Đi Thăm Bắc Âu
Hướng Dương txđ
(tiếp theo phần 1)
Hôm thứ ba: Tầu lênh Đênh trên biển
Distance is 840 kilometers or 522 miles or 453 nautical miles

Một ngày trên biển tuy dài nhưng cũng thoải mái, nó
giúp những khách của du thuyền nghỉ ngơi, không
phải lo đi bộ mỏi chân, không phải hối hả vừa đứng lại
chụp hình vừa mắt liếc nhìn xem mọi người có còn đó
hay không; nếu không cỏn đó là cuống cuồng chạy,
mắt láo liên tìm, trong đầu lo nghĩ, sợ bị lạc đàn! Đi
chơi sướng nhưng không phải không có chuyện để
suy nghĩ. Cho nên ở nhà thì buồn muốn đi, đi rồi thì
thấy bâng khuâng muốn trở về nhà. Háo hức khi chưa
đi hay mới đi, nhiều ngày sau thấy chan chán muốn
mau mau đến ngày bay về tổ ấm.

Hôm thứ tư: đến Berlin.
Con tầu tới đậu tại bến cảng của thành phố Rostock tại Warnemunde lúc 7 giờ sáng. Trên lịch trình cuộc hải
hành thì tên nơi đến ghi là Berlin nhưng từ bến Warnemunde tới Berlin rất xa (240 kms/đi xe mất khoảng 2
tiếng rưỡi) nên đi những tours Berlin phải đi hầu như cả ngày và rất đắt. Vả lại cách đây mấy năm, chúng tôi
đã đi thăm Berlin rồi và đã ở đó chơi 3 ngày đi thăm hầu hết những thắng cảnh chính nơi đó. Vì vậy chúng tôi
chỉ ghi tên đi cái tour 4 tiếng mang tên Mecklenburg Countryside and vintage railway của du thuyền tổ chức.
Mecklenburg là một vùng quê thuộc Rostock, theo giấy quảng cáo thì chúng tôi sẽ đi xem một thánh đường rất
xưa có từ thời Trung Cổ và đi thăm một thành phố đẹp trên bờ biển Baltic tại đó có mục đi chơi một chuyến
trên xe lửa cổ xưa (vintage train). Vì tour này khởi hành lúc 2 giờ 30 chiều nên suốt buổi sáng chúng tôi rảnh
rỗi. Tôi bèn quyết định đi bộ chơi loanh quanh gần nơi con tầu đậu.
8 giờ, sau khi lên boong 18 ăn sáng - uống một ly cà phê, ăn một chiếc croissant và chút trái cây lấy lệ thôi,
đâu dám ăn nhiều sợ phì! - chúng tôi bận quần áo cho ấm, vì mặc dù là tháng 5 nhưng trời năm nay dở chứng
thời tiết vẫn còn lạnh, khoảng 50 đô F, rồi chậm rãi đi xuống bến, với ý định đi xem để biết Warnemunde ra
sao. Tôi mang theo chiếc laptop với ý định nếu có quán Internet Café nào thì vào ngồi uống nước và mở
laptop ra xem các điện thư gửi tới trong hai ba ngày qua.
Tôi đã bị trẹo đầu gối từ hai tuần trước nên không muốn đi xa, chúng tôi không biết có quán cafê internet nào
gần đó không nên chú ý đi tìm phòng thông tin dành cho du khách (tourist Information) để hỏi thăm. Chúng tôi
đi dọc bến tầu, được một người bộ hành chỉ cho đường đi tới trung tâm Warnemunde. Đi thêm một chút nữa
thì thấy thì thấy một tiệm bán tạp hóa có bảng nhỏ ghi “Tourist Information” bèn vào. Tại đây đã có khá nhiều
du khách đứng xếp hàng chờ nên phải đợi 15 phút mới tới phiên mình. Khi hỏi nơi nào gần nhất có Internet
café thì được cho miễn phí một tấm bản đồ nhỏ chỉ đường đi, người tiếp viên còn đánh dấu trên đó nơi có hai
quán cà phê gần nhất, chỉ mất khoảng 10 phút đi bộ là tới. Cô ta nói với chúng tôi:
- Ở Tourist Information chính nơi city center củng có wifi dùng không tốn tiền nhưng phải ông bà phải
đứng bên ngoài, không có chỗ ngồi bên trong.
Trời lạnh 17 độ C nên chúng tôi tính trong đầu tốt hơn là đi tới quán nước ngồi uống ly caphê sữa nóng trong
khi check mail sướng hơn.Thế là chúng tôi yên chí hăng hái lên đường.
Mới đi một khúc của bến tầu thì có thêm bảng mũi tên chỉ lối đi tới Tourist Information và nhà ga xe lửa, thế là
chúng tôi cứ theo hướng đó mà đi một cách ngon lành. Quả nhiên đi chừng hơn 1 cây số nữa là thấy nhà ga

