
Đi Chơi Iceland 
Hình, bài viết của như nguyệt 
 
 
 
Chào các bạn,  
 
N đi chơi về được mấy ngày rồi.  Kỳ này lười, N không định lựa hình để post và viết vớ vẩn nữa nhưng khi 
anh T và vài người bạn viết cho N “yêu cầu”; N bèn chịu khó chăm chỉ ngồi xuống làm ziệc mí anh Còm 
(computer) mấy tiếng đồng hồ, đến độ bàn tay phải thấy nhức nhối, đôi mắt mỏi lừ … mới hoàn tất được bài 
viết ngắn ngủn và post được một số ít hình. 
 
Nhiều người thấy Phương An, con gái N, tổ chức chuyến đi Âu Châu tháng Ba năm nay thành công nên tin 
tưởng, có vài người bạn ngỏ ý muốn đi chơi chung với N và con gái.  Phương An có nhiều kinh nghiệm vì 
được… đi chơi, du lịch từ thuở bé, lại không phải đi làm nên có nhiều thời gian để tìm tòi (research).  N đưa 
thẻ credit card cho con, bảo con mua vé máy bay, “book” hotel; lo hết từ A đến Z nhưng con gái N lúc nào 
cũng gọi phone hỏi ý kiến N trước khi quyết định. 
 
Hảo, em gái N phone nói con trai của Hảo được nghĩ 2 tuần; ngỏ ý muốn đi chơi chung với Phương An, baby 
và N.  N bèn gọi con gái, nói N muốn đi Iceland vì N nghe nói quốc gia này tuy lạnh lẽo nhưng có nhiều cảnh 
đẹp. Phương An “nghiên cứu” xong rồi gọi cho N:  “Bây giờ mà đi là perfect đó mẹ; tháng 7 là tháng lý tưởng 
nhất vì là mùa hè bên đó,  khí hậu mát mẻ, khoảng 60 độ Fahrenheit”.  Cô nàng và N chuẩn bị khá kỷ càng 
cho chuyến đi này.  Lần đầu tiên N mới sắm đôi boots đặc biệt để đi hiking, mua áo mưa loại đi cả ngày mà 
vẫn không bị ướt, loại quần mặc không bị ướt, loại khăn tắm micro mau khô, áo ấm..v.v..  Họ khuyên du khách 
nên mặc nhiều lớp áo (nhiều layers) để có thể cởi ra từ từ nếu cảm thấy nóng.  Cũng là lần đầu tiên, N xem 2 
Youtube nói về Iceland chứ bình thường thì N để…ngạc nhiên, không bao giờ tìm hiểu trước nơi mình sẽ 
đến.  Nhờ thế mới biết Iceland được gọi là vùng đất có cả hai:  lửa nóng và băng giá, “ice and fire”.   Núi lửa ở 
đó đang active, sẵn sàng phun lửa bất cứ lúc nào (có một số người vì sợ núi lửa bất thần phun ra nên hổng 
dám đến nơi này đó ạ) 
 
