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Đây là lần thứ 2 tôi thăm viếng Bermuda và khởi hành đúng vào ngày lễ Hiền Mẫu. Các con tôi lo mua vé, 
chọn lưa du thuyền từ mấy tháng trước. Tôi biết độ 10 ngày trước khi lên đường. Các thủ tục giấy tờ, vé lên 
tàu (boarding pass) đã in xong. Cả nhà chờ người con lớn ở tiểu bang khác sẽ về lúc 10 giờ đêm để cùng lên 
đường ngày hôm sau. 
 
Lần đầu tôi đi Bermuda cách đây khoảng 10 năm. Các con tôi bảo đi thêm lần nữa với gia đình sẽ vui thích 
hơn. Chúng chọn Bermuda một phần vì tôi khen bãi biển Bermuda đẹp, nước xanh, cát hồng… Người Việt ở 
Hoa kỳ có lẻ chẳng lạ gì địa phương này. Có người đến Bermuda bằng phi cơ và ngụ trong các khách sạn hay 
khu nghỉ mát, có người đi bằng du thuyền. Tôi xin ghi vắn tắt tuần lễ du ngoạn bằng du thuyền. 
 
Từ Virginia chúng tôi lên xe rời nhà lúc 8g30 sáng đến bến cảng ở Bayonne, New Jersey vào 12g trưa. Thả 
hành lý và người xuống bến cảng, một cháu đem xe đến bãi đậu, xong đi xe bus trở lại bến cảng làm thủ tục 
(check in) lên tàu. Đậu xe mất 20$ một ngày nhưng khỏi phải chờ đợi lâu lắc ở phi trường. 
 
Chúng tôi đi du thuyền Celebrity Summit chứa hơn 2000 hành khách nhưng họ làm thủ tục lên tàu nhanh 
chóng nhờ đã có vé vào cửa (boarding pass). Trước kia bao nhiêu giấy tờ cần thiết, thẻ hành lý (luggage tag), 
giấy ghi các danh lam thắng cảnh địa phương để thăm viếng đều được gởi qua đường bưu điện. Ngày nay tất 
cả giấy tờ gởi qua điện thư. Ai không rành vi tính phải nhờ con cháu hay bạn bè giúp. 
 
Bến cảng New Jersey tương đối rộng rãi. Khi check in chúng tôi chỉ mang theo túi nhỏ và valy sách tay (carry 
on), hành lý có người chuyễn đến phòng sau. Vừa bước lên tàu có nhân viên mời giải khát nước trái cây hoặc 
ruợu champagne xong họ chỉ đường cho mọi người lên lầu 11 dùng cơm trưa tư chọn vì 30 phút nữa phòng 
mới dọn xong. Buổi sáng hành khách cũ cuối cùng rời tàu về nhà lúc 10g sáng. Họ cho hành khách mới lên 
tàu 12g trưa nên có phòng còn đang dọn dẹp, làm vệ sinh, lau chùi... 
 

Tàu đi 3 đêm 2 ngày đến bến cảng King’s Wharf, Bermuda. Nơi này 
còn gọi là Royal Naval Dockyard. Lúc du thuyền lênh đênh ngoài khơi 
có khi biển lặng, có khi sóng gió nhưng mọi người bình yên. Gần bến 
cảng it sóng, nước xanh lơ. Khi tàu đậu nhìn nước trong veo thấy cả 
sỏi đá dưới đáy, cá lội tung tăng rất đẹp. Tàu cập bến lúc 8 giờ sáng, 
trời trong, nắng ấm chan hòa. Tàu buồm, tàu nhỏ chở du khách thăm 
viêng thắng cảnh địa phương đậu san sát khu vực gần bến cảng. Du 
thuyền Norvegian BreakAway dài ngoằn, to đùng, đậu cầu cảng lân 
cận. Mọi người dùng điểm tâm xong, sẵn sàng lên bờ thăm viếng cảnh 
đẹp hay tắm biển. Hai du thuyền đến cùng lúc nên bến cảng nhộn nhịp, 
du khách thật đông đảo. 

  
ĐẠI CƯƠNG: 
 