và đi chừng 500 mét nữa thì thấy Phòng Thông Tin dành cho du khách. Phòng này tới 10 giờ sáng mới mở
cửa thế mà mặc cho trời lạnh, cả chục người đã đứng xung quanh bên ngoài mở Ipad và Iphone dùng wifi
free. Chúng tôi vì mang chiếc laptop lềnh kềnh nên tiếp tục đi tới thì thấy một quán internet café, thế là vào đó
ngồi. Sau khi order bánh ngọt cà phê, chúng tôi bèn mở laptop ra, tìm cách connect với wifi của quán, nhưng
khi đánh username và password thì Norton antivirus của chiếc laptop ngăn, cảnh báo không nên vào cái
website của quán – quán cà phê đã cho hai thông tin này và chỉ định thời gian dùng giới hạn là 30 phút mà
thôi. Vì muốn xem emails quá nên chúng tôi cứ vào đại và download được hơn 100 emails xuống máy, đem
về tàu xem sau. Sau đó chúng tôi quyết định đi thăm thú thị trấn nhỏ xíu Warnemunde.

Warnemünde - có nghĩa là cửa con sông Warnow – là một khu vực nghỉ mát bên bờ biển Baltic thuộc thành
phố Rostock, Đức Quốc. Nơi đây từ thế kỷ thứ 13 đã là một làng đánh cá, không có vai trò gì quan trọng về
mặt kinh tế và văn hóa nào. Năm 1323, thành phố Rostock đã mua lại làng đánh cá này hầu có con đường đi
ra biển Baltic nhưng phải chờ tới thế kỷ thứ 19 thì Warnemunde mới trở thành một nơi nghỉ mát được biết tới.
Ngày nay có khoảng 8500 người dân sinh sống nơi đây. Ngoài xưởng đóng tầu Nordic Yards Warnemünde
nguồn kinh tế chính của nơi này là từ du khách, nhất là từ năm 2005 khi người ta xây cất bến cho những du
thuyền –cruise lines- lớn ghế đến từ khắp vùng Bắc Âu.

Warnemunde có nhà ga cho những ai muốn đi một vòng thăm thú Rostock, có phòng thông tin chính cho du
khách hỏi thăm, có một nhà thờ lớn khá đẹp - tôi dương máy hình lên bấm lia chia nhưng quên bỏ card vào
máy nên mất công toi! Dọc theo con kênh der Alte Strom có vô số những nhà hàng, quán rượu, những quán
bán quần áo và tạp hóa, đồ kỷ niệm cho du khách… hai bên con kênh là những con tầu đánh cá, có một chợ
cá và những nhà hàng nổi bán thức ăn hải sản. Trên con đường Am Strom, có căn nhà số 53 nơi ngày xưa
hoạ sĩ Na Uy Edvard Munch - người đã họa bức tranh nổi tiếng The Scream (tiếng thét) – đã sinh sống.
Tại Warnemunde có một một ngọn hải đăng nổi tiếng xây từ năm 1897 nay vẫn còn hoạt động, cao 37 mét, du
khách có thể vào xem vào mùa hè, leo lên tốt trên cao ngắm cảnh nguyên vùng biển Baltic mênh mộng, ngoài
ra còn có những bãi biển rộng nhất vùng biển Baltic trải dài trên ba cây số, nhưng tôi không có thời giờ tới coi,
tiếc ơi là tiếc!
Chúng tôi trở về tàu lúc 11giờ 30, đi ăn trưa rồi lên phòng nghỉ ngơi một chút. Bị đầu gối hành, tôi phải lấy
thuốc giảm đau uống và lấy dầu nóng thoa. Đến 1giờ 30 chúng tôi xuống nơi hẹn tụ tập nhau lại để đi ra xe
tour. Chúng tôi cùng với tất cả du khách ngồi đó chờ khoảng nửa tiếng, hai giờ mới xuống bến leo lên xe.
Theo lời quảng cáo của hãng tầu Princess đứng ra tổ chức chuyến tour thì chúng tôi sẽ “thích thú đi thám
hiểm vùng Mecklenburg có tính cách lịch sử nằm ở phía Bắc của nước Đức và những vùng quanh đó.”

