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Vợ chồng Trực ngồi ở bãi biển của khách sạn Riu Palace Riviera Maya

Trần Trung Trực
Cancun là một bán đảo bao bọc bởi bờ biển
xanh biếc, bãi cát trắng phau, bên những hàng
dừa hoang dại của tiểu bang Quintana Roo, xứ
Mễ Tây Cơ. Năm 1967, chính phủ Mễ nhìn
thấy sự quan trọng của kỹ nghệ du lịch cho
nền kinh tế nước Mễ, nên đã tìm kiếm địa
điểm để xây dựng khu du lịch, và Cancun đã
được chọn là địa điểm lý tưởng cho đồ án du
lịch này. Trong đầu thập niên 80, ít người biết
đến Cancun và chỉ có vài chục khách sạn được
xây dựng. Đến giữa thập niên 80, với những
công trình xây dựng quy mô và có tầm vóc lớn
hơn đã tạo cho Cancun trở thành nơi du lịch
quốc tế. Cancun có hơn 200 ngày nắng ráo
trong một năm và nhiệt độ trung bình là 80 độ
F (26 độ C), đây là lý do khiến Cancun trở
thành một nơi lý tưởng để du lịch, và là nơi
dân Mỹ, Canada, và Âu Châu tránh cái lạnh
mùa Đông của xứ họ. Tiểu bang Quintana Roo
hiện thu nhập hơn 3 tỉ Dollars hàng năm,

khoảng 35% của tổng số thu nhập trong ngành
du lịch toàn nước Mễ. Khách đến Cancun hay
Riviera Maya khoảng hơn 2 triệu người mỗi
năm.

Khách sạn Riu Palace Riviera Maya, rộng gấp ba
dinh Độc Lập, Sài Gòn

Cancun vẫn còn giữ được nét đặc thù của nền
văn hoá cổ của giống người Mayan. Cancun

thuộc bán đảo Yucatan là nơi nền văn hoá
Mayan được phát triển mạnh từ thế kỷ 12 cho
tới thế kỷ 15. Năm 1519, Yucatan bị người
Tây Ban Nha chiếm đoạt và tàn phá. Theo một
số tài liệu khảo cổ, người Mayan đến từ Á
Châu, và hầu hết dân Mễ gốc ở đây từ giống
người Mayan này.
Ở đây có 2 khu du lịch: Cancun và Riviera
Maya và khu sinh thái thiên nhiên bảo tồn
XCaret và Xel-Ha để du khách thăm viếng.
Khu Cancun là bán đảo dài, hai bên là biển, có
khoảng 100 khách sạn. Chạy ngược với khu
Cancun, khu Riviera Maya chạy dài từ phi
trường đến Tumlum cũng có khoảng hơn 100
khách sạn, và khu sinh thái thiên nhiên
XCaret, gần khách sạn Occidential XCaret.
Khu này một mặt giáp biển và mặt kia là rừng
hoặc thành phố. Đất rộng và nhiều chỗ chưa
được khai thác. Lúc này, khách sạn vẫn được
xây thêm, nhưng nhịp độ không bằng thập
niên 80 và 90.
Chúng tôi thường mua vé qua những hãng ở
internet
như:
CheapTickets.com,
CheapCaribbean.com, AppleVacations.com,
VacationExpress.com
hay
SouthwestVacations.com. Giá bao trọn gói, gồm tiền vé
máy bay, khách sạn, ăn uống, tax và tips nữa.
Tùy theo hãng, trong giá có bao tiền chuyên
chở hay không, bạn có thể phải mua thêm di
chuyển từ phi trường đến khách sạn và ngược
lại, giá khoảng $50 USD cho 1 người. Giá hiện
nay, tùy theo khách sạn nhiều sao, khoảng
$2,500 đến $6,000 USD cho 2 người trong
vòng 1 tuần lễ, bay từ Austin, Texas. Nếu đi từ
Austin, Texas, có những chuyến máy bay
thẳng, nên đi về đến Cancun, Mễ Tây Cơ chỉ
mất khoảng 2 tiếng rưỡi một lượt.
Chúng tôi tự lái xe đến phi trường và gửi xe ở
đó. Khi về, lấy xe, không cần con cháu chở
dùm. Thật tiện lợi. Tháng mùa Đông, khách du

