Hình Rio de Janeiro và Ba Tây
Như Nguyệt
Mấy hôm nay, N thấy trên Tivi cứ chiếu cảnh biển ở Rio, làm N nhớ đến chuyến đi chơi Brazil của 2 mẹ con N hồi năm
ngoái, tháng Ba 2015. Lúc đó chưa thấy nói gì về virus Zika cả. Tám, chín tháng sau... N mới nghe tin tức thông báo về
loài muỗi có carry loại cúm làm cho óc của baby nhỏ lại này. Mặc dù có dịch Zika nhưng thật là mừng cho ban tổ chức,
bao nhiêu người trên thế giới vẫn đổ dồn về Rio để xem những trận thi tài 2016 Summer Olympic.
Dưới đây là một số hình N. chụp trong chuyến đi chơi đó, mời các bạn du lịch Rio bằng mắt, hi..hi…

Từ ban công phòng ngủ chụp xuống

Cũng từ ban công, chụp qua hướng khác

Bãi biển Copacabana

Hoàng hôn trên Copacabana Beach

Đang đứng chờ elevator

Sáng sớm

Sand sculptures / Copacabana Beach

Hình dạo biển buổi tối / Copacabana Beach

Chụp hình với 2 anh cảnh sát ở Rio

mang đến ngay bàn cho mình đủ loại thịt nướng rất thơm ngon cho mình ăn cắt
ngay tại chỗ, thịt mới nướng xong nóng hổi bốc mùi thơm phưng phức…

Hình tượng Chúa “Christ of Redeemer”

Hình Annie mang kính mát, cô nàng tự chụp lấy bằng cell phone đấy ạ. Con tem trên postcard là... N đó

Ăn trưa tại nhà hàng nổi tiếng ở Rio: Nhà hàng rất lớn, lúc nào cũng đông khách. Từ trên lầu nhà hàng chụp xuống nhóm của N ăn trên lầu hai

Nhà thờ Rio de Janeiro Catheral

Cánh tay của một bức tượng thánh trong nhà thờ

Từ dưới chụp lên trên trần, chỗ chỏm nhà thờ được cắt ngang

Hình chụp ở Salvador

Sân của tòa nhà có ngọn hải đăng

Mọi người uống rượu ngắm hoàng hôn

Hình ở Manau

Tòa nhà Broadway nổi tiếng ở Manau

Nguyên cả nhóm

N định, sắp sửa thôi chứ .... chưa, hí hí... hun con pink dolphin. Chỉ có vùng Amazon này mới có loại dolphin mầu
hồng thôi đó nha các bạn.
Phương An nhất định phải bơi với pink dolphins cho bằng được. N phải trả thêm extra rất nhiều tiền để hai mẹ con
đi tour riêng (không có trong chương trình tour chung với mọi người)

Sáng sớm khi mặt trời vừa mọc. Vì ở ngay đường xích đạo, nên
ngày nào cũng giống ngày nào, mặt trời mọc vào lúc 6 giờ sáng, lặn
ngay chóc vào đúng 6 giờ chiều.
Hai mẹ con may mắn được ở phòng có balcony. Phòng rộng và đẹp
nhất trên tầu! Họ nấu ăn homemade rất là ngon!

Hoàng hôn trên sông Amazon

Lên tầng cao nhất trên tầu để đón hoàng hôn

Cảnh đẹp lắm các bạn ơi!

Đánh một giấc trước khi ăn cơm tối

Một loại cóc bé tí xíu trong rừng già Amazon -- Một loại nhện to hơn cả bàn tay! Nhưng loại nhện này lại không có
poison, cắn hổng bị chết... Tuy thế, chỉ ông tour guide dám đụng đến nó, chứ hổng có ai dám cả, sợ nhắm! Hihi..

Loại sen có lá khổng lồ

Một loại khỉ trong rừng Amazon. Chụp ở trên ghe, trời đang mưa khá lớn

Đứng ở ban công ngắm trời ngắm biển, ngắm và chụp hình cây cầu khá vĩ đại

Iranduba Bridge over the Rio Negro, branch of the Amazon River, near Manaus

Một loại khỉ khác ở khu đầm sen

Dòng sông mầu nâu đỏ. Trên máy bay chụp xuống

Hình Pantanal

Trứng của caiman, caiman nhìn giống như cá sấu nhưng nhỏ hơn ---- Caiman

Tuy có mang boots, không sợ bị ướt nhưng N lại sợ bị té, hehe..
Thác nước Iquazu, chụp bên phía Ba Tây (Brazil’s side, not Argentina)
Anaconda: một loại trăn thật khổng lồ ở vùng Nam Mỹ

Một con bướm đến đậu trên tay của Phương An ----- Ipanema Beach

Phương An tại Ipanema Beach

Xà lách bầy thật đẹp

Phương An điệu quá nè

Hình nhà hàng chưng bầy nhiều chai rượu

Selarón Steps rất nổi tiếng tại Rio

Hình cây Cannonball

Cây và trái Cannonball

Hình con khỉ, nhỏ khoảng bằng con chuột tại Sugarloaf Mountain

Hình chụp từ máy bay khi N. trở về Mỹ

