling, Rainforest Tour...
Rainforest tour...
Roseau.
Dọc dài theo các con đường gần và trước bến cảng có nhiều tiệm
buôn bán hàng bách hóa, tiệm nữ trang, quán rượu, tiệm đồng hồ,
quà lưu niệm, ngân hàng, văn phòng du lịch, tiệm bán và cho thuê
dụng cụ thể thao dưới nước... Phía sau dãy tiệm buôn, cửa hàng gần
bờ sông là khu chợ người địa phương, bán rau, trái cây, các vật thủ
công nghệ, các loại vật dụng làm bằng mây hay tre, các hình thú
bằng gỗ sơn bóng xinh xắn mỹ thuật, áo quần, khăn quàng, post
cards. Có mấy nhạc công da đen đánh đàn cho 2 nghệ sĩ khác vừa hát
vừa nhún nhảy theo điệu nhạc. Trước mắt họ cái nón lật ngửa đựng
tiền thưởng của khán giả. Viện bảo tàng Dominica nhỏ, nằm gần bờ
biển.
Chúng tôi dừng ở chợ sau viện bảo tàng, nơi này rộng rãi, lát gạch sạch sẽ. Được biết ngay chỗ chúng tôi
đứng ngày xưa là nơi buôn bán nô lệ. Vào thế kỷ thứ 18, người Pháp đến đây lập nghiệp, trồng tỉa cần công
nhân. Tàu buôn đưa nô lệ đến bán và trao đổi với các nước khác như một món hàng.
Roseau có cá voi, nhiều chim lạ, thác nước, mưa rừng (rainforest), suối nước nóng...
Island & City Tour :
Chúng tôi thuê xe đi xem thành phố. Tài xế lái xe bên trái, giá 18 mỹ kim/giờ, xe chở 4 người. Mỹ kim được
hoan nghênh khắp nơi ở Dominica. Từ bến tàu chúng tôi có thể đi bộ đến ngân hàng hay nhà bưu điện.

Dominica Tourist cung cấp dịch vụ du lịch cho du khách. Phần lớn tài xế biết rõ địa lý và lịch sử địa phương.
Khách sạn Dominica nhỏ nhưng sạch sẽ, ấm cúng, tiện nghi, phục vụ khách hàng thật chu đáo theo lời tài xế.
Xe đi ngang qua Cathedral of Our Lady. Nhà thờ to và đẹp, địa điểm
tốt. Chẳng biết nhà thờ xây cất năm nào nhưng hoàn thành 1916. Tiền
xây cất do các nhà trồng tỉa người Pháp đóng góp. Gần nhà thờ
Catholic có Methodish Church. Cách thành phố không xa vườn Bách
thảo (Botanical Garden) được thành lập cuối thế kỷ 19, rộng 20 mẫu,
do nhà nước trông nom, vườn có nhiều loại cây quý, cũng là nơi
nghiên cứu cách trồng cây, gieo hạt giống mới. Thật không may trận
bão David năm 1979 tàn phá số lớn cây cổ thụ và nhiều cây nhỏ khác.
Xe chạy theo con đường vòng quanh đảo dọc bờ biển. Trên đường đi
có quảng đường một bên núi cao, cây xanh trên núi dày đặc, một bên
là biển. Từ trên xe nhìn xuống biển có người khen đẹp, có người bảo trông dễ sợ, chóng mặt. Nước biển xanh
màu ngọc thạch. Mặt biển yên lặng , rộng mênh mông. Xa xa vài chiếc tàu nhấp nhô trên mặt biển nước xanh
lơ. Dominica khu nhà đẹp , vườn cây bao quanh gần thị trấn là nhà người có mức thu nhập cao Người có lơi
tức thấp sống xa thành phố. Nhà họ cất riêng rẽ, chung quanh nhà có trồng dừa, chuối, xoài nhưng trông xác
xơ, nghèo nàn.
Emeral pool : Nằm giữa rainforest. Xe qua khỏi thị xã Roseau một quảng ngắn đến vùng đồi cao. Bác tài bảo
nơi này hơn mặt biển 300 feet. Đứng trên đồi có thể thấy bến cảng, nhà phố chung quanh bến cảng.
