CANCUN (Mexico)
Ngọc Hạnh
Mỗi năm giới trẻ muốn đi tăm nắng, bơi lội, ngâm mình dưới nước biển độ 5 ngày đến 1 tuần, họ thường
nghĩ đến Cancun, Mexico. Theo các vị này muốn nghỉ ngơi đi Cancun tiện nhất vì cách Washington D.C.
độ 4 giờ bay lại hợp cho mọi lứa tuổi. Người trẻ có thể tắm nắng, bơi lội, câu cá, trẻ con chơi đùa ở các bải
biển cát trắng hoặc các hồ bơi rộng rãi, người lớn đi viếng thắng cảnh hoặc các di tích lịch sữ hay chỉ thư
giản trong khách sạn cũng rất thoải mái, dễ chiu. Khách sạn lớn có nơi giữ trẻ dưới 5 tuổi cho bố mẹ yên
tâm tắm biển.
Cancun cách Miami 526 dặm hay 847 cây số. Bãi biển dài, rộng và
đep, nếu thỉnh thoảng không bị bảo thật là nơi kinh doanh cư ngụ lý
tưởng cho mọi người nhất là các vị cao niên hưu trí cần chỗ yên
tĩnh nghỉ ngơi. Theo sách Fodor’s 07, năm 2006, Cancun có 3,6
triệu du khách thăm viếng qua phi truòng quốc tế.
Dân số, giao thông
Thống kê năm 2006 cho biết Cancun có 475.000 dân. Về chuyên
chở họ dùng xe van, xe bus, taxi. Chỉ có số ít xe du lịch 4 cửa của
tư nhân. Xe bus đưa khách từ các khách sạn đến các khu vực có
thắng cảnh và các vùng lân cận. Taxi túc trực bên ngoài các khách
sạn lớn, tuần tự chiếc này đi, chiếc kia đến. Không thấy sự tranh gìanh đón khách ở Mexico. Ngoài ra
nếu khách cần xe van hay taxi có thể nhờ phòng tiếp tân gọi giùm, vừa nhanh vừa an ninh.
Khí hậu
Trời nắng khô ráo trung bình 253 ngày một năm. Thời tiết đẹp nhất vào thang 12 đến tháng 4. Ban ngày
khoảng 84 độ F và 64 độ vào ban đêm. Tháng 5 đến tháng 9 nóng và ẩm, từ 97 độ. Mùa mưa từ giữa
tháng 9 đến giữa tháng 11, buổi chiều thường có mưa kéo dài từ 30 phút đến 2 giơ, có khi cả ngày. Trong
những tháng này đôi khi có bão, đường bị ngập, hay có gió lớn làm giao thông bị gián đoạn.
Bãi biển
Trãi dài triền miên. Cát trắng mịn như bột. Nước xanh màu ngọc
bích và trong veo như mời gọi nguòi tắm biển. Theo nguyên tắc
bờ biển là tài sản quốc gia nhưng thực tế dân chúng không được
dùng bờ biển trước các khách sạn. Bạn có thể tản bộ trên bãi biển
nhưng muốn tắm, bạn phải là người trọ trong khách sạn hay khách
ăn uống trong nhà hàng, sau đó đi tắm biển. Nếu cổ tay bạn không
có vòng (wristbands to guests) nhựa xanh, đỏ, tím vàng ghi tên
khách sạn, nhân viên sẽ nhã nhặn mời bạn đi chỗ khác chơi.
Bạn muốn đi bãi biển nào, taxi cũng đưa bạn đến tận nơi. Mổi
khách sạn đều có nguòi trông nom (lifeguard), giữ gìn an ninh cho người tắm biển. Trước khi đi tắm nên
nhìn các ngọn cờ. Màu đỏ hay màu đen, có nghĩa nguy hiểm, cấm xuống biển; cờ vàng: tắm được nhưng
cẩn thận; cờ màu xanh lá cây hay xanh dương có nghĩa: biển lặng, tắm bình an. Khi bãi biển cắm cờ đỏ
tức biển động không được phép tắm biển bạn có thể tắm trong các hồ bơi rộng và đẹp, nước xanh trong
veo của khách sạn nằm rải rác đó đây.
An ninh
Thường Cancun không có nạn cướp giật. Tuy nhiên có vài vụ móc túi trên xe buýt, chợ, những chỗ đông
nguòi, phần lớn nạn nhân là du khách. Để đề phòng việc xấu có thể xảy ra tốt hơn
- Cất giấy tờ, tiền mặt trong tủ có khóa (safety box) trong khách sạn.
- Mang số it tiền mặt và cất tiền trong túi áo trong tủ.
- Khi dùng thẻ tín dụng nên cẩn thận theo dỏi, đề phòng các hành vi, mờ ám không rõ ràng.
- Khi người lạ mời nước hay rượu trong các quán rượu, nên cẩn thận, họ có thể cho thuốc ngủ hay
thuốc mê vào và làm những chuyện bất lương.

