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Du thuyền cập bến Callao, hải cảng lớn nhất Peru vào 6 giờ sáng sau 
khi rời Manta, Ecuador 2 ngày 3 đêm giữa trùng dương mênh mông 
chẳng thấy đâu là bờ bến.Trời xanh nước xanh, vài khóm mây trắng 
bồng bềnh, lững lờ bay trên không. Những hôm tàu ở ngoài khơi, 
sáng sớm khi bình mình rực rỡ, nắng sáng reo vui, boong tàu đã có 
nhiều du khách. Họ mặc y phục thoáng mát, đi bộ hay tựa lan can tàu 
nhắm nháp coffee ngắm cảnh mặt trời mọc. Có người lo chụp cảnh 
vầng Thái dương đỏ rực tư từ nhô lên khỏi mặt biển,nhuộm hồng một 
vùng chân trời. Hôm ấy khoảng75 độ F hay 24 độ C không mưa. Buổi 
trưa có thể cao hơn chút ít.  
 
Du thuyền Princess không biết đến Callao từ bao giờ, đậu gần du thuyền Celebrity Infinity chúng tôi. Khì du 

thuyền từ từ vào bến cảng lúc còn mờ tối, nhìn hai lên bên bờ, vô số 
ánh đèn rực rỡ từ các nhà, cao ốc, biệt thự dưới đất bằng và trên triền 
núi đẹp vô cùng. Những ngày tàu ở biển khơi chúng tôi có dịp chuyện 
trò, tham gia các sinh hoạt trên du thuyền, có nhóm chơi mà chược, rút 
bất, xem họ làm bánh nấu ăn… Chị Mai dược sĩ hiền như ma sơ chẳng 
tham gia bài bạc. Chị nhìn chị em rút bất rồi cười cười đi chỗ khác đọc 
sách. Rút bất 25 xu một ván nhưng vui. Có hôm chị Lễ ăn được 5 đồng 
nhưng than ngồi cả buổi, đau lưng. Vậy chị là may nhất nhóm vì mỗi chị 
chỉ ăn vài đồng, có người thua 
khi tàn cuộc chơi. Chi Lệ và 4 
người bạn đi riêng nhưng gặp 

nhau trên tàu. Nhóm của chị thích tắm, ngâm mình trong hồ bơi hơn rút 
bất hoặc mà chược. Có vài du khách Việt nam tôi mới gặp lần cho biết 
đã đọc các bài du ký của tôi trên báo và thích.Tôi cám ơn sự khich lệ 
các chị. Nhờ thế tôi sẽ đủ “can đảm”để ngồi trước com-piu-tơ, gõ gõ 
ghi lại những điều nghe thấy trong cuộc hải hành để độc giả giải trí 
trong chốc lát.  
 
Tàu cập bến 6 giờ nhưng 8 giờ mới được lên bờ. Có 9 tua tất cả gồm 
dài và ngắn. Chúng tôi lấy Lima Highlights tour dài 3g30, khởi hành lúc 
8 giờ. Ai muốn đi viếng kỳ quan thế giới Machu Picchu phải lấy tua 3 ngày 2 đêm, giá hơn 2000 mỹ kim/người, 
ở khách sạn, đi xe lửa... mới đến nơi. 

 
Đại Cương: 
 
Callao ở phía Bắc Lima, thủ đô Peru khoảng 15 cây số, có gần 2 triệu 
dân gồm các người đến từ nước ngoài và đinh cư Callao: Ý, Nhật, 
Trung hoa, Tây ban nha. Một số rất ít người gốc Canada. Trước kia họ 
không nói cùng ngôn ngữ. Từ cảng vào The Plaza de Armas, trung tâm 
Lima với nhiều kiến trúc cổ kính độ 20 phút. Nơi quảng thường này to 
rộng với các bồn hoa màu sắc tươi đẹp. Hoa kỳ đang vào mùa Đông , 
hoa tàn lá rụng nhưng Peru đầu hè, lá xanh hoa rực rỡ.Trong các công 
viên, các quảng trường đầy hoa xanh đỏ tím vàng vui mắt. Trên lề 
đường có những cây giống hoa điêp hay phượng vỹ Việt nam hoa đỏ 