Chiếc xe bus chở trên bốn chục người bắt đầu lăn bánh, người đàn ông dẫn đường
bắt đầu thao thao bất tuyệt nói về từng nơi chiếc xe chạy qua – nhưng tôi chỉ mải
xem, chẳng buồn nghe. Cảnh vùng quê Mecklenburg hiện ra với những cánh đồng
mênh mông, những thửa ruộng bát ngát…trên một vùng đất bằng phẳng, lâu lâu đi
qua những dầm lầy, những ao hồ, những cánh rừng thưa. Đất nơi đây được phủ
một lớp phún thạch từ lâu đời nên người ta có thể cắt đá về
làm gạch xây tường làm nhà. Mecklenburg sống chủ yếu
bằng nghề chăn nuôi, vì thế mà biểu hiệu của vùng này là cái đầu bò mộng nhe răng
lè lưỡi ra như đang cười mỉa mai và lá cờ thì cũng có đầu bò trên đó.
Hai tấm hình đầu bò lấy từ internet

Ngày xưa Mecklenburg vẫn là một vùng đất nghèo hơn những vùng khác của Đức Quốc và sau ngày Đức
Quốc thống nhất thì vẫn còn nghèo (Länder) vì đất nơi đây không đủ phì nhiêu để cấy cầy hay trồng trọt ngang
năng xuất với những vùng khác của Đức Quốc. Sau 1990 với sự thống nhất của Tây và Đông Đức, tình hình
kinh tế khá hơn nhờ khai thác ngành du lịch vì Mecklenburg có nhiều bãi cát đẹp bên bờ Biển Baltic - được
mệnh danh là "German Riviera", những khu nghỉ mát nơi đây thu hút hàng trăm ngàn du khách quanh năm
như Warnemünde, Boltenhagen, Heiligendamm, Kühlungsborn, Rerik and nhiều bãi khác.
Khi xe chạy tới tỉnh Bad Doberan, một nơi có nhiều nhà nghỉ mát có tắm hơi (Spa Resort), cảnh thiên nhiên
phong phú hơn, những ngôi làng với những nét truyền thống trông đẹp mắt hơn, nơi đây xưa kia là chỗ nghỉ
hè của các bá tước dòng họ Mecklenburg. Nằm ngay giữa một khu rừng cây sồi (beech tree) chỉ cách bờ biển
Baltic có vài miles, Bad Doberan xưa kia là một trong những nơi người dân tới lập nghiệp đầu tiên của tỉnh
Mecklenburg
Xe chạy đến chỗ có thánh đường Doberaner Munster thì đậu lại để cho đoàn chúng tôi xuống xe vào thăm.
Lúc trên xe, hướng dẫn viên đã kể cho biết về lý lịch/lich sử nhà thờ này.

Thánh đường Doberan (Doberaner Münster) là ngôi thánh đường cao xây bằng gạch theo lối gothic đáng kể
nhất trong vùng Biển Baltic nằm tại tỉnh Mecklenburg trực thuộc thành phố Rostock, Đức Quốc. Cho tới giữa
thế kỷ thứ 16 nơi này llà một nhà thờ của chủng viện Cistercian - Doberan Abbey thuộc giòng Evangelical
Lutheran Church. Tu viện Doberan được bắt đầu xây vào năm 1164 nhưng đã bị phá hủy vào năm 1179 do sự
tranh chấp của những người thừa kế nó. Năm 1280 thánh đường được xây cất lại theo lối gothic và xong vào
năm 1301. Đến năm 1637, trong cuộc chiến kéo dài 30 năm (Thirty Years‘ War), cả tu viện lẫn thánh đường bị
cướp bóc và tổn hại. Khi cuộc chiến này chấm dứt, nhiều tòa nhà bị phá bỏ và xây cất lại. Trong thời gian
quân Pháp của Nã Phá Luân chiếm cứ Mecklenburg (1806-1813), thánh đường lại bi hủy hoại và phải đợi tới
năm 1829 mới được tu sửa qua nhiều giai đọan. Đến năm 1896 mới hoàn toàn xong. Trong cuộc Thế Chiến
thứ II thánh đường không bị hề hấn gì. Sau này đã có nhiều đợt tu bổ vào những năm 1964-1984 và 20022009. Ngày nay hàng năm có khoảng 200,000 du khách tới viếng Thánh Đường Doberan.
Thánh đường Doberan được xây dựa theo lối kiến trúc kiểu gothic của Pháp. Những tu sĩ Doberan đã xem
những nhà thờ kiểu gothic khi đi du lịch nước Pháp và khi về nhà họ đã mang theo những lối xây cất nhà thờ
của Pháp và đem ra thực hiện, đúng vào thời kỳ lối gothic cũng được áp dụng để xây nhà thờ ở những vùng