Đảo Bermuda cách bến cảng Cap Liberty, New Jersey 663 hải lý, (một hải lý bằng 1,15 mile trên đât liền), có 
65,000 dân. Họ nói tiếng Anh, dùng tiền Bermuda nhưng nhận mỹ kim và thối tiền lẻ bằng tiền Bermuda. Đi 
nhà hàng ăn uống tiền tip là 15%, tính luôn vào hóa đơn. Đi Taxi tip cho tài xế từ 10% đến 15%. Họ chịu ảnh 
hưởng văn hóa và tập tục nước Anh, lái xe bên trái và thói quen chào và cám ơn khách hàng như người Âu 
Châu, từ cô bán hàng đến bác tài xế. Vừa bước lên xe hay vào cửa hàng là họ chào buổi sáng, hay buổi chiều 
lia chia tùy theo thời gian mình gặp họ. Vào tiệm mua hàng hay không lúc khách ra về họ vẫn cám ơn ngọt 
ngào. Theo bác tài, từ thế kỷ 17 Thống đốc Bermuda là người Anh kéo dài khoảng 300 năm. Các bảng hiệu 
tiệm buôn, tên đường toàn bằng Anh Ngữ. Người bản xứ da đen, có người được học hành tử tế, không như 
phần lớn người da đen các đảo khác. Bermuda không có sông ngòi và giếng nước ngọt. Họ dùng toàn nước 
mưa. Nhà dân cư cách nhau khoảng sân cỏ nhỏ. Trên sườn núi phần nhiều nhà 2,3 tầng. Nhà thờ, trường 
học, ngân hàng, tiêm buôn…quét vôi đủ màu sắc: vàng cam, tím than, xanh nhạt, gạch cua, hồng tươi, đỏ… 
Có màu chói chang rực rỡ như màu đỏ, màu cam, có màu diu dàng mát mắt như màu xanh nhạt. 
 



   
 
Tuy không có sông ngòi nhưng hoa cỏ Bermuda tươi tốt, có lẻ nhờ mưa nhiều. Hầu như nhà nào cũng có sân 
cỏ nho nhỏ, vài bụi hoa. Trước sân tư gia hay công sở thường có cây điệp (phượng vĩ). Lần trước tôi đi vào 
mùa hè hoa điệp đỏ rực trên cành rất đẹp giống như Việt Nam vào hè. Lần này cây điệp mới ra lá non, chưa 
có hoa. Các công sở gốc cây điệp gốc thật to, cành lá xum xuê. 
 
DU NGOẠN: 
 
Đảo Bermuda có 3 nơi chính là King ‘s Wharf hay Royal Naval Dockyard, Hamilton, ST George’s. Mỗi nơi có 
nhiều thắng cảnh hay di tích lịch sử hoặc kiến trúc đẹp đáng thăm cho biết. Du thuyền cập bến nhưng phải 
chờ làm các thủ tục lên bờ xong mới dùng loa phóng thanh báo cho hành khách biết. Ai mua tua du thuyền thì 
theo hướng dẫn viên lên xe bus đi viếng nơi đã chọn lựa theo ý thích và sức khỏe cho phép vì có nơi bằng 
phẳng dễ đi, có nơi phải lên dốc xuống đồi, có nhiều bậc thang… Có nhiều tua, dài ngắn khác nhau, từ 3 tiếng 
đến 5,30 tiếng, giá từ $89,75 đến $149,75 như các tua xem hang đông, xem cá heo trình diễn, đi tàu đáy bằng 
kiếng (glass bottom) xem các loại cá bợi lội, đi tắm biển, đi câu cá, xem rùa, đi thuyền buồm, viếng thành phố, 
đi xem phong cảnh dọc theo bờ biển… Ngoài xe bus còn có xe taxi 4 và 7 chỗ ngồi, hay xe van của công ty du 
lịch tư nhân, tính tiền theo giờ hoặc theo chuyến đi tùy khách yêu cầu. 
 
Hamilton: 
 

Chúng tôi đi tự túc, lên bờ sắp hàng chờ xe taxi đi Hamilton, thủ đô 
Bermuda. Tính ra rẻ hơn đi tua du thuyền nhưng không được nghe lời 
thuyết minh của người chuyên nghiệp. Bác tài xế chỉ biết tổng quát. Xe 
đi qua khu dân cư ở đất bằng, nhà lầu trên sườn núi, thấy bãi biển, 
khách sạn, trường học, nhà thương và thả chúng tôi xuống tại tòa Đô 
Chính Hamilton. Thành phố này trông trù phú thịnh vượng, là trung tâm 
thương mại, kinh tế, văn hóa của Bermuda. Chúng tôi đi dần đến con 
đường gần bến tàu, có thể là nơi phố xá buôn bán sầm uất, thiên hạ đi 
lại tấp nập nhất ở Hamilton. Các tiệm buôn sáng sủa, bán máy ảnh, 
tranh, quần áo mắc tiền.Các hàng hiệu nổi tiếng như Prada, Louis 
Vuiton, Hermes, Michael Kors, Mc Jacob, Chanel… hiện diện ở 
Hamilton. Các tiệm bán đồng hồ Rolex, Bulova… trình bày sáng sủa 

bắt mắt, nữ trang bằng quý kim lấp lánh dưới ánh đèn, giá mắc hơn ở Hoa kỳ. Những hàng hóa thực dụng 
như nón đi biển, áo tắm, giày dép giống như Hoa kỳ hay du thuyền nhưng giá gấp đôi. Quần áo người lớn, trẻ 
em tuy đẹp nhưng mắc quá. 
 
