Đi Thăm Động Postonja, Sloveniak
Ngọc Hạnh
Hôm nay là ngày thứ 11 cuộc hành trình 15 ngày thăm viếng Croatia,
Venice... Buổi sáng chúng tôi lên xe bus Gate 1 rời khách sạn Jezero,
Plitvice Lakes sau khi điểm tâm, hướng về thành phố biển Opatija,
Slovenia. Thành phố này có nhiều khu nghỉ mát, khách sạn, biệt thự
xinh đẹp sang trọng, một số nằm dọc theo bờ biển, một số nằm trên
sườn núi hay chân núi. Con đường tráng nhựa sạch sẽ chạy dọc theo
bờ biển. Nước biển xanh lơ, trong vắt. Nhiều tàu lớn nhỏ xinh xắn đậu
san sát dưới bến. Bãi biển có nhiều lều hay dù che nắng màu sắc cho
khách nằm phơi nắng hay tắm biển. Trên bờ, hai bên đường xe chạy
có vỉa hè rộng rãi, trồng nhiều cây cho bóng mát. Thỉnh thoảng có các băng gỗ hay sắt đặt dưới bóng cây cho
khách nghỉ chân.
Xa xa trên vùng đá lồi lõm 1 bức tượng phu nữ dáng thanh thanh, điêu khắc khéo léo Maiden with Seagull
màu đen to như người thật đứng trên bục cao, mặt quay ra biển nhìn nước xanh và các lâu đài, biệt thự xinh
đẹp ven bờ biển. Theo hướng dẫn viên đó là tượng thứ nhì thay thế
tượng đầu tiên bị hư hỏng vì gió mưa thời tiết. Tượng thứ nhất được
đem về bảo tàng viện sau khi sửa lại các chỗ hư hỏng. Tương hiện tại
điêu khắc hơn một năm mới hoàn thành, ban đêm có ánh sáng phát ra
từ bức tượng (không biết có đúng khôn ) là biểu tương thành phố
Opatija, được dân địa phương gọi bằng tên thân thương:“My lady of
Opatija’’ Ai đến Opatija này cũng chụp hình tượng Maiden with the gull.
Cô Tina cho biêt người mẫu bức tượng và điêu khắc gia là hàng xóm
với nhau. Bức tương được đặt trên mõm đá từ 1956 tồn tại đến nay
mặc gió mưa bão bùng, thời tiết ôn hòa hay khắc nghiệt của 4 mùa
Xuân, Hạ, Thu, Đông. Opatija có khoảng gần 20.000 dân cư ngụ, gồm dân thị trấn và người ngọai ô. Người
ngoại ô ít hơn người thành phố. Như các thành phố văn minh khác, Opatija có rạp hát, nhà thuốc tây, nhiều
khách sạn rất đẹp, nhà thờ, viện bảo tàng và nơi đánh bạc (casino). Nhà hàng ăn uống với hải sản tươi ngon.
Đầu bêp biết nấu các thưc ăn nhiều quôc gia khác nhau.
Opatija có nhiều du khách vào mùa hè, nhiệt độ vào khoảng 32 độ C. Mùa Đông du khách it hơn, khỏang 10
độ C. Chúng tôi đi dần vào các con đường phía bên trong, sau các biệt thự. Đường nào cũng sach sẽ, các
cửa hiêu trình bày hàng hóa sáng sủa, hấp dẫn người mua, từ tiệm bách hóa đến các cửa hàng bán đồ điện
tữ, máy điện thoại di động, máy vi tinh, cửa hàng quần áo thời trang…Con đường này hoa cỏ trồng trong các
chậu to mỹ thuật nơi vỉa hè, và luống hoa ở giữa chia con đường làm hai chiều xuôi ngược. Nhà thờ trên núi
cao, nhà hàng ăn uống nằm rải rác trên con phố. Thinh thoảng thấy chiếc xe hơi đẹp chạy qua lại, không thấy
xe gắn máy. Tôi liên tưởng đến Saigon, xe đủ loại : xe gắn máy, xe hơi, xe bus, xe đạp nhiều ơi là nhiều,
không biết làm sao mà băng qua đường và cũng khó lòng giữ sach sẽ được như các quốc gia Âu Châu nếu
dân chúng không đồng lòng giữ gìn vệ sinh chung. Cũng có lẻ vì dân số quá đông…

Vào khoảng gần trưa mọi người trong đoàn đến điểm hẹn lên xe bus thăm động Postonja, Slovenia.