xung quanh đó. Thánh đường Doberan từ dưới đất tới vòm cung của trần cao 26 mét, chiều dài nhà thờ là 76
mét và bề ngang là 11 mét. Hai bên là hai cánh nhà thờ với năm phòng thờ nhỏ (chapels). Theo lệ của phái
Cistercians, thánh đường không có tháp chuông mà chỉ có một tháp canh (turret). Bàn thờ (altar) của Thánh
đường Doberan có từ năm 1300 và được coi là xưa nhất trong tất cả những bàn thờ có cánh (winged altar).
Còn một bàn thờ thứ hai là một bàn thờ hai mặt một mặt có thập giá cao lớn với tượng chúa Giê Su bị đóng
đinh trên một thánh giá vàng tuyệt đẹp.

Người dẫn đường đưa chúng tôi vào xem bên trong nhà thờ, xem những báu vật của thánh đường Doberan
được giữ gìn kỹ lưỡng như bàn thờ chính (main altar), bàn thờ ngang khổng lồ, những ngôi mộ được trạm trổ
tinh vi, đặc biệt là mộ của Hoàng Hậu Đan Mạch Margarete Sambiria và bao nhiêu thứ khác. Tại mỗi nơi dừng
chân, anh chàng tour guide bẻm mép tràng giang đại hải giải thích từng chi tiết một, anh ta khoe khoang về cái
nhà thơ này, nói nó đẹp nhất trong vùng, có nhiều bảo vật mà những nhà thờ khác không có… Riêng tôi nhận
xét thấy thánh đường Doberan so với những nhà thờ lừng danh bên Pháp, Ý, Tây Ban Nha mà tôi đã có dịp
vào xem thì không thấm gì. Vậy mà cả chuyến viếng thăm bên trong thánh đường này kéo dài tới 45 phút.
Trong khi người dẫn đường thao thao bất tuyệt, tôi đi lòng vòng đưa máy hình lên chụp… tính đem về khoe
với bạn đọc! Rất tiếc vì không có thì giờ - do chương viếng thăm giới hạn trong vòng 4 tiếng đồng hồ mà con
nơi khác phải đi nên chúng tôi không được đi thăm cái tu viện ở gần đó. Độc giả tò mò có thể vào xem trang
web bên đây: http://www.muenster-doberan.de/index.php?id=33&L=1

Sau đó xe chạy cả 40 phút trên một vùng hai bên là rừng thưa hoang vu, có những cây thân cao tuốt lên trời,
xác xơ (chắc vào mùa đông lá rụng mà bấy giờ chưa mọc hết), chỉ thấy cành mảnh mai và ít lá nhỏ, một ít nơi
khác là những vùng đất bao la trồng cây canola, hoa làm vàng cả một vùng trời – xưa kia dùng để lấy dầu ăn

nhưng nay dùng để là nhiên liệu (diesel thực vật) vì có lợi hơn là làm dầu ăn. Đi như thế khoảng ½ tiếng thì
tới một thành phố bên bờ biển, gió mát thổi lồng lộng mang tên Kühlungsborn. Thành phố này rất đẹp, nhà
cửa nào cũng to lớn khang trang, toàn là villa xung quanh có vườn rộng. xe chạy qua một đường phố hai bên
hàng trăm khách sạn và tiệm ăn rất sang. Xe tới đậu ngay cuối con đường nơi có lối xuống bãi biển - trời lạnh
chẳng có ma nào dưới đó – du khách lục đục xuống xe rồi đi vào một quán ăn lớn uống cà phê ăn bánh, một
thứ bánh truyền thống của dân Đức, ngồi đó nghỉ ngơi thoải mái chừng 15 phút. Sau đó được thả tự do đi
chơi lòng vòng thêm 20 phút nữa.