Cách vườn bách thú không xa, theo con đường đầøy cây to bóng mát thấy nhiều cây lạ ( Majestic Tree ) trái
lủng lẳng trên cành, đong đưa theo gió . Ngoài ra còn thấy chuối, cam, bưởi lá xanh tốt trên đường đi đến
Emeral pool . Cây lá xanh tươi, nước trong, gió mát, cảnh vật yên tĩnh làm mọi người cảm thấy khoan khoái,
bình an và mọi người trầm trồ cảnh đẹp thiên nhiên.
Bãi biển: Phần lớn bờ biển ở Dominica có nhiều đá (rocky) , cát đen (volcanic sand). Cũng có bãi biển cát
trắng mịn, nước xanh aquamarine và trong. Nơi nào có bãi biển đẹp là có khách sạn sang trọng, nhiều tầng
lầu với vườn hoa, cây cảnh bao quanh như : Woodforg Bay, Pointe Baptiste ..v. v..
Tàu rời bến vào 6 giờ chiều. Casino, gift shop trên tàu hoạt động trở lại đến gần nửa đêm.
Ngày 3 : Barbados
Tàu đến Barbados vào 7.00 sáng. Chúng tôi thức lúc 6.00 giờ, nhìn qua cửa kính thấy ánh đèn rực rỡ trên
bờ. Phần lớn du khách dùng điểm tâm sớm để có thể theo đoàn du ngoạn lúc 8.00 giờ. Những người đi tự túc
muốn lên bờ lúc nào cũng được, nhưng phải trở về tàu trước khi tàu rời bến lúc 10.00 giờ đêm.
Barbados rộng 430 cây số vuông, 97 cây số bờ biển, 260.000 dân, thuộc địa của Anh quốc ngày xưa, được
độc lập 1966 .Trước thế kỷ 20, đường và rượu Rhum nguồn lợi chính của đảo... Hiện nay du lịch đáng kể hơn
mọi thứ thu nhập khác trên đảo. Thành phố ở Barbados sạch sẽ, buôn bán sầm uất. Ngân hàng, các hiệu
buôn san sát nhau ở các đường chính. Phụ nữ da đen ngoài đường phố ăn mặc tươm tất, nói năng lịch sự.
Thùy dương trồng dọc dài theo bờ biển vừa chống gíó vừa tăng vẻ đẹp cho thành phố.
Chúng tôi vừa ra khỏi bến tàu đã có ban nhạc đánh trống, thổi kèn, chào mừng . Cách bến tàu không xa có
ngôi nhà to gần bằng siêu thị ở Mỹ, chia ra làm nhiều gian hàng nhỏ, bán áo len, rượu, nước hoa, nữ trang, đồ
vật bằng pha lê... Có phòng điện thoại, nơi gởi thư,
phòng chơi games và internet. Tất cả đều sạch sẽ, ngăn
nắp, tươm tất, sáng sủa như một cửa hàng nhưng nhỏ
(convenience store). Thủ đô của Barbados là
Bridgetown. Đảo có nhiều nơi để thăm viếng như :
Barbados Coast to Coast
Barbados Island Tour
Harrison's Cave Tour
Orchid World & Colonia
Horseback Riding & scenic...
Barbados có đời sống cao. Học sinh được miễn học phí cho đến 18 tuổi, khi lên đại học. Dân nghèo mức thu
nhập thấp, chánh phủ cung cấp nhà ở. Đảo có nhiều biệt thự, cao ốc. Bridgetown có 6 hãng telephone lớn, đại

lý hãng xe Mercedes, 1 nhà thương lớn và 60 clinic. Thường phòng chữa răng (dental office)nằm chung trong
clinic.
Barbados nhiều bãi biển đẹp, cát trắng, nước trong và ấmù. Màu xanh của nước thay đổi tùy theo vùng, có
nơi màu xanh aquamarine, có chỗ màu sapphire hay màu turquoise. Trên con đường vòng quanh đảo chúng
tôi thấy có khá nhiều nhà hàng Trung Hoa, 2 nhà hàng Ấn Độ. Công nhân xây cất nhà cửa phần nhiều người
Á Châu, người Trung Hoa, không thấy người Spanish. Hướng dẫn viên bảo người Trung Hoa siêng năng, có
tinh thần trách nhiệm nên nhà thầu tin cậy, hay giao công việc cho họ, nhất là những công việc về máy móc,
điện...
