THĂM ACAPULCO, MEXICO
Ngọc Hạnh
Tàu đến Acapulco vào buổi sáng trời trong nắng ấm vui tươi. Chúng tôi đứng trên boong tàu lầu 11, xem tàu
cập bến. Du thuyền chở 2350 khách và 900 người trong thủy thủ đoàn, vừa to vừa dài, đậu sát vào cầu cảng
nhẹ nhàng êm rơ như ta đậu chiếc thuyền con. Mấy năm trước khi tàu đậu hay rời bến du khách còn cảm thấy
hay nghe tiếng máy nổ to hơn lúc tàu ra khơi. Nay nếu không lên boong tàu, bạn sẽ không biết tàu đã đậu.
ĐẠI CƯƠNG
Acapulco là thành phố cổ ở bờ biển, cách Mexico City 300 cây số. Ngày xưa Acapulco thuộc vương quốc
Aztec. Vào thế kỷ thứ 16, năm 1530, ông Hernán Cortéz cùng đoàn quân đến Acapulco tìm vàng và định cư
luôn ở đấy. Họ, những người Tây ban Nha, xây dựng thành phố thành thương cảng và căn cứ hải quân quan
trọng. Tàu hàng các nước Á châu và Mỹ Châu, đều ghé cảng Acapulco buôn bán, trao đổi hàng hóa.
Pháo đài
Sư phồn thịnh, sung túc của Acapulto làm cướp biển Anh và Hòa Lan
nhòm ngó, tấn công nên Tây ban nha xây pháo đài Fuerte de San
Diego bảo vệ Acapulco, đánh đuổi hữu hiệu bọn cướp biển. Năm 1776
động đất làm hư hại pháo đài nhưng được xây cất lại năm 1883. Sự
giao thông buôn bán với các nước Viễn đông chấm dứt khi Tây Ban
Nha bị đẩy lui khỏi Mexico. Năm1950 các nhà đầu tư ngoại quốc đến
Acapulco xây cất nhiều khách sạn sang trọng, chung cư khang trang
mắt tiền, làm thành nơi nghỉ mát cho những người giàu có, các minh
tinh màn bạc, hấp dẫn du khách trên thế giới. Khi con đường nối liền
Acapulco và Mexico City hoàn thành, sự đi lại giữa 2 nơi dễ dàng làm
cho Acapulco càng thêm đông đảo, trù phú. Mexico City là thủ đô của Mexico.
GIAO THÔNG;
Acapulco có xe buýt công cộng, xe taxi, xe van nhỏ 6 chỗ ngồi, v.v.. Ban ngày bước lên xe Taxi giá căn bản là
20 pesos ( 2 mỹ kim), ban đêm 40 pesos. Xe sơn màu trắng và xanh. Nên thỏa thuận giá cả trước khi đi taxi..
TIỀN TÊ chính Acapulco là đồng pesos nhưng họ sẵn sàng nhận Mỹ kim. Thẻ tín dụng được hoan nghinh ở
các hiệu buôn lớn, khách sạn, Có nhiều máy rút tiền ATM trong khu du lịch, thương xá, ngân hàng.
KINH TÊ: Nhờ vào ngành du lịch dân Acapulco thu được lợi tức đáng kể. 70% dân chúng sống bằng những
nghề liên quan đến dịch vụ du lich như xây cất, nhà hàng, khách sạn, buôn bán quần áo, dụng cụ du lịch…
Chỉ có 5% làm nghề nông. Họ trồng đậu, cà, bắp, dưa hấu, ớt, vân.vân…
THỰC PHẪM, AN NINH: Thức ăn ngon và rẻ. Nước uống nhà hàng an toàn, ra phố chỉ nên uống nước trong
chai. An ninh khá tốt nhưng tốt hơn nên đề phòng ăn cắp vặt.
Trên đây là những đại cương tôi biết về Acapulco do phòng sinh hoạt du thuyền cung cấp, hướng dẫn trước
khi tàu đến Acapulco một ngày, phần còn lại tôi tham khảo trong bách khoa toàn thư và đọc trong sách du lịch
Frommer’s Guide.