Dưới bến cảng chiếc du thuyền Holland America Veendam xinh xắn bệ vệ nằm riêng một mình. Tàu buồm và 
các tàu nhỏ đậu cầu cảng khác gần gần chiếc tàu to. Lần trước tôi đi Bermuda du thuyền đậu tại bến cảng 
Hamilton nên chiều mát đi bộ dọc con đường bờ biển cũng xem được nhiều thứ. Thấy các hiệu buôn bán 
hàng mắc tiền kẻ ra người vào tôi tự hỏi ai là khách hàng những tiêm buôn này? Chắc chẳng phải du khách 
Hoa kỳ vì giá đắt tuy được miễn thuế (tax free).  



Vườn Bách Thảo: 
 
Chúng tôi đi thăm vườn bách thảo. Vườn rộng nhiều cây to cho bóng mát. Sân cỏ xanh mướt nhưng ít hoa lạ. 
Có thể vì tôi chưa đi viếng khắp khu vườn.Tuy thế nhưng lúc mới vào cổng cũng thấy màu sắc rực rỡ do sắp 
xếp hài hòa các loại hoa thường thấy như vạn thọ, begonia, hoa cúc vàng, cúc trắng … trồng theo từng khu 
vực. Nghe bác tài nói có vườn hồng chẳng biết trồng ở đâu.Tôi chỉ thấy mấy khóm hồng trồng rải rác đó đây 
dọc đường đi. Cây chuối trồng thành khu nhỏ nhưng chưa có trái. Có những cây chuối kiểng cao, lá xòe ra 
như cánh quạt. Chúng tôi đi trên cây cầu nhỏ bắc ngang qua hồ nước dưới bóng cây to. Dưới cây cầu những 
con cá vàng to bằng bắp tay và nhỏ hơn đang bơi lội. Có tấm bảng nhắc nhở du khách không nên cho cá ăn. 
Trên lối đi năm ba chú chim câu bay lên đáp xuống, nhặt thức ăn của khách mời gọi. Chúng dạn lắm, dám đi 
nhẩn nha gần bên người cho chúng ăn rồi mới chịu tung cánh bay. 
 
Vườn rộng quá, tôi mới đi một phần đã phải trở ra, không biết bên trong có những cây gì. Lối đi trong vườn 
trãi nhưa và trãi sỏi, xe hơi chạy được. Có một số người chơi vũ cầu dưới bóng mát tàn cây. Dưới mỗi cây có 
bảng gỗ ghi tên và lúc được trồng. Có mấy phượng vĩ to cao cành lá xum xuê nhưng chưa có hoa. 
 
Chúng tôi lòng vòng qua nhà thương khá to, mấy khu phố xong mua vé xe bus về du thuyền. Không rẻ hơn 
bao nhiêu vì taxi chứa được 4 người nhưng xe bus cao, thấy phong cảnh rõ hơn. Chúng tôi chọn xe đi dọc 
theo bãi biển trên đường về để xem bãi biển nào tốt và sẽ đến đấy ngày mai. Vì thế chờ lâu hơn một chút. 
Cũng không sao, tôi có cơ hội quan sát sinh hoạt chung quanh bến xe. Vả lại bến xe rộng rãi, sạch sẽ, còn có 
băng gỗ cho hành khách ngồi nghĩ chân. Chúng tôi về nhằm giờ tan học. Học trò nam nữ da đen mặc đồng 
phục gọn gàng, mặt mũi sáng sủa lên xe bus về nhà. 
 
Xe ngừng mỗi trạm cho khách lên xuống. Hai lần tôi thấy 2 nữ sinh máy móc đứng lên nhường chỗ ngồi cho 
người lớn tuổi nhưng chưa già lắm.Không biết học sinh Việt Nam ngày nay có nhường chỗ cho người già như 
các em học sinh Bermuda không? 
 
Bến xe ở bus ở Royal Naval Dockyard thật là đông khách vì nhiều tuyến xe đi các nơi đưa về, phần lớn là 
khách của 2 du thuyền đi viếng cảnh. Có người chưa chiu lên tàu, còn ghé loanh quanh các tiệm chung quanh 
bến tàu. Tàu sẽ đậu tại bến luôn 3 ngày và mở cửa 24/24 nên khách trở về sớm muộn tùy thích. Ai ở lại qua 
đêm trên bờ thì báo cho du thuyền biết trước. 
 

   
(Trạm xe bus)        (Cây phượng vĩ trong vườn bách thảo) 
 
Gió biển thổi lên thật mát. Chúng tôi về tàu dùng cơm tối và nghỉ ngơi để ngày mai tiếp tục đi thăm nơi 
khác.Vào buổi cơm chiều tối hôm ấy du thuyền tặng mỗi quý bà một cành hoa cẩm chướng hồng hoặc đỏ… 
(carnation) 
 
Ngọc Hạnh  
        
(Còn tiếp) 


