
 

Thăm Keukenhof 

Vườn hoa đẹp nhất thế giới 

Từ Minh Tâm

Biết Hòa Lan có vườn hoa xinh đẹp, chúng 
tôi đã chuẩn bị tìm hiểu đường đi nước bước từ 
cả năm trước. Ngày nay sách báo, internet, bản 
đồ rất nhiều nên việc tìm tòi cũng không khó 
lắm, chỉ là chịu khó một chút mà thôi. Qua đó, 
tôi biết rằng vườn hoa Keukenhof nằm ở phía 
tây nam thủ đô Amsterdam, cách đó khoảng vài 
chục cây số. Hàng năm vườn hoa nầy chỉ mở 
cửa hai tháng - từ giữa tháng 3 đến giữa tháng 
5 - khi hoa tulip nở rộ. Tuy nhiên cũng còn tùy 
vào thời tiết nóng hay lạnh mà hoa có thể nở 
sớm hay muộn hơn một chút. Vào thời gian mở 
cửa sẽ có khoảng 700,000 du khách từ khắp nơi 
trên thế giới đến thưởng lãm một vườn hoa lớn 
và đẹp nhất thế giới. 

 
Giữa tháng 1/2016, tôi mua vé máy bay và 

đặt khách sạn ở Amsterdam. Chưong trình là sẽ 
tới Hoà Lan ngày 18/4, sau đó sẽ thăm vườn 
hoa và vài địa điểm du lịch khác gần thủ đô. 
Sau đó, tôi sẽ tiếp tục đi xe điện qua Pháp thăm 
người chị vợ và vài thắng cảnh ở Pháp trước 
khi về Mỹ.  

 
Mua vé xong một tuần thì xảy ra vụ đánh 

bom ở phi trường và nhà ga xe điện thủ đô 
Bruxelles của Bỉ làm chết mấy chục người. Vụ 
nầy làm tôi phân vân có nên tiếp tục chuyến đi 
hay phải hủy bỏ vì lý do an toàn. Nhưng vài 
tuần sau thì thấy cũng êm nên chúng tôi quyết 
định lên đường, nhờ đó có một chuyến du lịch 
khá thú vị 

 
Tôi đến Amsterdam ngày 18/4/2016 và ngụ 

tại khách sạn Park Plaza gần nhà ga trung tâm. 
Thời tiết ở hôm nay có nhiều mây, lạnh khoảng 
10 độ C nhưng không mưa. Hôm sau, ngày 
19/4, từ khách sạn, chúng tôi khởi hành đi thăm 
vườn hoa Keukenhof. Muốn vậy, đầu tiên, ta 
phải đi xe điện ra phi trường Schiphol. Từ đó, 

tôi tìm đến bến xe buýt "con thoi" đi thăm vườn 
hoa. Xe nằm ở cửa ra số 4 của phi trường. Vào 
mùa hoa nở, người ta tổ chức loại xe nầy để du 
khách thăm viếng cho thuận tiện.Ở bến xe, 
người ta bán vé xe buýt và vé vào cổng chung 
với giá 24 Euro (tiền xe 8E, vé vào cổng 16E). 

 
Chờ vài phút thì xe tới. Chúng tôi lên sớm 

nên có chỗ ngồi, mấy người tới sau thì phải 
đứng. Xe chạy khoảng 30 phút thì tới vườn 
hoa. Lúc nầy là 10 giờ sáng. Du khách đến 
thăm vườn hoa bắt đầu đông. Họ đi tự do như 
chúng tôi hay đi theo các tua du lịch của các 
hãng Globus, Cosmos, Trafalgar... Nếu bạn 
không biết cách đi thì từ Amsterdam có tua đưa 
bạn tới đây với giá 49E (nhưng chỉ xem trong 
thời gian 3 giờ rồi về), còn chúng tôi đi chơi cả 
ngày khi nào chán thì thôi. Du khách tới xem 
hoa nhiều nhứt là người Hòa Lan, sau đó là 
người Anh, Pháp... và Trung Quốc, Nhật, Đại 
Hàn cũng có. Sau nầy trong vườn hoa tôi còn 
gặp hai gia đình Việt Nam nữa. 

 
Tại cổng chào, có hai cô gái mặc trang phục 

cổ truyền của Hòa Lan để chào đón và du 
khách có thể chụp hình kỷ niệm với hai cô. 

 
Qua khỏi cổng là một hồ nước phun. Tiếng 

nhạc réo rắt do một máy chơi nhạc kiểu cổ đặt 
ở bên trái khiến chúng ta cảm thấy yêu đời đôi 
chút. Thời tiết hôm nay cũng khá lý tưởng: 
nắng, ít mây nhưng hơi lạnh và có gió. 

 
Từ cổng vào phía trong là vô số những 

luống hoa tulip (uất kim hương) đủ màu. Thêm 
vào đó là hoa daffodil (thủy tiên), Hyacinth (dạ 
hương lan)... Chúng được trồng theo luống 
hình vòng cung theo sườn đồi hay bên bờ hồ 
một cách mỹ thuật. Hôm nay hoa nở quá đẹp. 