Hôm ấy du khách dùng điểm tâm xong chuẩn bị lên bờ. Những người đi tour du thuyền tập trung đúng giờ
theo hướng dẫn viên ra xe bus. Trể 5 phút là xe … bỏ ở lại, không chờ đợi. Ai đi tour tự túc thong thả hơn.
Giờ nào đi củng được miễn vê tàu trước khi tàu nhổ neo 30 phút nhưng đi sớm trời mát và xem được nhiều
nơi. Đi tour tư túc rẻ hơn tour du thuyền, tuy không được nghe hương dẫn viên chuyên nghiêp thuyết minh
nhưng có thể du di nơi chốn và thời gian.chút ít.
Chúng tôi vừa ra khỏi cầu tàu đã có người phát cho những quyển sách nhỏ cho biết tiệm buôn nào đáng tin
cậy, có giảm giá, và có thể trả lại hay sửa chữa trong 60 ngày nếu hư hỏng hay không vừa ý qua địa chỉ du
thuyền. Có cả chục tiệm đồng hồ hiệu, nữ trang, tranh được giới thiệu.

Ga-ra xe hơi bến cảng
Cảng Acapulco rộng và vui mắt. Trên bến cảng nhìn về bên trái có gara lớn lắm chứa đầy xe hơi bóng láng, mới toanh. Lúc còn đứng trên lầu
11, tôi đếm có 6 tầng tất cả, tầng nào cũng đầy xe không kể tầng trệt.
Khi đến Muscat xứ Oman ở Trung Đông thấy bãi đậu toàn xe mới nhập
cảng chờ phân phối, tôi đã trầm trồ đất nước tiêu thụ nhiều xe hơi.
Acapulco dùng xe 6 lần nhiều hơn, thật ngạc nhiên và không tưởng
tượng nổi. Có 2 người mặc sắc phục đứng cổng ga-ra đi tới đi lui. Đi bộ
chút xíu về phía tay phải bạn sẽ gặp gian nhà vừa dài vừa rộng bên
trong bán nhiều loại hàng hóa: quà lưu niệm, đồ thủ công nghệ, nữ
trang bằng vàng, bạc, đá quý, đồng hồ, khăn, nón, áo thun có thêu chữ
Acapulco, sách, bưu thiếp, tem thư... như một thương xá nhỏ. Gần đấy có gian hàng giải khát, khách ra vào
cũng đông. Nếu bạn không muốn đi xa thì vào thương xá nhỏ xem hàng hóa tranh ảnh xong ra công viên gần
đấy. Nơi này cỏ hoa tươi tốt , có bóng cây mát mẻ. Bạn có thể ngồi trên các băng đặt rải rác trong công viên,
nhìn thiên hạ leo lên cầu vượt qua bên kia đường. Họ đi xem pháo đài cổ trên núi cao. Du khách đi đông lắm,
từng tốp, từng tốp nhộn nhịp. Bạn nhìn về phía bãi đâu sẽ thấy các thuyền nhỏ, hàng trăm chiếc dưới bến
hay nhìn về phía bãi biển xem thiên hạ tắm biển, ghế, lều chi chit cũng vui mắt.
Acapulco bãi biển rộng, cát trắng, nước trong xanh và ấm. Đứng trên boong tàu nhìn về phía phải hay trái đều
thấy bãi biển và cao ốc, thiên hạ tắm biển rất đông, dù hãy còn sớm. Vùng này có tất cả 40 bãi biển tắm
được, không có đá ngầm, cát mịn như bột, nước trong xanh. Dân đia phương tự hào Acapulco có bãi biển đẹp
nhất thế giới. Ngoài những bãi biển hấp dẫn, du khách yêu chuộng thể thao còn thi thố tài lướt sóng, lái tàu
chay nhanh như bay, lặn xuống nước xem các loại cá và các sinh vật dưới biển hay câu cá. Dọc theo bãi biển
các cao ốc san sát nhau. Nhìn lên sườn núi, nhà 4, 5 tầng lầu chi chít, không thấy nhà trệt. Theo tài liệu Bách
Khoa Toàn Thư mỗi năm có 5 triệu người thăm viếng Acapulco.