Postonja Caves, Slovenia:
Từ mấy hôm trước ông khách da trắng trong đoàn đã nhắc nhở đến hang động Postonja. Ông hứa với vợ là
sẽ đưa bà viếng Postonja caves từ 2 năm trước đến nay mới thực hiện được. Ông là người một tay cầm dù
che mưa, một tay dẫn vợ lúc xem các hồ ở Phitvice Lakes. Ông chồng thì vui tính hay chuyện trò với các du
khách, còn bà vợ it nói, chỉ cười cười.

Trên đường xe chạy đến hang động tuy trải nhựa sạch sẽ nhưng là đường núi, hai bên đường cây rừng xanh
tôt, có khi là bãi đá trống trơn không cây cỏ chi cả. Gần hang động nhà cửa, tiệm ăn, khách sạn, công viên
xinh đẹp trù phú trông vui mắt. Trên núi gần khách sạn treo cờ các quôc gia khác nhau bay phất phới trên cột
cờ, màu sắc vui tươi giống như ngày hội.Theo hướng dẫn viên hang động Postonja dài 24340m. như thế là
dài hơn 24 cây số, ( không biết đúng không ?), nằm phía Đông Nam Slovenia, động lớn nhất Âu Châu. Động
mở cửa quanh năm, giờ mở cửa thay đổi tùy theo mùa. Tháng1,2,3,4 mở cửa 10 giờ sáng đến 3 giờ chiều;
tháng 5,6,7,8 mở cửa cửa 9 giờ sáng đến 6 giờ chiều; tháng 10,11,12 mở cửa 10 sáng đến 3 giờ chiều.
Xe bus đậu nơi bãi đậu dưới đường lộ, du kháck phải leo mấy chục bậc thang rộng rãi, đi qua mấy cửa tiệm,
mấy nhà hàng ăn uống mới đến quầy mua vé vào cửa hang động. Mua vé xong lại ngồi chờ đến lươt nhóm
mình vào thăm, mổi đợt cách nhau khoảng 2 tiếng. Có thể mua vé online, vừa rẻ vừa đở mất thì giờ sắp hàng
chờ đợi lâu lắc. Những người đi riêng lẻ hình như được thong thả hơn, không phải theo giờ của nhóm, tôi
không chắc lắm nhưng thấy có 2, 3 người trình vé vào động, nhơn nhơ chụp ảnh, không theo đoàn nào cả.
Có nhiều băng gỗ và sắt để ngoài sân cho khách ngồi chờ. Ai muốn ngồi xem người qua lại hay mua hàng
lưu niệm ở mấy quầy hàng tùy ý. Họ bán nhiều món hàng khác nhau: áo quần, mắt kiếng, nón khăn, áo ấm,
bánh kẹo, soda, nước trái cây… Có người vào nhà hàng rông rãi sang trọng giải khát. Trong lúc chờ đợi có
thể đi loanh quanh xuống tầng dưới xem bày bán các món quà đắt tiền trong các cửa hiệu hay xem hoa cảnh
nơi công viên.