Bãi biển đẹp nên Barbados có nhiều khách sạn, nhà nghỉ mát như : Silver Sand Resort, Crystal Cove Hotel,
Grand Barbados Beach Resort, Sandy Beach Island Resort, Accra Beath Hotel, Casurina Beach Club,
Southern Palm Beach Club... Nhiều người đi surfing, water skiing và các loại thể thao dưới nước khác . Mùa
đông du khách nhất của Barbados từ tháng 11 đến tháng 4, sau đó du thuyền đi các nơi khác để tránh mùa
biển động, sóng to.
Tàu rời bến êm ru vào 10 giờ tối sau mấy hồi còi dài
Ngày 4 : Lênh đênh biển khơi
Cả ngày tàu chạy trên biển hướng về đảo Aruba. Phòng bạc và cửa hàng du thuyền ft shop) mở cửa cho quý
vị muốn tiêu tiền. Du khách đi lại trên tàu nhộn nhịp. Phòng tập thể dục, hồ bơi người lớn và trẻ con, sân hơi
nắng, sân chơi ping pong, thư viện đầy người. Ngoài ra có một số học lớp khiêu vũ, cắm hoa, xếp khăn ăn các
kiểu cách khác nhau. Hí viên có buổi nói chuyện vào 10 giờ sáng, hướng dẫn du khách về các phương tiện
chuyên chở, hàng hóa và các cửa tiệm địa phương sắp đến... Thâm mỹ viện (beauty salon) bận rộn kẻ ra
người vào để chai tóc, làm mặt, xoa bóp massage) vì chiều hôm ấy ngày ăn mặc đẹp (formal dress). Nhiếp
ảnh viên sẽ đến chụp ảnh từng bàn, ngoài ra nhiều nhà nhiếp ảnh
chuyên nghiệp đến chụp chân dung du khách kỷ niệm chuyến đi.
Hoa Việt đề huề. Những người đứng là du khách người Hoa đến từ Canada

Tối ấy phần trình diễn ảo thuật thật tài tình, du khách hài lòng, nhiệt liệt
vỗ tay tán thưởng.ï Grand Gala buffet mở cửa 11giờ đêm. Hầu hết mọi
người đều tham dự, xem làm các thành phố bằng hoa, quả, chocolat,
bánh,các thức ăn (food sculpture). Những công trình khéo léo công phu
tốn nhiều thời gian này được các nhân viên nhà bếp chu đáo chuẩn bị
từ ngày hôm trước. Ngoài ra còn có ice carving, các tảng nước đá được
khắc thành các hình thù khác nhau : hình chiếc tàu, con rồng, hình thiếu nữ. Sau khi nhìn ngắm và chụp ảnh,
du khách được thưởng thức các món ăn trên. Du khách tự đi lấy thức ăn, hầu bàn chỉ mang nước trái cây hay
trà, cà phê đến nếu thực khách yêu cầu.
Ngày 5 : Aruba.
Tàu đến bến Aruba trù phú vào 8 giờ sáng. Aruba có 89.000 dân, 193
km vuông, chịu ảnh hưởng của Hoa Lan. Khí hậu ôn hòa, 82oF gần
như quanh năm. Aruba không bị gió lớn hay bão to. Thời gian tốt nhất
để viếng Aruba là tháng 2, 3, 4. Từ tháng 9 ít du khách hơn những
tháng khác. Thủ đô của Aruba là Oranjestad rất khang trang, phồn
thịnh. Bệnh viện ở Oranjestad lớn, tối tân, dụng cụ y khoa hiện đại. Các
khách sạn lớn đều có Bác sĩ trực (on call). Tiền tip từ 10% đến 15%
được tính chung vào giấy tính tiền (bill), nếu không xem kỹ, du khách
có thể cho tip 2 lần. Sân chơi của trẻ con (playground) rộng và đẹp
không kém chi ở Mỹ.