Hơn một tháng qua đi quá nhanh.  Vèo một cái …. là đến ngày lên đường.  N cảm thấy rất vui ghê lắm vì cũng 
đã khá lâu, từ chuyến đi Ấn Độ… N không có dịp đi chơi với Hảo.  Chuyến đi này toàn là người trong gia đình, 
thân thương với N không à nên N thấy hào hứng, excited ghê nơi!  Thuê 1 xe van để ngồi chung với nhau, giá 
lại quá đắt nên mọi người quyết định thuê 2 xe nhỏ.  Con gái N, baby Amelie và N 1 xe.  Hảo, cô bạn của N & 
Hảo cùng con trai Hảo 1 xe.  Thỉnh thoảng Hảo qua xe bên N, lái xe cho Phương An,  PA qua bên xe kia ngồi 
cạnh Huy, 2 chị em tụi nó thân nhau, thường hay đi du lịch với nhau từ thuở bé, lại cùng trang lứa nên dễ nói 
chuyện với nhau; N cũng thế, đôi khi cũng qua bên xe kia, đổi qua đổi lại cho zui.   
Đường đi vắng ngắt, nhiều khi chỉ có 2 chiếc xe trên vạn dậm đường dài.  Cảnh hai bên đường và trước mặt 
đẹp mê hồn.  Hoa tím, hoa vàng, hoa trắng mọc đầy, đến nơi nào cũng thấy; cỏ xanh mươn mướt, glaciers 
phủ băng trắng xóa, non nước hữu tình, đại dương mênh mông.  Hảo nói cảnh vật nhìn khá giống New 
Zealand.  Tân Tây Lan /New Zealand ở gần Nam cực và Iceland ở gần Bắc Cực; khí hậu vào mùa hè lành 
lạnh, bầu trời đầy mầu sắc.  Cả hai quốc gia đều nói số cừu ở nước họ đông hơn là số dân cư (Iceland có 
350,000 người).   
 
Hảo hỏi chị thấy nơi nào đẹp hơn?   N trả lời Iceland vì ở Tân Tây Lan, thời gian tụi N ở đó quá ít, không được 
đến viếng Geysir và nhiều nơi khác, trong đó có hang động (cave) glow worms, một nơi mà N rất muốn đến vì 
tuyệt đẹp! 
 
Light worms kéo dài thành những chuỗi ánh sáng long lánh, long lanh như những chuỗi kim cương.  Ước gì N 
được đến đó -ít nhất một lần- để được nhìn tận mắt, chắc N phải ngẩn người nhìn như lúc N ngước đầu lên 
nhìn những ngôi sao lấp la lấp lánh trong màn đêm dầy đặc ở Patanal, Ba Tây. Khi đang ở New Zealand, N có 
hỏi bà tour guide cho đến thăm động light worms quá đặc biệt này nhưng bà đã không cho.  Không biết đến 
khi nào N mới có dịp đến Tân Tây Lan thêm một lần nữa, hy vọng ngày đó không xa lắm.   
 
 
2 tấm hình glow worms lập lòe trong hang động dưới đây, N copy từ Internet: 



  
 

 
                                                       Cháu trai của N chụp bằng Go Pro 
 
********* 
Mời các bạn xem một ít hình N chụp nha: 
 

  
Từ trong phi trường, chỗ đang chờ nhận xe thuê, nhìn ra.. 
 



Sau khi lấy xe, ghé supermarket mua một số trái cây và nước uống, mọi người đến “Blue Lagoon”, nơi có hot 
spring để ngâm cho tốt da và thư giãn. 
 

  
Phương An và baby.  Trời lạnh nên được ngâm mình trong nước nóng thật là dễ chịu 
 
N đã nhiều lần đến hot springs (nơi gần Death Valley & Las Vegas; Riverside/California; ở Nhật và ở Canada 
nữa), nhưng những chỗ đó; họ chuyển nước nóng từ lòng đất vào hồ nhỏ hoặc hồ lớn như hồ bơi, nhìn 
commercial lắm, không thiên nhiên như thế này đâu ạ à đây là lần đầu tiên N được ngâm mình trong hồ nước 
nóng rất thiên nhiên, cảnh thơ mộng giữa bao la trời nước, còn được đắp mask bằng chất dẽo trắng (Blue 
Lagoon silica mud mask).  N có thử dùng kem dưỡng da của Blue Lagoon, thấy rất tốt, giá cả lại nhẹ 
nhàng.  N check, thấy có bán trên Amazon, giới thiệu với các bạn nè:  
 
https://www.amazon.com/blue-lagoon-iceland-skin-care/s?page=1&rh=i%3Aaps%2Ck%3Ablue%20lagoon%20iceland%20skin%20care  

 

  
 