Kühlungsborn là một thành phố nghỉ mát (seebad) bên bờ biển Baltic trực thuộc tỉnh Rostock, Đức Quốc.
Kühlungsborn cách xa Rostock 25 cây số và cách Mecklenburg chừng 12 cây số. Tuy nhiên xe bus đi từ
Warnemunde phải mất khoảng ½ tiếng đồng hồ. Thành phố này có bãi biển kéo dài, có xây con đường để đi
dạo chơi và rất nhiều khách sạn có nhà tắm hơi (spa) tiêu biểu cho một thành phố nghỉ mát theo kiểu Đức
Quốc (Ostseebad – spa town) và quả nhiên nó là một trong những trung tâm nghỉ mát lâu đời nhất của nước
Đức, có từ những năm 1860. Tuy nhiên thị trấn Kühlungsborn mới được xây cất vào năm 1938 gồm ba tỉnh
Fulgen, Brunshaupten and Arendsee gộp lại - trên lá cờ mầu trắng của thành phố có hình ba con hải âu đang
bay, biểu tượng cho 3 thành phố gộp lại này. Sau khi Thế Chiến thứ hai kết thúc, nhiều dân tỵ nạn đã tạm thời
hay vĩnh viễn định cư tại Kühlungsborn. Năm 1953 chính quyền Đông Đức đã truất hữu nhiều nhà và quốc
hữu hóa nhiều khách sạn và nhà chứa khách (boarding houses). Hơn 50 cơ sở đã được dành riêng cho
những hội viên của công đoàn FDGB tới đây nghỉ mát vào những dịp nghỉ hè hay những ngày lễ. Chủ nhân
nhà bị trưng thu nào phản đối đều bị toà án nhân dân xét xử và đưa đi cải tạo hay bị lưu đầy sang Tây Đức.

Thời còn Đông Đức hàng năm từ đầu tháng 7 tới hết tháng 8 Kühlungsborn tràn nhập những người đi nghỉ
mát vì phí tổn cho 14 ngày ở chỉ mất có 60-100 đồng mark Đông Đức. Trong tuần lễ đầu của tháng 7 (Baltic
Week) có nhiều lễ hội hàng năm và nhiều hội văn hóa được tổ chức chung có cả những nước khác trong vùng
Baltic.
Từ những năm giữa thập niên 1990, Kühlungsborn là nơi nghỉ mát quanh năm cho người dân Đức. Năm 2007
hội nghị thượng đỉnh G8 được tổ chức tại Heiligendamm, một vùng nghỉ mát khác cách Kühlungsborn khoảng
10 cây số về phiá Đông, 5390 nhà báo thuộc 78 quốc gia khác nhau đã tới tạm trú tại khu vực phiá Đông của
Kühlungsborn.
Không thấy những cao ốc tại Kühlungsborn, lý do đơn giản là vì luật lệ nơi đây không cho phép xây cao hơn
các cây cao nhất mọc trong vùng. Sau ngày nước Đức thống nhất, trung tâm lịch sử của thành phố được tân
trang và nhiều toà nhà có tính cách lịch sử được xây cất lại. Tuy nhiên vào năm 1994 đã có 26 tòa nhà cổ
xưa, như căn nhà Arendseer Kurhaus có từ 1906, bị phá hủy. Bù vào đó nhiều khách sạn và chung cư mới
được xây lên và nhiều nhà cho khách ở đã được tân trang.
Khi chiếc xe bus đi qua khu nhà ở toàn là những villas và chạy tới con đường Rudolf-Breitscheid-Straße đưa
tới bờ biển, tôi thấy hai bên đường cả dẫy san sát những khách sạn và nhà hàng tân tiến rất đẹp mắt trải dài
hàng cây số, trông thấy mê. Khi đó tôi chưa biết rằng Kühlungsborn ngày xưa nằm trên lãnh thổ của Đông
Đức. Bây giờ nghĩ lại thời Cộng Sản, Kühlungsborn không thể nào đẹp và sang như bây giờ.
4:20 pm chúng tôi lại lên xe bus để đi tới trạm xe lửa cổ xưa Molli mà theo chương trình chúng tôi sẽ leo lêo
để đi chơi một vòng cho biết. Xe ngừng ở trạm bán vé, anh chàng dẫn đường đi vào mua, chúng tôi tụm năm
tụm ba đứng chờ ở ngoài vỉa hè bên một tiệm ăn, chờ như thế cũng tới cả nửa tiếng đồng hồ mới tới giờ có
chuyến tầu hỏa mà đi.