Glass Bottom Boat :
... Như thường lệ, du khách dùng điểm tâm sớm để đi du ngoạn khi trời còn mát,lúc nắng sáng chỉ làm hồng
đôi má các nữ du khách . Có nhiều cuộc thăm viếng, du ngoạn dài đến 4,5 giờ và phải đi bộ nhiều. Tôi chọn

cuộc thăm viếng Glass Bottom Boat, nhẹ nhàng nhất, chỉ dài 2 giờ và ít đi bộ. Tôi theo các du khách khác lên
xe bus chạy độ 20 phút, xe dừng lại bãi đậu . Du khách đi bộ từ 7-10 phút đến bến tàu có nhiều tàu nhỏ đậu
hay chạy ngoài khơi. Chúng tôi xuống chiếc tàu đậu sát cầu tàu. Nước biển trong veo và xanh màu ngọc bích,
gió thổi mát.rượi. Trời còn sớm, mới hơn 8 giờ sáng bãi biển trước khách sạn đã lố nhố, nhiều người tắm
biển. Xa xa nhiều tàu nhỏ chạy tới lui, chiếc chạy bằng máy, chiếc buồm giương cao. Được biết du khách đi t
tàu buồm vé mắc hơn tàu máy. Họ bơi, lặn để xem cá và các sinh vật dưới biển. Xa xa ngoài khơi, đôi ba
chiếc tàu đánh cá nằm yên một chỗ, không thây người nhưng khi tàu chúng tôu chạy ngang qua, mới biết tàu
đầy người Họ hào hứng đưa tay vẫy chào. Rời bến độ 15 phút ù mấy con cá voi (whale) nơi cách tàu chừng
30m, xong đến vài chục con, kế đến cả bầy gần trăm con vùng vẫy, nhào lên lặn xuống, nước bắn lên tung
tóe. Tài công lái tàu đến gần bầy cá cho du khách chụp ảnh Trên không trung 5,7 con chim bay vòng vòng
theo bầy cá. Nhân viên trên tàu bảo lâu lắm mới thấy cá voi xuất hiện cả bầy như thế.
Tàu đi qua nhiều cao ốc, khách sạn, nhà nghỉ mát (resort) dọc theo bãi
biển. Ngoài ra có nơi cho thuê dụng cụ thể thao dưới nước, thuê ghế,
dù, bàn thức ăn, nước giải khát. Bãi biển Aruba của công cộng, tắm
không mất tiền. Khi tàu đến gần hải đăng, nhân viên mở nấp đậy giữa
tàu, đáy tàu làm bằng kính dày, thấy nước biển trong veo, cá nhiều
loại, màu sắc khác nhau, bơi thoang thả trong những khoang rộng của
con tàu chìm nằm nghiêng. Chiếc tàu chịm lớn này do thuyền trưởng
người Đức cố ý làm chìm bằng chất nổ năm 1942, lúc thế chiến thứ 2
vì lý do quân sự.
Tàu chở du khách chạy tới lui dọc theo con tàu để mọi người xem cá và rong rêu trong tàu bị nhận chìm. Ra
khỏi tàu chìm, không thấy cá nữa, nhân viên đậy nắp che kín đáy tàu lại, quay về bến cũ. Một số du khách
vào hàng giải khát uống nước, mua post card hay tắm biển .Một số đi bộ qua con đường nhiều bóng mát,
cạnh một khách sạn sang trọng, lên xe trở về tàu lớn. Những người còn lại muốn trở về tàu phải trả độ 5-10
mỹ kim và taxi lúc nào cũng chờ sẵn để đón khách trở về
Town & Country Tour (Viếng thàng phố và dồng quê)
Chúng tôi thuê xe viếng thành phố và bờ biển. Xe đi ngang Quốc Hội, dinh Thống Đốc, ngân hàng, phi trường
v v . Thị xã (down town) Oranjestad sạch sẽ, đông đúc, nhiều tiệm buôn các đồ sứ, nước hoa, mỹ phẩm, nữ
trang đẹp, đồ vật làm bằng thủy tinh, các tranh ảnh mỹ thuật ù phẩm chất cao, tiệm bán xi-ga Cuba (không
được mang về Mỹ), tiệm bán rượu. Du khách mua rượu rum Caribean khá nhiều. Các hàng hóa nhập cảng từ
Hoa Lan đẹp nhưng đắt. Đảo Aruba nhỏ nên các khu phố, cửa hàng gần nhau, đi bộ mua sắm cũng được. Mỹ
kim hay Gia kim đều được hoan nghênh ở Aruba. Xe đi ngang qua hãng lọc nước biển thành nước ngọt.