Nhà lầu trên sườn núi

Nhóm Việt Nam chúng tôi 8 người nhưng không đi tour giống nhau.
Người đi bộ quanh quẩn trong phạm vi gần bến tàu, người theo tour du
thuyền dài 5 tiếng, người thuê xe van đi xem thành phố tự túc dài 3
tiếng. Acapulco chia ra làm 2 khu vực. Khu vực phía Bắc nhiều người
trung lưu cư ngụ, các khách sạn, nhà hàng, nhà ở phần lớn làm theo
kiểu cách người Mễ Tây Cơ. Khu vực phía Nam có nhiều cao ốc, biệt
thự, nhiếu người ngoại quốc giàu có, minh tinh màn bạc mua nhà làm
nơi nghỉ hè, tắm biển….
Xe chay qua phố cũ Old Town cho khách xem nhà thờ cổ nhưng hãy còn chắc chắn, nhà hàng ăn uống của
người Ý, nhà hàng Mễ tây cơ , ngân hàng, khách sạn, tiệm quần áo, tiệm bách hóa, tiệm vi tính, vân vân..
Bác tài còn đưa mọi người đi xem người ta trình diễn trò ‘’phóng xuống nước từ trên mỏm đá cao 40 mét trên
mặt biển’’ (Cliff Diving)
CLIFF DIVING
Trò ‘’Phóng Xuống Biển từ trên mỏm đá cao‘’ (Cliff Diving) là một phần
của tâp tục Acapulco, có từ lâu đời (1934). Lúc đầu do những người
gan dạ, biết tình toán lượng sóng, chiều cao, độ sâu của nước, liều lĩnh
thử sức tuy biết nguy hiểm, vì người mà va vào đá sẽ chết dể như chơi.
Dần dần trò nguy hiểm này trở thành nghề nghiệp chuyên môn, trình
diễn hằng ngày. Những người trình diễn ngoài sư can đảm còn cần có
kỹ thuật, có luyện tập và thưc hành nhiều năm mới dám biễu diễn.
Muốn trở thành chuyên nghiệp có ngưới học nghề từ 15 tuổi. Khi trình
diễn nhóm có 5 người. Tới giờ họ sắp hàng, người nọ kế tiếp người
kia, thi thố sự khéo léo gan dạ của mình. Một ngày trình diễn 5 lần,
12g30, 14g30, 16g30, 19g, 21g. Ban đêm người phóng xuông biển
cầm theo ngọn đuốc. Có trò “phóng xuống biển“ đơn giản, có trò

”phóng xuông biển“ nhiêu khê, cầu kỳ như nhào lộn mấy vòng trên không hoặc 2 người nắm tay cùng lao
người xuống nước 1 lúc. Phần lớn du khách đến Acapulco đều thích xem trình diễn môn thể thao nguy hiểm
và nổi tiếng của địa phương này. Ai không xem kể như thiếu sót. Vị nào đi theo tour du thuyền được đứng
xem gần, ai đi tư túc thì đứng xa. Tuy thế bạn tôi đi tự túc cũng thấy và chụp hình được nhưng nhỏ xíu. Có
nhà hàng gần đó để cho khách giải lao, ăn uống tên La Perla Restaurant. Nghề Phóng Xuống Biển từ trên
mõm đá ở Acapulco được thế giới yêu chuộng, mỗi năm các nơi đến Acapulco tranh tài một lần - World
Championship - theo Wikipedia
PHỐ MỚI vui tươi, nhiều kiến trúc tối tân hơn. Khách sạn, nhà ở, chung cư thương xá sang trọng tiện nghi tốt
đẹp nhưng đắt tiền. Có sân cù (golf) rộng rãi và là thú tiêu khiển của những người giàu có. Câu lac bộ ban
đêm đông khách và Acapulco về đêm rất nhộn nhịp. Những khách sạn tốt có quầy rượu, câu lạc bộ ban đêm
riêng mở cửa tới gần sáng.