Cancun có 2 khu vưc rõ rệt là khu thi trấn (downtown) và khu khách sạn (hotel zone).
Khu thi trấn
Nhiều cửa hàng buôn bán của nguòi địa phương. Các cửa tiệm san sát nhau, bán đủ mọi mặt hàng, từ
mắc đến rẻ. Từ tiệm nữ trang, các vật gia dụng, máy điện tử đắt tiền đến các loại kim khí mạ vàng, mạ
bạc, đồ thủ công, quần áo. Về quần áo loại rẻ phẩm kém, không bền, loại tốt giá cả còn mắc hơn Hoa kỳ.
Tiệm ăn, quán rượu nhiều lam, tiếng nhạc mở to ồn ào vang tận bên ngoài nhưng thích hợp cho tuổi trẻ.
Tiêm bán đồ chơi trẻ con rộng rãi, nhiều đồ chơi nhưng giá hơi đắt.
Từ khách sạn đến thi trấn rất tiện, xe buýt đưa đón khách chạy thuòng xuyên, mỗi 10 phút có một chuyến
tùy theo tuyến đường. Xe có máy lanh,rộng rãi, sạch sẽ và trên xe rất đông du khách. Mỗi lần lên xe,
khách trả 70 xu.
Khu khách sạn (hotel zone)
Dài khoảng 13 cây số, khu này thường trang trí rất đẹp, có những bức tượng mỹ thuật và vườn hoa xinh
xắn cắt tỉa hình nọ hình kia cẩn thận nằm phía trước hay phía sau khách sạn. Cái nọ cạnh cái kia, không
cái nào gíông cái nào. Thật ra đó là nhửng khu nghỉ mát (resort) Có nơi hơn cả 1000 phòng, có nơi độ 400
phòng. Bên trong khách sạn vườn hoa cây cảnh, hồ bơi, nhà hàng ăn uống, phòng tập thể dục hiện đại
rộng rãi và bãi biển riêng biệt. Có những khàch sạn mang tên lâu đài, cung điện như Royal Palace, Riu
Palace và bên trong trang tri mỹ lệ, tranh ảnh đắt tiền, trần cao, phòng rộng chẳng khác chi lâu đài. Những
chiếc lều trên bãi biễn các khách sạn cũng lạ mắt, bằng loại gỗ tốt, có màn mỏng che bớt ánh nắng, nệm
gối êm ái hoặc các lều lợp bằng rơm và các ghế vải.
Theo Bách Khoa Toàn Thư ai muốn đi Cancun vào mùa cao điểm, đông khách như mùa lễ Giáng sinh,
Năm Mới hay lễ Phục sinh, tốt hơn nên giữ phòng truóc (reservation). Có thể đặt phòng qua mạng lưới
truóc 5, 3 tháng truóc. Thuòng họ đòi đặt tiền cọc (deposit0 khi gọi điện thoại giữ chỗ. Có nơi chỉ cần
thông báo, gọi truóc vài ngày.
Mua vắng khách như mùa bão vào thang 9, tháng 10 khách sạn có thể giảm giá từ 10 đến 40 %. Họ có
phòng đơn 1 giường và phòng đôi 2 giuòng. Du khách có thể thuê căn phòng đầy đủ tiện nghi, giương,
nệm ,chén dĩa, nồi niêu cho 3 hay 4 nguòi ở chung gần bãi biển, giá tương đối hạ nhưng phải tắm ở bãi
tắm công cộng và không tiện nghi bằng khách sạn. Văn phòng du lịch hay tạp chí du lịch cung cấp các tài
liệu nói trên cho du khách.
Ngoài ra khách có thể đi tắm biển ở Cancun 1 tuần tốn rất it. Khách thuê một phòng trong gia đình tư nhân
gần bờ biển. Chủ nhà cho thuê ngắn hạn trong 5, 7 ngày, gíá từ 7 đến 10 mỹ kim I ngày. Không khí âm
cúng và tiện nghi tuy nhiên không thể nào bằng khách sạn dù ở hạng tiết kiệm..
Năm nay nhân ngày lễ các con tôi lại cho tôi đi Cancun. Chúng sắp xếp với nhau từ đầu năm, đóng tiền
xong xuôi, nên có từ chối cũng không lấy hết tiền lại được. Tuy cùng là Cancun nhưng khách sạn năm nay
nằm vào khu vực, cảnh trí, kiến trúc, bãi biển khác với năm vừa qua tên “Riu Palace”. Phòng ốc rông rãi,
nhiều phòng, mới hơn, mới xây hơn năm …. Lúc chúng tôi đến nơi, khách sạn đã đầy kín hết chỗ. Tuy có
đăt truóc nhưng phòng của con tôi và tôi cách nhau khá xa, muốn đi đâu phải liên lạc bằng điện thoại.Từ
bao lơn phòng ngủ nhìn xuống phía dướii đường trông thật vui mắt. Hoa kiểng khắp nơi. Hồ bơi rộng, nuóc
xanh lơ. Du khách đi tới lui hay lặn ngụp thích thú trong các bể bơi. Các lối đi kiểu cọ từ hồ bơi nọ đến hồ
bơi kia đều lót gạch đỏ ao, sạch sẽ. Những cây dừa dọc theo lối đi thân thẳng tắp các tàu lá xanh um. Loài
hoa giống hoa trang Việt Nam, hoa đỏ chen với lá xanh, cắt xén gọn gàng trồng quanh mỗi gốc dừa.