Được biết nước máy ở Aruba có thể uống được, không cần phải mua nước dùng chai ở siêu thị.
Trên đường đi chúng tôi thấy hai bên lộ một quảng dài đầy những cactus cao khỏi đầu người. Đi thêm một
quảng ngắn thấy nhà của dân địa phương khang trang sáng sủa, mái ngói đỏ, tường gạch sạch sẽ. Trước nhà
thương trồng loài cây có hoa đỏ như hoa trang ở Việt Nam, xoài, chuối, me. Có nhà hàng Trung Hoa, có cây
xăng.
Natural Bridge:
Cây cầu đá thiên nhiên cao 25 feet trên mặt biển. Sóng biển đánh vào
bờ biển đá vôi liên tục về phía bắc Aruba năm nọ sang năm kia, sói
mòn làm thành khoảng trống hình vòng cung (arch) dài khoảng 100
thước. Đứng trên cầu thấy sóng biển nhấp nhô ngoài khơi và nước
vỗ ầm ì vào ghềnh đá gần chân cầu, bọt tung trăùng xoá khắp nơi.
Cách cầu vài chục thước cửa hàng bán nước giải khát, thức ăn, quà
lưu niệm, post cards. Khách ra vào đông đảo. Trên bãi cát gần cầu,
mấy xe bán nước trong chai, nước dừa, nước đá, thuốc lá, nón, Tshirt... Trước khi đến cầu, trên đường đi, chúng tôi thấy vô số cụm sỏi,
viên nhỏ chồng lên viên lớn. Hướng dẫn viên cho biết đó là đá
nguyện cầu (wishing rocks). Khi muốn cầu nguyện điều gì, người ta chồng các miếng đá lên nhau rồi thành
tâm khấn nguyện, cầu xin...

Cabari Rock Formation
Trên đường đến Natural Bridge có những khối đá có hình thù giống như khỉ, chim, mắt, mũi rõ rệt giống như
do người đục đẽo., tạc thành Thật ra những tảng đá vôi (lime stone) đó bị nước mưa xói mòn từ nhiều trăm
năm, tạo nên những hình đặc biệt , chiếm một vùng khá rộng. Du khách suyt xoa trầm trố, xe dừng lại cho
ngắm nhìn , chụp ảnh. Hải đăng California light house lấy tên chiếc tàu chở khách hàng từ California bị chìm
gần bờ biển . Hải đăng xây 17 năm mới xong, nằm nơi khang trang gần bờ biển, từ xa, ban ngày chúng ta có
thể thấy cờ bay trên nóc hải đăng.
Gold Mill Ruins
Cách đây hơn 100 năm, 1872 thời kỳ tìm vàng, nơi này rất phồn thịnh. Những hãng tìm vàng người Âu và Mỹ
đến tìm vàng đông đảo, họ làm đường rộng để đi lại dễ dàng. Họ xây gold mill cách bờ biển khoảng 1/4 dặm,
trên vùng đất cao hơn mặt biển 150 feet ,ø nơi phong cảnh đẹp, có thể nhìn ra biển và tiện cho tàu thuyền
chuyên chở , giao thông. Ngày nay chỉ còn lại những bức tường gạch trên vùng đất cao, dấu vết của kiến trúc
ngày xưa có thể ø to lớn, đồ sộ lắmä. Xe nào đi qua cũng ghé lại cho du khách chụp ảnh, mua quà lưu niệm.
Du khách cũng có thể dùng ngựa đi xem quanh vùng Gold Mill (Horseback Riding)Cởi ngựa là phương tiện
di chuyển những người tìm mỏ vàng và dân chúng trong vùng thời xưa.