Ngày đầu tiên đến Iceland, sau khi enjoy, relax ở “Blue Lagoon”, mọi người đến hotel.  Khi đến khách sạn, gió 
bỗng thổi ầm ầm, dữ dội.  Trời lạnh lẽo cộng thêm cuồng phong làm “ớn” wa’ chời!   Mới ngày đầu mà bị “dàn 
chào” như thế, thiệt là nản, hic hic..  Thời tiết ở Iceland thật là khó đoán.   Người dân ở đây than thở chưa bao 
giờ mùa hè ở Iceland lại lạnh và bị nhiều mưa gió như năm nay (hè 2018).  Hoàng hôn vào 12 giờ đêm, bình 
minh lúc 3 giờ sáng nhưng N thấy lúc nào cũng sáng trưng.  Ánh sáng lùa qua màn cửa làm cho những ai khó 
ngủ chắc sẽ bị trằn trọc nguyên đêm (N dễ ngủ nên ngủ ngon, ngủ một mạch đến 8 giờ sáng hôm sau).  Mùa 
hè ở đây 24/24 không có màn đêm. 
   
N thích… khác lạ, may quá nơi đây quả tình đúng là khác lạ!  Lạ wa’ xa wa` xa… J : )) ,  à Iceland không làm 
cho N thất vọng 1 tí nào. 
 
Sáng hôm sau: 
 
 
 

https://www.amazon.com/blue-lagoon-iceland-skin-care/s?page=1&rh=i%3Aaps%2Ck%3Ablue%20lagoon%20iceland%20skin%20care


 

  
Icelandic horse nổi tiếng là ngựa đẹp, vì ở vùng lạnh nên tóc và đuôi của nó thật là dài. --- Thịt whale 
 
Ở đây, họ ăn thịt ngựa.   Một chú bé 13 tuổi, khi được hỏi thịt ngựa “taste” như thế nào, chú đã nói thịt ngựa 
“amazing!”.   N thấy Menu trong vài nhà hàng có món thịt ngựa nhưng thấy mấy con ngựa dễ thương quá, N 
không dám thử.  N có thử thịt cá whale, nếm chút chút thôi cho biết, nhìn  
nó giống y chang thịt bò: beef steak; ăn thấy sần sật, mùi lạ lạ. 
 

  
Đám ngựa này đứng ở xa xa nhưng thấy nhóm N tới, chúng bèn đi lại gần.  Con ngựa này thật hiền, N tha hồ 
vuốt đầu, vuốt bờm của nó 
 

  
Con gái N chuẩn bị “đồ nghề” đàng hoàng.  Lần đầu tiên baby được ngồi trên backpack loại này, thích lắm! 



  
                                                                   Gullfoss waterfall 

  
“Bà” Nga cắm hoa cúc vàng lên tóc của bé nè, dễ thương hôn? 

 
 Máy chụp hình của N nhỏ xíu nhưng N cũng chụp đại, 
chụp từ rất xa, tít tắt phía chân trời. 
 
Trên đường đi, thấy có hoa tím đẹp quá nên mọi 
người ngừng lại để chụp hình.  Ở Iceland, nếu trên 
đường không có chỗ để quẹo vô thì mình không đậu 
bên lề đường được, sẽ bị phạt rất nặng.  Trong 1 
thành phố của Iceland, N thấy đèn đỏ có hình trái tim 
thay vì hình tròn, dễ thương ghê! 
 

   
           
Geyser                                 
 
 
 
 
thác nước 
khác.   
 



  
 
Có nhiều du khách đến Iceland chỉ có 3,4 ngày.  Họ sẽ đi theo con đường Golden Circle (miền nam của 
Iceland) và 1 vài nơi quanh Reykjavík (thủ đô của Iceland) là tạm …đủ đô rùi J : )).  
 

  
 

  
 



  
 

   
 
Trên đường đến hotel (ngày thứ hai, 2nd day), hơn 10 giờ đêm mới tới nơi. 
 
Have a wonderful life.  Chúc các bạn, các anh chị em luôn vui khỏe nhé. 
Như Nguyệt 
21 tháng 7, 2018 
 


