Mediterranean Cruise - 3
Split, Croatia,
Ngày 12/5/2022, tàu cặp bến hải cảng Split, Croatia cho du khách viếng thăm Split, một thành phố được cho là
đẹp nhất châu Âu, một địa điểm du lịch hấp dẫn làm say đắm lòng người với sự sôi động và vẻ đẹp tuyệt vời
giữa núi và vùng biển Adriatic.

Có rất nhiều thắng cảnh để xem ở Split nhưng vì tàu sẻ trở lại thành phố này 5 ngày sau và cũng để thay đổi
không khí, PL và các bạn đã chọn chuyến excursion "Mountain Village Experience" đi xem làng quê bé nhỏ
trên vùng đồi núi hoang vu và ăn trưa ở đó để có một trải nghiệm đời sống dân quê địa phương.

Lúc 9 giờ sáng, chuyến xe bus đã chở 25 du khách trên tàu đi ngang qua thành phố chay về hướng núi, mỗi
lúc một cao, đường hẹp quanh co, nhìn xuống thấy biển ở xa xa và những ngôi nhà với mái ngói đỏ tuyệt đẹp.
45 phút sau, xe dừng lại ở Radovici Village khoảng nửa tiếng cho chúng tôi chụp hình. Tôi không nhớ rõ ngôi
làng trên núi này cao hơn mực nước biển bao nhiêu nhưng ở đây chúng tôi có thể nhìn thấy biển/thành phố
Kotor của nước Montenegro bên cạnh và vùng biển Adriatic xa xa bên dưới. Cũng ở ngôi làng Radovici này,
chúng tôi tìm thấy ṃột bụi hoa anh túc (poppy) tuyệt đẹp với màu cam rực rỡ, thế là chúng tôi được dịp thi
nhau làm dáng với hoa.

Cuộc hành trình tiếp tục đưa chúng tôi đến ngôi làng nhỏ, hẻo lành Juretini Dvori, chỉ với 20 người dân, ở trên
núi cao. Đó là một ngôi làng cổ được xây dựng từ thế kỷ 18 với những ngôi nhà bằng đá, mái ngói (mới) đỏ
bao quahh khu vườn tường đá có hồ cá nhỏ xinh xắn giữa vườn. Chúng tôi được ăn bửa trưa bản xứ ngon
tuyệt vời: wine, bánh mì, soup đậu trắng, salad, thịt bò, thịt gà, khoai tây và tráng niệng bằng món bột chiên
dòn, tất cả toàn là những sản phẩm được chủ nhà tự nay nuôi, trồng và làm lấy.

Sau buổi trưa, chúng tôi đi thăm chung quanh làng và chụp hình lưu niệm. Trước khi ra về chúng tôi còn
được thưởng thức màn dân ca và đánh đàn do anh chủ quán và vài người dân trong làng trình diễn. Màn
này không có trong chương trình, họ làm vì lòng hiếu khách và cảm mến tự nguyện.

Chúng tôi về lại tàu khoảng 2 giờ trưa. Trước khi ăn cơm tối, chúng tôi vào thư viện tầng 10 và lên tầng 11
chụp hình và ngám con tàu từ từ tách bêń bỏ lại Split đằng sau với nhiều kỷ niệm đẹp. Xin mời thăm làng quê
trên núi cao của nước Croatia với PL.
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