Những hàng ghế xếp được mở ra, đặt dưới bóng cây dù vải thật to hay duói bóng cây mát mẻ. Trên các lối
đi, sáng sớm các công nhân đã dội nước rửa hết cát và lau khô như lau nhà nên rất sạch sẽ.
Từ các hồ bơi khách phải qua bãi cát rộng trồng độ cả trăm hay ngàn gốc dừa xong đến bãi biển toàn cát
trắng mịn. Dưới bóng dừa những ghế xếp mở sẵn cạnh chiếc bàn con. Bên phải khu vườn hàng trăm
chiếc võng sẳn sàng chờ khách ngã lưng cho thoải mái, thưởng thúc gió biển hay đọc sách. Nhìn vuòn
dừa trùng điệp tôi nhớ Việt nam, bãi biển Nha trang hay Vũng Tàu. Khác là bãi biển Việt Nam có những
nguòi bán hàng rong, bán trái cây, nuóc giải khát hay cua, tôm luộc chín.
Khách sạn RIU PALACE xây độ hơn năm nhưng dừa cao như đã được 5, 7 tuổi. Thì ra họ mang những
cây dừa từ các nơi khác đến trồng khắp nơi trong khách sạn để thêm phần thơ mộng, che bớt gió biển

lồng lộng thổi bay cát khắp nơi. Ở mỗi gốc dừa đều có ống cao su nhỏ dẫn nước tưới cây tự động dấu
dưới lớp cát mỏng nếu không để ý sẽ không thấy chúng nằm nơi nào.
Nước biển trong vắt, xanh màu ngọc bích thật đẹp. Bãi biển sạch vì mỗi sáng các nhân công đem vợt đi
vớt rong rêu tấp vào bãi biển. Cách bờ biển độ 8,9 mét, dài chừng vài chục mét, những ụ cát to nhân tạo
cao khỏi mặt nước chút ít, chặn sóng biển để lúc nào khách cũng có thể tắm an toàn, không sợ sóng cuốn
đi. Nhìn xa ụ cát nhô cao giống như đụn cát nhỏ. Bên ngoài ụ cát sóng biển trắng xóa í ầm, bên trong
nước xanh êm ả, khách bơi lội bình yên. Dù thế bao giò cũng có nguòi gác (guard) giữ an ninh cho khách
tăm biển.
Ẫm Thực
Ngoài 2 phòng ăn tự chọn, khách sạn có 6 nhà hàng ăn uống khác gồm các thức ăn Pháp, Ý , Nhật, Trung
Hoa, Mễ ... Khách được uống các loại nuóc trái cây, ruợu, nước ngọt ... không phải trả thêm tiền.Trừ
phòng ăn chính, các nhà hàng khác khách phải ghi tên chọn giờ cho buổi ăn tối vì có 2 xuất mỗi tối. Các
quầy rượu có nhiều loại rượu, thức ăn nhẹ, nuóc ngọt nằm gần phòng tiếp tân. Khách có thể ngồi quanh
bar hay rãi rác ở các ghế trong căn phòng rộng , trần cao, vừa uống nướcc vừa trò chuyện, đọc sách, v v
...
Giải trí
Mỗi tối có trình diễn văn nghe cho mọi lứa tuổi,có nhạc yêu cầu và
khiêu vũ kéo dài khoảng 1, 2 giờ. Khách dùng computer miễn phí 15
phút, nếu lâu hơn phải trả tiền tính theo giờ. Nếu có máy riêng sẽ
dùng thoải mái ở khu vực gần phòng tiếp tân. Ngoài ra phòng tập
dục tiện nghi, mọi nguòi có thể tập theo sự hướng dẫn huấn luyện
viên ở trên bờ hay ở hồ bơi lộ thiên, mỗi ngày một lần vào 10giờ.30.
Nhìn chung khách sạn, hồ bơi, bãi biển nhà hàng ... mọi thứ đều tiện
nghi, mới mẻ, sang trọng nhưng tôi không biết giá cả cho 7 ngày
bao nhiêu. Các con không ai cho tôi biết, chúng chỉ nhìn nhau và
cười cười khi tôi hỏi giá tiền.
Thời tiêt thật đẹp, ngoài các buổi tắm biển, đi tản bộ, các con khuyến khich tôi đi thăm di tích lịch sử
Chichen Itza, một trong 7 kỳ quan mới thê giới.

