Ngày Đầu Tiên Ở Galápagos
nn viết và chụp hình
Con gái N rất thích đi Peru vì muốn đến viếng Machu Picchu. Còn N, sau khi đến Sacramento, vào một tiệm
thủ công nghệ của Peru, thấy áo đầm con nít thêu bằng tay, những đồ vật được làm rất công phu bằng tay; N
thích quá nên cũng đã quyết định đi. N nói con gái đặt tour đi Peru từ tháng 9, 2019 nên cho dù tháng Ba,
2020; khi đại dịch bắt đầu hoành hành, em gái N và nhiều người đã cản, không muốn con gái, cháu ngoại và
N đi, sợ cả ba sẽ bị nhiễm bệnh trên máy bay, nhưng N đã quyết định đi...đại! Còn “cả gan”, thay vì không đi,
N đi thêm 1 tuần để đến Ecuador và Galápagos nữa. Vì “booked” trước có 10 ngày nên giá cả khá đắt, may
mà N nói con gái N booked trước ngày đi Peru chứ nếu booked sau khi đi Peru, ngày 18 tháng Ba Peru Equador đóng cửa biên giới; thì gia đình N đã không đến được Equador & Galápagos và đã mất toi tiền!
Con gái N, hơn ai hết, rất muốn đến Galápagos. Khi đi tour Australia, New Zealand, Fiji; con bé hỏi mấy
người Mỹ đi cùng... nơi nào họ thích nhất trong những nơi họ đã đi qua - mà những người này là những người
đi du lịch thứ thiệt, đã đi cả trên trăm tours, du lịch khắp 6 châu 4 bể! Hầu như đa số đều nói họ thích
Galápagos nhất. Phương An tìm hiểu về ‘favorite destination’ này của cô nàng, rất mê! Cứ nhắc mẹ, đòi đi
Galápagos rất nhiều lần! Mỗi lần N check, thấy quá đắt, khoảng 8, 9 ngàn mỗi người nên đành...chờ, chờ...từ
từ..từ từ.. định sẽ đi sau. Con gái N thích được chụp hình chung với các loài vật hiếm có ở các hòn đảo
này. Còn N, một điều quan trọng nhất làm cho N thích đến Galápagos, giản dị thôi à, hihi... nguyên nhân
chính chỉ vì N muốn được nhìn thấy tận mắt loài chim “blue-footed booby” mà chị Thu Tâm đã có lần nói cho N
biết. Chỉ có Galápagos mới có loại chim này! Khi đến Galápagos, N mới biết rằng tại một hòn đảo khác của
Galápagos, còn có “red-footed booby”, thay vì chân mầu xanh thì nó có chân mầu đỏ. Tiếc rằng N không có đủ
thời gian để đi đến đó.
red-footed booby hình trên Internet

Galápagos gồm có những hòn đảo tàn dư sau những trận núi
lửa (volcanic archipelago) nằm trên Thái Bình Dương. Được
xem là một trong vài nơi nổi tiếng nhất trên thế giới để đến xem
động vật hoang dã. Trực thuộc Ecuador, nằm cách xa đất liền
khoảng 1,000km, Galapagos là một nơi nằm tách rời, riêng biệt
với thế giới bên ngoài nên một số cây cối, loài vật nơi đây không
thể tìm thấy ở bất cứ nơi nào khác trên thế giới. Ông Darwin đến
Galápagos năm 1835, sau khi quan sát những động vật ở đây,
đã cho ra Thuyết Tiến Hóa (Theory of Evolution), Galápagos có
13 đảo chính và rất nhiều đảo nhỏ. Gia đình N chỉ đến viếng 3 đảo Santa Cruiz, Santa Rosa và Isabela. Từ
Quito, thủ đô của Ecuador bay đến Galápagos mất khoảng gần 4 tiếng. Không có chuyến bay quốc tế nào để
bay thẳng đến Galápagos. Tất cả các chuyến bay từ các quốc gia khác phải ghé đến Quito hoặc Guayaquil,
Ecuador rồi mới bay đến được Galápagos. Và giá tiền để bay đến nơi chốn lạ kỳ này không rẻ 1 chút nào.
Phi trường nhỏ xíu à
lối đi vào cổng chính

Sau khi bay đến phi
trường, mọi người phải trả
khoảng 200 đô tiền thuế
cho mỗi người. Sau đó
hành khách lên xe bus, xe
bus chở đến một hải cảng,
mọi người lên thuyền, đi
mất khoảng hơn 1 tiếng.