lịch đông nhất, vì những người dân ở Canda,
Mỹ và Âu Châu đến đây trốn cái lạnh, nên giá
hơi cao. Ở Cancun, có 3 terminals, và vào
tháng mùa Đông, khách du lịch đông như
người Việt đi chợ Hoa Tết ở Bến Thành.
Nhưng, nhân viên người Mễ làm ăn rất nhanh,
không phải chi như ở Việt Nam. Ngày đông
nhất chỉ mất khoảng tối đa 10 phút, chúng tôi
đã ra đón xe về khách sạn. Nếu các bạn quên
không mua di chuyển về khách sạn, các bạn có
thể thuê taxi hay thuê xe đi chung với người
khác, với giá lần sau từ khách sạn đến phi
trường chỉ bằng nửa chuyến từ phi trường đến
khách sạn. Thường, những vé di chuyển đều
bắt bạn tiếp xúc với họ khi bạn đến khách sạn
và trước ngày về. Đây cũng là dịp họ giúp các
bạn đi những chuyến du lịch xem những thắng
cảnh gần Cancun.
Khi đến khách sạn, khách sạn sang có người
đón mang rượu, nước, khăn tay ướp nóng mời
bạn. Bạn đưa cho giấy tờ và họ làm thủ tục
nhập khách sạn. Họ cũng hướng dẫn bạn
phòng ốc, chỗ ăn uống và chương trình hàng
ngày của khách sạn. Nếu bạn đến khách sạn
sau 3 giờ chiều, họ giao toàn bộ gồm chìa khóa
để bạn vô phòng. Nếu không, bạn đi ăn uống
và đi thăm khách sạn cho biết chỗ ăn uống và
phòng ốc. Chúng tôi đã đi nhiều lần, nên đồ
đạc và dụng cụ đã quen, ít mất thời giờ sửa
soạn, hoặc đi về nhà để quên ở khách sạn.
Chúng tôi trong những lần đầu đi Cancun,
khoảng 20 năm về trước, hồi đó còn trẻ và đi
với bạn trẻ, đã đi nghe họ bán share phòng
khách sạn. Bây giờ nếu bạn muốn, bạn trả mỗi
người $10 USD deposit, và đi nghe họ dụ bạn
mua share phòng, khoảng 2 hay 3 giờ. Nhưng
bạn cố gắng từ chối mua, vì bạn mua mỗi năm
1 tuần lễ, bạn cũng phải đóng hàng năm ít tiền
tu bổ và trông nom, sau khi bạn trả hết tiền.
Như vậy, năm nào bạn cũng phải đi khách sạn
trong tổ hợp của họ.Trong khi nếu bạn không

mua, thì khi nào cảm thấy cần, bạn vô internet
chọn khách sạn mình thích. Ở xứ tự do mà
mang nợ vào thân, thì bạn thiệt. Sau khi nghe
xong, dù bạn không mua, họ cũng tặng cho
bạn khoảng hai trăm USD để bạn dùng mua
những chuyến du lịch gần Cancun. Họ trả lại
bạn $10 USD đóng deposit. Chúng tôi vài lần
đi nghe như vậy, và đã đi hết những thắng
cảnh rồi, nên không phí thời giờ đi nghe nữa.
Trong thời gian một tuần lễ ở Cancun, sáng
sớm nào bà xã tôi đi bách bộ hàng giờ trên bãi
biển. Sau đó, khi bà về, chúng tôi tắm rửa và
đi ăn sáng. Đồ ăn rất nhiều gồm trái cây, bánh
ngọt, hotdog, cả trăm món. Nhưng thường, tôi
uống một ly cà phê, ăn một ít trái cây và ít
bánh, bà xã tôi thì ăn ít trái cây và một đĩa
trứng tráng thập cẩm.
Trong thời gian từ bữa ăn sáng đến chiều, có
rất nhiều trò chơi, ở biển cũng như trong hồ,
và thể thao như bóng chuyền hay bóng bàn.
Đến tối có chương trình văn nghệ (show).
Chúng tôi vì hay đi ngủ sớm, nên nếu họ tổ
chức chương trình văn nghệ khoảng 9 giờ tối,
thì tham gia. Những khách sạn Dreams thì
thường họ nuôi cá heo. Những người muốn
xuống hồ tham gia với cá heo thì phải trả thêm
tiền. Chúng tôi đứng ở trên bờ xem cá heo
biểu diễn và xem những người tham gia nô
đùa hay bơi với nó. Có những chiếc thuyền, 1
hay 2 người chèo, cho bạn dùng miễn phí ở
biển. Có ngựa cho bạn cưỡi và họ dắt đi vòng
vòng theo bãi biển, cũng miễn phí nữa. Hàng
ngày có những môn thể thao cho du khách
trong hồ như tập thể dục, chơi bóng chuyền
trong nước, vv… Có những quán rượu bên
cạnh hồ và bãi biển. Bạn muốn gì, yêu cầu họ
pha và uống thoải mái. Ở khách sạn Riu, có 4
cái Riu ở Cancun và 5 cái ở Riviera Maya, có
4 chai rượu để đứng cho bạn dùng. Ngoài ra
trong phòng, tủ lạnh hàng ngày được chăm sóc
nước uống, nước ngọt và bia khi nào cũng đầy.