Acapulco có nhiều khách sạn từ 5 sao giá hơn 100 mỹ kim một đêm
đến khách sạn bình dân giá vài chục mỹ kim. Có 52 khách sạn lớn nhỏ
tất cả. Khách sạn ’’La Brisas Acapulco’’, 5 sao, cảnh trí đẹp, thức ăn
ngon, phục vụ tốt, khách sạn Camino Real Acapulco Diamante, 4 sao
vân ... vân.... Khu Diamond có những chung cư đắt tiền.. Biệt thự ở
khu này từ 900.000 đến 4 triệu mỹ kim như biệt thự Casa Neptino ở
Marina Brisas. Chung cư ở Golden Zone giá tương đối nhẹ hơn, có cái
giá 60.000 mỹ kim nhưng có cái giá 300.000 mỹ kim. Acapulco có tất
cả khoảng 25,000 chung cư. Phần lớn người Mễ làm chủ. Họ dùngnhư
nhà thứ nhì để nghỉ ngơi sau khi làm việc... hay dùng để nghỉ mát. Từ
khi có con đường nối liền Mexico City và Acapulco, thành phố trở nên
đông đúc hơn. Vào mùa Giáng sinh 2009, có 470.000 người từ Mexico
City đến Acapulco, đem lợi tức cho thành phố đến 785 triệu pesos (theo Wikipedia)
Thương xá ở khu ’’Phố Mới’’ sạch, sẽ, nhiều hàng hiệu, trình bày sáng sủa. Từ tầng trệt lền lầu có thang máy,
bán quà lưu niệm, đồ trang sức, áo quần… nói đúng giá, không cần mặc cả. Xe dừng lại 25 phút cho mọi
người mua sắm nhưng người ta nhìn ngắm ‘’nhiều hơn mua . .’’ Costera, đường
chính ở bờ biển, có thương xá lớn Grand Plaza. Bãi biển Acapulco đẹp, sạch sẽ, nhà
hàng có thức ăn ngon, khách sạn rẻ, nhà cửa tiện nghi, nhiều nơi chốn giải trí, cắm
trại ngoài trời là những đặc điểm hấp dẫn du khách các nơi..
Nắng lên cao, các du khách đi tour tự túc trở về du thuyền kịp giớ ăn trưa. Chiều hôm
ấy khoảng 15 giờ có nghệ sĩ địa phương (Antonio Raminez Mexican Folklorico
Festival) xuống tàu trình diễn các vũ điệu Mễ Tây Cơ rất đẹp và lạ mắt Họ măc y phục
nhiều màu sắc rực rỡ. Các kiểu tóc búi cao xinh xắn, các chiếc váy xòe ra thật rộng,
uốn lượn cao thấp mỗi khi các cô cử động chân tay, người xoay vòng tròn, vòng tròn
v.v... Các vũ công đã biểu diễn tài tình và điêu luyện trong các màn vũ thiết hài và
múa dây. Nhạc cụ họ cũng lạ...
Vốn quê mùa tôi rất ngạc nhiên khi khám phá Acapulco củng trù phú, xinh đẹp và tiện nghi còn hơn thành phố
miền biển Cancun. Giới trẻ miền Đông Bắc Hoa kỳ khi đi nghỉ hè chỉ nhắc Cancun, Puerta Vallarta… Tôi ước
ao Ô Cắp ở Vũng Tàu, Nha Trang miền Trung Việt Nam cũng được phồn thịnh, trù phú , xinh đẹp, thu hút du
khách thế giới như Acapulco, đem nhiều lợi tức cho dân địa phương.
VIRGINIA, tháng 4 năm 2010
Ngọc Hạnh