Nơi cửa vào động xem chừng nhân viên bận rộn lu bu với việc bán và kiểm soát vé, trả lời du khách...Loay
hoay rôi cũng đến lượt chúng tôi vào thăm hang động. Cô Tina đi chót sau khi đếm đủ nhân số. Nhìn chung
núi cao và to, cửa hang bé xíu so vơi núi nhưng vào trong rất rộng, trần cao, đèn sáng trưng. Nơi bán vé rộng
lắm, nhiều nhân viên mang phù hiệu hướng dẫn các du khách. Hai bên vách đá có chiếu phim và quầy sách
báo. Những thợ chụp ảnh chuyên nghiệp chụp ảnh du khách nhiều cảnh khác nhau, ai thích lúc trở ra lấy ảnh
và trả tiền, không thích thì thôi. Các hướng dẫn viên hang động nói được nhiều thứ tiếng. Đang nhìn xem

chung quanh, trên trần động cao rộng chưa khắp hết thì xe train tới. Chờ khách trên xe xuống hết, khách mới
vào tuần tự lên xe. Trong động đèn điện sáng đủ xem cảnh vật hai bên, trên trần…
Xe train chạy chậm chậm, du khách có thể chụp ảnh. Thạch nhủ đủ
màu, trắng, xanh, tím, nhiều hình dáng lạ mắt khác nhau. Các thạch
nhủ này cả triệu hay mấy triệu tuổi. Lúc xe chạy có lời thuyêt minh qua
máy phát âm về tuổi và sự cấu tạo thạch nhủ, hồ nước trong động... Xe
train không đi đường thẳng mà vòng vèo theo đường rầy, khi lên cao
khi xuống thấp chút chút, khi bằng phẳng. Xe chay khá lâu mới đến
cuối đường rầy. Xe ngừng lại ai muốn thám hiểm thì xuống xe theo
hướng dẫn viên trèo lên cao nữa, xe không lên được. Sau khi thám
hiểm, xem phần còn lại trong hang động xong đón xe train khác về sau.
Nghe chị bạn kể lại tuy lên dốc nhưng cũng có nhưng bậc thang tiện
nghi có điều dốc khá cao và động còn dài quá nên mệt “bở hơi tai” dù
được ông xã dìu dắt. Chi nói các bà đừng có dại đi theo quý ông, đẹp thì có đẹp và lạ nữa nhưng leo trèo
trong hang động mệt lắm. Trong đó có hướng dẫn viên khác thuyết minh.
Xe train chiếc ra chiếc vào, chiếc train nào cũng đầy khách. Trong nhóm 16 người Việt Nam có lẻ chừng 8 vị ở
lại thám hiểm hang đông, những người còn lại cùng với xe train trở ra. Khi xuông xe đi ra gần đến cửa thấy
thiên hạ xúm xít xem hình trên vách đá. Hóa ra hình chụp mới vào động đã gắn lên tường. Ánh điện sáng
trưng trông rất rõ. Ai lấy hình trả tiền. Tour viếng hang đông dài 90 phút. Năm 2018 là kỹ niệm 200 năm khám
phá ra hang động Postonja.
Nhớ lại Hoa kỳ, Virginia có động Luray Cavern; St Louis, Missouri cũng có động đẹp nhưng không to bằng
động Postonja. Quê hương Việt Nam có thạch động Hà Tiên trong Nam, vinh Ha Long ngoài Bắc cũng có
nhiều hang động, và động Thiên đuờng ở Quảng Bình mới khám phá gần đây. Tuy nhiên số du khách thế giới
viếng thăm có lẻ không đông bằng ở Postonja Caves, Slovenia. Hy vọng có ngày ngành du lịch VN mở rộng,
giao thông tiện nghi dễ dàng, hang động Viêt Nam sạch sẽ hấp dẫn du khách khắp nơi trên thế giới đem lợi
tức cho dân lành…
Cô Tina chờ cả nhóm về điểm hẹn đầy đủ, cho mọi người lên xe bus để cùng nhau đi đến Bled, Slovenia.
Chúng tôi sẽ nghỉ ngơi và ăn tối ở Park Hotel, Bled, khách sạn xinh xắn mặt sau quay ra hồ nước xanh lơ.
Ngọc Hạnh