Bạn dùng nó vô tư, vì đều miễn phí. Ngoài ra,
có những quán họ xay nước sinh tố theo bạn
chỉ dẫn. Có những bàn gọt xoài và sau đó xiên
vào cây nếu bạn muốn dùng. Buổi trưa, họ gọt
dừa và pha chế cho bạn dùng.
Những bữa ăn buổi trưa, tôi thường ăn vài con
tôm, một miếng thịt bò bí tếch và một ly bia.
Nhà tôi thường ăn thịt vịt hay cá và ít trái cây.
Ở khách sạn Riu Palace thường có lobster
nướng hay sào với tôm. Nếu có, thì mỗi bữa
chúng tôi ăn hai con lobster nướng. Có bữa, tôi
thấy một bà Mỹ ngồi bên cạnh lấy đến 5 con
lobsters. Những buổi cơm tối chúng tôi đi ăn
nhà hàng. Vì mỗi lần đi có 7 bữa cơm tối,
trong khi vài khách sạn không có đến 7 nhà
hàng ăn tối, nên chúng tôi chọn nhà hàng nào
ăn ngon và vừa ý ăn thêm một tối nữa. Không
thể ăn nhiều, không phải đi Cancun để ăn, tôi
thích đi Cancun đổi gió, bà xã không phải làm
gì hết, cả hai chúng tôi thoải mái vui chơi, mọi
việc đã có người lo lắng.

Bà xã Trực cưỡi ngựa và được ông Mễ dắt đi dọc
bờ biển

Ngày đến đất Mỹ, 41 năm về trước, gia đình
tôi gồm 6 người, hai vợ chồng và 4 con nhỏ,
tôi kiếm được cái job và họ trả cho $4.00
USD/1 giờ. Vợ ở nhà trông 4 cháu nhỏ. Khi
con lớn, vợ tôi mới đi làm để thêm tiền mua
sắm và để dành. Sau khi trừ thuế, tôi mang về
tiêu dùng, mỗi tháng cũng để dành được $50
USD. Quần áo, thứ Bẩy đi garage sale mua

thêm. Ngày lễ thì mua quần áo mới ở Kmart.
Đâu có đi vacations tốn kém như thế này.

tỉnh đầu tiên chúng tôi đi xa. Gần 20 năm về
trước, chúng tôi đã đi Trung Quốc, Âu Châu,
Canada, và vài nước Đông Nam Á như Miên,
Thái Lan, Mã Lai, Singapore, và Indonesia.
Chúng tôi đã về Việt Nam khoảng 10 lần, đi từ
Ải Nam Quan đến mũi Cà Mâu. Chúng tôi đã
đi cruise Caribbean, Alaska, qua kênh Panama
rất nhiều.

Trực và cô vũ công người Mễ chụp trước khi cô
biểu diễn

Cháu nội trai của Trực được cá heo lôi đi

Thác nước để cho mọi người nhảy xuống hồ

Một ông Mễ gọt và làm xoài cho khách

Trong hơn 4 năm trở lại đây, mỗi năm chúng
tôi đi Camcun ít nhất 5 lần, và đã đi được hơn
20 khách sạn khác nhau. Với sức khỏe hiện tại,
chúng tôi nghĩ chúng tôi có thể đi thêm được
vài chục khách sạn khác nữa.

Bà xã của Trực chèo thuyền dưới biển

Mấy năm sau, nếu có đi vacations, chúng tôi
dùng xe hơi đi đến nhà bạn. Mỗi năm đi chơi
khoảng 2 lần. Có lẽ, Cancun, xứ Mễ Tây Cơ là

Ở Texas, nếu bay thẳng đến Cancun, chỉ mất 2
tiếng rưỡi, nên chúng tôi có thể coi Cancun
như thành phố nghỉ mát của chúng tôi. Bây giờ
chân của chúng tôi còn vững, còn đi được, còn
có thể hưởng được, tại sao không hưởng?

Ông già người Canada bị tật ngồi trên xe lăn được
người con dìu xuống tắm biển.

Con cá chiên. Đây là món Trực thích

Đây là phần shrimp cocktail

Lobters và tôm thập cẩm mà bà xã Trực thích

Chúng tôi thích dân Cancun, thực thà và chất
phác. Không có nơi nào bạn bỏ vài ngàn và
được phục vụ chu đáo cho bằng Cancun.
Nếu quí vị muốn xem thêm hình, xin bấm vào
hàng chữ sau. Mỗi lần đi, chúng tôi chụp khoảng
300 tấm hình và có hơn 20 albums. Đây là 1 album
mà chúng tôi đi ở khách sạn Riu Palace Riviera
Maya:
https://goo.gl/photos/zYWV9GMgVRWnAnMt5
Soup biển thập cẩm (Caribbean soup), ăn rất ngon
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