Bãi biển
Aruba có nhiều bãi biển cát trắng mịn như đường cát, nước biển xanh
màu aquamarine hay sapphire, tùy theo địa điểm. Trên bờ biển người
ta trồng cây dừa hay cây thùy dương cho bóng mát.
Palm Beach. Cát trắng, nước biển ấm và xanh màu ngọc bích. Nhiều
du khách tắm biển hay phơi nắng ở các phao to nổi trên mặt nước
hoặc các môn thể thao dưới nước . Cao ốc khách sạn đẹp, to lớn rộng
rãi, các nhà nghỉ mát (resort)tráng lệ san sát trên bờ biển.
Eagle Beach : Ở về phía Bắc , cát trắng mịn, tốt cho surfing,
parasailing, water skiing, boat rides, jet skiing và các loại thể thao khác.
Baby Beach : Dành riêng cho trẻ con và những người chưa có kinh nghiệm bơi lội vì bãi biển dài, nước ấm,
không sâu và không có đá. Nơi này có nhà tắm, nhà vệ sinh, hàng bán thức ăn, nước giải khát và cho thuê
dụng cụ thể thao dưới nước (water sport).
Arashi Beach : Nước trong vắt, cát trắng và mịn, ở về phía Bắc của đảo, không tiện nghi công cộng.như nhà
tắm, nhà vệ sinh...
Từ Palm Beach về du thuyền khoảng $20 taxi / 4 người, có thể đi xe bus giá rẻ hơn.
Mua sắm (Shopping)
Oranjestad có những khu buôn bán lớn (shopping mall) như Renaisance Mall, Renaissance Market, Royal
Plaza Mall... bán mỹ phẩm, nữ trang, đồ điện tử, rượu, đồ sứ..., ngân hàng. Từ du thuyền đi bộ chừng 5-7
phút ø đến các tiệm buôn bán hàng hóa các loại và các tiệm ăn sang trọng, kiến trúc cầu kỳ. Bên kia con
đường đối diện các cửa hàng lớn, gần bờ biển có những gian hàng nhỏ, bán khăn, áo tắm các loại, T-shirt,
các loại túi xách và giày đi nước (water shoes), cho những người đi tắm biển các vật lưu niệm, khăn quàng...
Tất cả đều miễn thuế. Hàng nào cũng đông khách vì giá rẻ so với Mỹ. Du thuyền rời bến để trở về San Juan
(Puerto Rico) vào 11.00 tối.
Ngày 6 : Tàu ở biển khơi
Ngày 7 : Lên bờ
Tàu đến San Juan vào 8 giờ sáng. Như thế từ Aruba đến San Juan mất 2 đêm, 1 ngày. Trên đường về, biển
có sóng nhẹ nhưng tàu to nên chẳng ai bị say sóng. Gần đến San Juan biển lặng, mặt nước sóng lăn tăn như
nước sông. Khoảng 5.00 giờ sáng nhìn qua cửa sổ, chúng tôi đã thấy vô số ánh đèn lấp lánh từ các cao ốc
san sát trên bờ. Hôm ấy chúng tôi dùng điểm tâm sớm để còn chuẩn bị lên bờ. Cả nhà đồng ý ở lại San Juan
thêm 3 ngày để viếng thăm thành phố nên đã thuê khách sạn gần bến tàu. Sau khi nhận hành lý, chúng tôi đi

chỉ cần kéo va ly qua trạm kiểm soát, đi bộ về khách sạn xéo xéo bên kia bến tàu, không phải chờ đón xe bus
hay taxi chi cả.
Những ngày gia đình xum họp vui vẻ và cuộc du ngoạn thú vị ở các đảo miền nam Caribbean qua mau. Chỉ
còn 3 ngày ngắn ngủi ở San Juan chúng tôi sẽ trở về sinh hoạt hàng ngày, chờ đến ngày các con nghỉ hè gia
đình lại được đoàn tụ và may ra chúng tôi sẽ viếng thăm một nơi mới lạ nào khác.
Ngọc Hạnh