hoặc vàng phủ kin, chỉ còn một ít hay hoa che kín cả lá. Taxi sơn toàn trắng hay toàn đen hoặc kẻ thành ô 
vuông đen trắng. Ở Peru dân chúng thích màu vàng. Cây xăng Callao to gấp đôi cây xăng thường thấy ở các 
quận Hoa kỳ, xăng l mỹ kim 1 lít. Khách sạn giá từ 10 mỹ kim cho khách sạn 2,3 sao đến 180 Mỹ kim cho 
khách 5 sao những nơi thị tứ thanh lịch, có nhà hàng ăn uống sang trọng, thương xá buôn bán hàng hiệu đắt 
tiền… Callao có phi trường quốc tế, có trường đại học. Tư thục học phí khá mắc nhưng sinh hoạt rẻ, tiền chợ 
cho gia đình trung lưu khoảng 100 mỹ kim/tháng 1 người theo lời hướng dẫn viên Sofia... 



Du Ngoạn: 
 
Xe chạy trên các đường tráng nhưa to và bé, có khi 2 làn xe mỗi chìu, có khi chỉ 1 làn xe nhưng vỉa hè rất 
rộng. Trên vỉa hè có các quầy sách báo làm tôi liên tưởng đến vỉa hè các đường Nguyễn Huậ, Lê Lợi Saigon 
ngày xưa. Xe chạy qua các cao ốc , phố lầu, các phố thương mại thấy các tiêm Pizza Hut, Papa John, hảng 

xe Hundai, các nhà hàng ăn uống, các tiệm bán thực phẫm… Các cao 
ốc hay cơ sở thương mại thường có những bồn hay chậu hoa trước 
sân nhà nhiều màu sắc tươi vui, bắt mắt. 
 
Xe đưa chúng tôi đến gần Plaza de Armas bác tài ngừng xe cho mọi 
người xuống và đi theo cô Sofia vào quảng trường rất rộng, giữa có 
bồn nước và sân cỏ, thiên hạ dập dìu có lẻ phần lớn là du khách đến từ 
xa. Chung quanh quảng trường toàn cao ốc, dinh thự cổ kính, tráng lệ, 
trung tâm thành phố, điễm nóng du lịch Peru. Cô Sofia vừa đi vừa nói 
lia chia sợ không đủ thì giờ thăm các nơi theo chương trình. Theo Cô 
hướng Bắc quảng trường có Tổng thống phủ khang trang (Government 

Palace) xây từ 1535. Sau này có xây lại làm lớn rộng hơn. Phía Đông là ArchBishop’s Palace of Lima, xưa 
lắm, ban công bằng gỗ quý. Gần Archbishop là nhà thờ xây từ thế kỷ 17 (Lima Cathedral 1622 ). Phía Nam có 
cao ốc màu vàng bề thế: trụ sở chinh Tạp Chí Caretas (headquarter of 
Caretas magazine). Phía Tây: Hôi đồng thành phố, cao ốc mấy tầng lầu, 
ngạo nghễ quay mặt ra quảng trường (Lima’s Municipal Palace: head 
quarter Lima’s Government). Thật ra các cao ốc 4 bên đều quay mặt ra 
quảng trường Bồn phun nước trung tâm Plaza cũng rất xưa từ năm 
1578, có tân trang 1 lần vào năm 1651. Có thể tôi nghe nhầm, chẳng lẻ 
cái fountain tồn tại gần 4 thế kỷ, máy bôm, ống dẫn nước vẫn hoạt 
động, không bị hư hỏng sét rỉ vì thời gian, mưa nắng? Tôi muốn hỏi lại 
cho chắc nhưng lúc nào cô Sofia cũng bận bịu với các du khách chung 
quanh. Xe bus chúng tôi đông hơn 50 du khách nên cô trả lời các câu 
và thuyết minh không ngừng nghỉ. Ai dừng lại chụp ảnh xong là phải đi 
nhanh mới theo kịp. Khu vực này ngoài các kiến trúc kể trên còn có các 
văn phòng nghiệp đoàn, tòa án, ngân hàng, khách sạn... Trong quảng trường có trang hoàng cho ngày Lễ 
Chúa ra đời, cây thông, tuần lộc, đèn giăng mắc khắp nơi. Tôi nghĩ ban đêm chắc vui hơn ban ngày vì ánh 
đèn Giáng Sinh rực rỡ khắp quảng trường.  
 