Phương Nhi Amelie mặc áo phao trên thuyền

Sau đó, mọi người lại lên xe bus đi khoảng 45 phút nữa. Nhìn từ xe bus ra rất chán: cây khô queo, đất đá lổm
chổm khô cằn! Sau khi xuống xe bus, hành khách phải lấy taxi, taxi là xe loại xe pick up truck không có bảng
hiệu taxi gì cả, đi khoảng hơn 2 tiếng (tài xế chạy vù vù, chạy với vận tốc rất nhanh làm cho N thấy khá hãi
hùng... mới đến hotel.
Trời nóng bức kinh hồn! N cảm thấy khó thở, thấy khó chịu quá chừng! Nắng cháy bỏng da, nơi này chắc
nằm ngay ở trên hoặc gần đường xích đạo nên nóng tàn canh, làm cho N nhớ lại cái nóng ở “trại lều”
(refugee’s tents camp) tại Guam, Phi Luật Tân trên đường đi tị nạn. Ở tại trại này, mới sáng ra cho dù chưa
nóng như giữa trưa mà đụng đến vật gì bằng kim loại cũng có thể bỏng tay!
N bắt đầu khó chịu, càm ràm chê bai, than nóng, than khổ, than thở với con gái (tại nó thích, cứ đòi đi đến chỗ
này “quài” mờ làm chi? hic hic!) Nghĩ lại, N thấy mình còn con nít quá! Đúng là sướng quen rồi nên hễ đụng
chuyện gì hơi khác với ý của mình .. .là N rên rỉ, là thấy bực mình ngay (xẩu hổ quá! Sau gần cả năm sống
trong thời đại dịch, và 4 năm sống dưới thời Trump làm tổng thống, N “biết thân” rùi, hí hí.. từ đây N sẽ không
còn dám than vản, hắc ám nữa đâu... nói thiệt đó mờ.. hehe). Con gái N coi bộ còn “mature” hơn N. Sau khi
check in, nghĩ ngơi, ngủ một giấc; Phương An, bé Phương Nhi và N đi bộ tà tà, đến gift shops mua mũ,
magnets, áo thun và đến National Park của Ecuador.

Trên đường đi...

Ở Galápagos có 2 loại iquanas, loại iquana sống trên đất liền và loại sống trên biển (common iquana và
marine iquana.) Loại marine iquana này rất hiếm, không nơi nào khác trên thế giới có, chỉ riêng ở Galápagos
mới có và đặc biệt, nó có gene của khủng long. Lúc N xuống biển, có thấy marine iquanas bơi quanh mình,
nhìn rất thích!

Rùa ở đây là loại rùa có thể sống trên đất liền, loại lớn nhất trên thế giới

Tự động con bé khum khum người xuống, cong lưng cho giống con rùa

Chú chim này nhìn dễ thương đấy chứ nhỉ. Chú hót hay lắm đó. Con iquana này đang lột da, nó phun nước miếng phè
phè... nhìn khiếp lắm!

Sân ở Hotel.

Được biết nước miếng của nó có chất độc nhưng không đủ mạnh để hại con người nhưng nếu bị nó cắn thì
sẽ rất đau vì nó có bộ răng bén như dao cạo và cái đuôi của nó sẽ quất rất mạnh để quật ngã đối phương nếu
nó cảm thấy bị nguy hiểm. Ấy thế mà ngày thứ hai ở Galápagos, N xớn xác thế nào mà xém dẫm lên con
iquana khá khổng lồ. Con gái N đã hết hồn, hết vía; hoảng hốt la chói lói! Phương An nói mẹ “almost step” lên
nó rồi, nhìn hình mới thấy chân của N nằm xít xao, ngay sát bên con iquana đang nằm chình ình ngay tại
đó. Cũng tại N vội vội vàng vàng, sợ trễ chuyến tầu đi về hotel nên đã không chịu nhìn xuống đất.
Còn tiếp...
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