Du Khách tới Kühlungsborn với mục đích chính là để nghỉ hè hay nghỉ mát: ăn uống phè phỡn, đi thăm thành
phố, đi shopping và vào những tháng mùa hè, đi phơi nắng, tắm biển... Kühlungsborn có bãi biển đẹp, cát
trắng trải rộng trên 100 mét, sóng nhấp nhô, gió lồng lộng thổi, nắng cháy da cháy thịt nên người ta phải thuê
những ghế ngồi có mái che và vải bố bao kín ba mặt xung quanh có tên là Strandkorb chui vào trong đó để
tránh gió và nắng, dọc theo bãi biền có con đường đi dạo dài hơn 3 cây số cho du khách đi ngắm biển Baltic,
có bến cảng (harbor) dài gần 400 thước với chiếc mỏ neo lớn nhât thế giới, có bến tầu (pier) mới xây lại năm
1991 - nơi đây dưới thời CS người ta thường hay tới để lẻn qua Tây Đức - cho du thuyển và tầu tới đậu, có
tháp canh nhìn ra biển Baltic, nhà máy xay lúa chạy bằng cánh gió (Brunshöven windmill) mà du khách thích

tới xem, nhà thờ gothic Saint John, và đặc biệt hơn hết là những chuyến xe lửa Molli mà ai tới Kühlungsborn
cũng phải mua vé đi cho biết..
Chiếc xe lửa Molli (Bäderbahn Molli) là một chiếc xe lửa chạy trên đường rầy hẹp hơn bình thường - chỉ rộng
có 0.9 mét, lưu chuyển ở địa phương (từ năm 1886 chạy từ Bad Doberan tới Heiligendamm, vào năm 1910
được mở rộng tới Brunshaupten và Arendsee.) Trong thời gian còn Đông Đức, những toa xe đã được chỉnh
trang lại bằng thứ vải được coi là tân thời nhất trong thế giới CS. Ngày nay Molli chỉ còn là một phương thức
giải trí cho khách du ngoạn, những người muốn đi thăm thú vùng Kühlung là một vùng rừng cao nguyên (130
mét trên mặt biển) thành hình từ thời đại đá băng (iced age) nằm ở phía Nam của Kühlungsborn nhưng có
cảnh đẹp. Phần lớn vùng Kühlung hiện được nhà nước bảo vệ như là một phần của khu vực cao nguyên
Baltic (Baltic Uplands) là khu vực bao bọc bờ Biển Baltic từ Ostholstein cho tới ba nước Estonia, Latvia and
Lithuania (Baltic States). Cả vùng cao nguyên từ Tây Bắc tới Đông Nam dài 23 km, nhưng vùng có rừng thưa
Kühlung là vùng Tây Bắc, vùng con tầu Molli chạy qua, chỉ dài có 11 kms – nhưng vì đi vòng vo nên khoảng
đường xe lửa chạy trên thực tế dài 15.4 km và đi mất 40 phút. Xe lửa Molli đã được cả thế giới biết tới khi các
nhà báo quốc tế đến theo dõi buổi họp Thượng Đỉnh G8 tại Heiligendamm vào năm 2007 đã dùng nó để di
chuyển trong suốt thời gian có hội nghị.
Tới trạm chót là thành phố Bad Doberan thì chiếc Molli chạy trên đường
phố, hai bên có nhà cửa, trên lộ có xe hơi chạy, kế đó là một đại lộ hai
bên trồng hai hàng cây đoan (linden tree) - loại cây đến mùa Thu rụng
hết lá, chỉ còn trơ những cành mảnh mai mà tôi đã ngạc nhiên khi lần
đầu tiên thấy trồng thành từng hàng dài ở Hòa Lan khi tôi đi du thuyền
trên con sông Rhin, lần này lại thấy khi đi trên xe lửa Molli thăm thú
vùng Kühlung.
Đã 6 giờ chiều, chúng tôi rời xe Molli đi bộ một quãng tới nơi chiếc xe
bus đã chờ sẳn để đưa chúng tôi về tầu. Chưa đầy 15 phút sau thì
chúng tôi đã về tới nơi. Lúc ghi tên lấy tours, chúng tôi đã lựa tour này
vì thấy dài 4 tiếng rưỡi, tưởng đi thăm một vùng nào đó gần Berlin, không dè Mecklenburg chỉ cách nơi tầu
đậu chừng ba chục cây số, đi về chỉ mất khoảng ½ tiếng đồng hồ. Nhưng tour này lý thú xem nhiều cái hay,
thật đáng “đồng tiền bát gạo.”