Chúng tôi đi bộ theo Cô đến nhà thờ lớn nhất Lima gần Plaza. To, đẹp 
và cổ kính, xây từ thế kỷ thứ 17. Cô Sofia mua vé cho cả nhóm, có 2, 3 
nhân viên đứng ngay cổng vào. Chúng tôi vào 2 nhà nguyện, một to, 
môt nhỏ cùng trong nhà thờ. Nơi bàn thờ Chúa thật trang nghiêm xinh 
đẹp, hoa, đèn lộng lẫy. Các bức tượng tôn giáo có bức to như người 
thật. Một số du khách quỳ xuống, lâm râm cầu nguyện, một số đi chụp 
ảnh các nơi. Xong chúng tôi ra phía sau, nơi có vườn hoa. Cây hồng lá 
nhiều hơn hoa, nhiều màu khác nhau nhưng lác đác, không nở rộ. 
Chung quanh vườn hoa có kiến trúc khác 2 tầng lầu và thư viện chứa 
nhiều sách xưa, khá rộng với các dãy băng gỗ ở giữa. Kệ sách chung 
quanh tường cao tận trần nhưng ánh sáng lờ mờ, không được phép 

chụp ảnh bên vì anh sáng sẽ thương tổn, phai nhạt màu sắc các sách quý trong phòng. Đối diện thư viện là 
nơi có tượng Đức Mẹ nằm trong lồng kính to, có lẻ cả 100 tuổi, rất tươi đẹp như người thật. 
 
Mọi người trở ra đi bộ một quảng lên xe bus chạy dọc theo bờ biển, từ lên núi cao, đi ngang qua các cao ốc, 
biệt thự một bên là núi đá, một bên là bãi biển. Vài công trình xây cất còn dở dang trên bãi cát rộng và trải 
dài… Quảng đường xe chạy trên núi thật thích, trời mây bao la, cát trắng biển xanh, sóng lùa từng đợt vào bờ 
biển, nước tung tóe trắng xóa. Hãi điểu bay lên đáp xuống nước thật nhanh tìm mồi. Một bên là núi cây xanh 
chen lẫn với các ngôi biệt thự xinh xắn.  
 
Công Viên Tình Yêu (Park of Love, Parque del Armor ) 



Xe chạy qua các đường lớn, rông rãi, các cao ốc tối tân mấy chục tầng đến công viên Tình Yêu nằm gần bờ 
biển nước xanh Thái Bình Dương thuộc quận Miraflores trù phú, thủ đô Lima, Peru. Hôm ấy trời xanh trong , 
nắng vàng ấm áp. Trên không trung có mấy người đi parasailing, lửng lơ dưới cái dù trải rộng nhiều màu sắc. 
Đường vào công viên có bức tường thấp uốn luợn kiểu cọ. Vách tường cẩn những mảnh gạch nhìêu màu 
xanh , đỏ, tím , vàng đẹp mắt. Trong công viên nổi bậc tượng thật to nằm trên bệ cao. Thật ra tượng có 2 
người và tên “The Kiss”có thể thấy từ xa. Không biết tượng ra đời từ năm nào, ở công viên chịu nắng mưa, 
nhìn thiên hạ qua lại hằng ngày, nghe tiếng sóng vỗ biển cả triền miên ngày lẫn đêm. 
 

Phong tục Peru nghĩ lạ đời, 
Yêu nhau trình diện chốn công viên. 
Hằng ngày nhìn ngắm người qua lại 
Đêm về nghe sóng vỗ triền miên. 

 
Công viên khá rộng hoa cỏ tươi tốt nhiều màu sắc bắt mắt, người viếng cảnh rất đông. Có các băng gỗ rải rác 
trong vườn hoa, gần bờ biển cho khách nghỉ chân, thưởng thức gió mát biến xanh, nhìn các lượn sóng đùa 
giỡn, xô đẩy nhau vào bờ. Sau khi chụp ảnh kỹ niệm chúng tôi lên xe về du thuyền, chạy ngang qua cổ thành. 
Ngày xưa có lẻ quy mô rộng lớn , nay chỉ còn hình dáng tường thành loang lổ với nhiều bậc lên xuông như cái 
đồi cao…. Có nhiều du khách trong khu thành cổ tìm tòi, nhìn ngắm chụp ảnh nhưng đoàn chúng không ở 
trong chương trình nên không được ghé vào. Suốt hôm thăm viếng Callao tôi không thấy người ăn xin hay 
người bán dạo theo khách nhì nhằng mời mua hàng hóa. 
 
San Miguel Plaza: 
 

Sau khi về du thuyền dùng cơm trưa một số chị em lấy xe bus đi 
thương xá San Miguel. Tôi không biết tình hình an ninh Callao ra sao 
nhưng du khách không được đi bô trong vùng hải cảng Callao đến 
cổng đón taxi hay xe tư nhân Nếu ai không đi tua du thuyền thì đi xe 
bus du thuyền miễn phí, 15 phút có 1 chuyến ra thương xá San Miguel 
cho đến 16g30. Chúng tôi lên xe bus độ 20 phút đến nơi. Thương xá 
lớn có 3 tầng,có rạp chiếu phim, nhà hàng ăn uống. tiêm Mc Donald, 
Pizza Hut, cá tiêm buôn sáng sủa bán quần áo, giày dép thời trang 
mắc tiền, tiêm vi tính, đồ điên tử, kinh mát, tiêm nữ trang, văn phòng du 
lịch, địa ốc, tiêm bách hóa…. 
 

Từ bến xe bus chúng tôi theo con đường nhỏ tráng xi-măng cắt ngang sân cỏ xanh mới đến thương xá. Dọc 
theo đương nhỏ có những quầy hàng bán vật trang hoàng Giáng sinh, quần áo, đồ vật lưu niệm, áo ấm, khăn 
len, mũ dạ, các nhạc khí nhứ ống sáo, đồ chơi trẻ con giá hạ hơn trong thương xá và phẫm chất chắc kém 
hơn. Họ bán thức ăn, nước uông, bàn ghế bày đầy ra sân cỏ, nướng nguyên tảng thịt to, mùi thơm ngào ngạt 
Tiếng đàn, trống, ca hát um sùm,thiên hạ vào ra đông đảo. Chúng tôi vào thương xá đi loanh quanh, mua ít 
quà lưu niệm xong đón xe bus trở về tàu sớm vì tất cả hành khách 
phải lên tàu trước 17g30.  
 
Du thuyền rời bến lúc 18g đi về hướng Arica, Chile khi ánh nắng chiều 
tà vương vấn trên cành cây ngọn cỏ, và phương Tây vầng Thái dương 
còn tròn xoe nơi chân trời, tỏa ánh vàng trên muôn ngàn lượn sóng 
biển nhấp nhô. Thời gian tôi ở Peru, con trai lớn tôi làm việc tiểu bang 
khác về thăm nhà. Cháu phải chuyễn máy bay mỗi lượt đi và về, chờ 
đợi ở phi truờng lâu lắc mà không găp mẹ, tôi xót ruột:  
 

 Con ở Hoa kỳ, Mẹ Peru, 
 Mùa đông lanh lẽo gió vi vu. 

             Đường xa vạn dặm con thăm mẹ                                                      Thịt nướng ở bãi cỏ San Miguel 
 Vui bước giang hồ, Mẹ viễn du. 

 
Trước khi tàu đến Peru phòng sinh hoạt có buổi nói chuyện giới thiệu, chiêu phim cho xem hình các nhà thờ, 
kiến trúc xinh đẹp, thắng cảnh tiêu biểu Lima, trông thật hấp dẫn. Tiếc là phần lớn các chị em không đủ thì giờ 



hay sức khỏe để thăm viếng các nơi như mơ ước. Tuy thế có gia đình cậu Nguyên Kỳ tách khỏi nhóm lên bờ, 
đưa bố mẹ đi thăm Machu Picchu, một trong bảy kỳ quan thế giới.  
 
Mong ước hưóng dẫn viên quê nhà ngày càng lịch thiệp biết nhiều, hiểu rộng hấp dẫn du khách nước ngoài, 
ngành du lịch phát triển, đem công ăn viêc làm, tăng lợi tức dân chúng quê nhà… 
 
Ngọc Hạnh 