 

 

Đủ màu sắc: vàng đỏ, hai màu... , đủ chủng 
loại: cao, thấp..., hoa kép, hoa đơn...Những con 
đường trong công viên nầy được thiết kế uốn 
lượn cong cong dưới những tàng cây cao tạo 
bóng râm. Bên trong có một hồ nước khá lớn, 
giữa hồ có nước phun, có cầu bắc qua. Bên bờ 
hồ có đường đi dạo. Trên sườn đồi có trồng rất 
nhiều luống hoa tulip đủ màu sắc. Phong cảnh 
nơi đây thật xinh đẹp tuyệt trần. 
 

Chúng tôi vô cùng thích thú, vừa chụp hình, 
vừa thưởng thức cảnh trí mà quên cả lạnh. Hoa 
ở đây cũng tỏa mùi khá thơm, ta sẽ cảm nhận 
nay đi gần những luống hoa thủy tiên màu vàng 
rực hay dạ hương lan màu tím. 

 
Trong vườn hoa Keukenhof xinh đẹp 
 

Với diện tích 32 mẫu (320,000 mét vuông), 
Keukenhof là một vườn hoa vĩ đại, mênh 
mông. Hàng năm người ta trồng xuống 7 triệu 
củ tulip, thủy tiên, dạ hương lan... với thiết kế 
mỹ thuật và thay đổi nên làm cho người thưởng 
ngoạn phải say mê và thích thú. Chúng tôi đến 
đây lúc 10 giờ, nhẩn nha dạo chơi trong khu 
vườn xinh đẹp để thưởng thức một bữa tiệc sắc 
màu chưa bao giờ thấy trong cuộc đời. Đủ các 
màu sắc: vàng đỏ, tím, cam, hai màu... tạo cho 
không khí nơi đây thật thoải mái vui tươi. May 
mắn cho chúng tôi là thời tiết hôm nay ấm áp 
hơn ngày thường mặc dù ở đây cũng chỉ hơn 10 
độ C và có gió. Người em ở Bỉ nói mấy ngày 
sau ở đây mưa gió tơi bời, và lạnh hơn nhiều. 
Như vậy đi chơi cũng hên xui vì tùy thuộc 
nhiều vào thời tiết. 

 
Chúng tôi vui chơi chụp hình đến 1 giờ trưa 

thì tìm chỗ ăn trưa. Trong công viên có nhiều 

nhà hàng, quán giải khát... Giá cả hơi mắc hơn 
bên ngoài một chút nhưng du khách ngồi ăn 
đầy hết. Có lẽ vì ngồi trong quán ấm hơn ở 
ngoài. Ngoài ra, ở đây còn có những tiệm bán 
đồ kỷ niệm như đồ sứ Hòa Lan, phô mai, guốc 
gỗ... Thấy có tiệm bán củ tulip nữa mà giá mắc 
lắm và đem về Mỹ cũng không được vì luật 
cấm. Hoa tulip chỉ thích hợp với xứ lạnh. Ở Mỹ 
cũng có bán của tulip. Có năm tôi mua củ về 
trồng thì thấy nó cũng ra hoa nhưng không đẹp 
và cũng không nẩy thêm củ con. Nam Cali 
cũng có vườn hoa Descanso trên vùng núi nơi 
có trồng tulip, mỗi năm ở đó đều có hoa nhưng 
số lượng và sự rực rỡ thì rõ ràng không bằng 
Hòa Lan. 

 

Ăn trưa xong, chúng tôi đi xem Cối Xay 
Gió. Trong vườn hoa nầy người ta xây lại mô 
hình cối xay gió để du khách leo lên xem cảnh 
và chụp hình. Cối xay gió kiểu xưa là một đặc 
trưng của xứ Hòa Lan. Ngoại ô Amsterdam có 
một làng quê có tên là Zaane Schanns nơi còn 
giữ lại một số cối xay gió và được Liên Hiệp 
Quốc công nhận là Di Sản Thế Giới. Mấy ngày 
sau, tôi có đến xem nơi đó. Cũng đẹp lắm, khi 
nào có dịp sẽ kể bạn nhghe chuyến đi này. 



 

 

Cối xay gió nằm ở bìa vườn hoa. Từ đây, 
bạn có thể thấy những ruộng hoa tulip mênh 
mông của nông dân trồng ở phía ngoài. 
Keukenhof có bán tua đi tàu chạy vòng vòng 
các dòng kinh để xem hoa tulip ở ngoài với giá 
8 Euro một người (đi trong 45 phút). Tôi thấy 
tàu chạy dưới kinh thấp quá mà đồng hoa cũng 
ít hoa nở không như trong các hình chụp nên 
không tham gia. Tulip trong vườn hoa nầy đẹp 
mà trồng rất mỹ thuật, tulip ngoài ruộng trồng 
thẳng tắp không đẹp lắm đâu. Nếu có thời giờ, 
tốt hơn nên mướn xe đạp chạy đến các ruộng ở 
xa một chút thì may ra có cảnh đẹp. Giá mướn 
xe đạp một ngày hình như là 10 Euro. 
Trong vườn hoa, ngoài tulip còn có một số hoa 
đào. Mùa nầy hoa đào cũng nở mãn khai. Hôm 
đi Nhựt coi hoa đào thì gặp tulip. Hôm nay đi 
Hòa Lan coi tulip thì gặp hoa đào. Hai loại hoa 
nầy nở cùng mùa nên dễ gặp. Hoa đào ở đây có 
màu trắng, cũng đẹp nhưng không bằng ở 
Nhựt. 
 

Ở Keukenhof, ngoài những luống hoa được 
trồng ngoài trời, vườn hoa còn có 3 khu nhà 
kính nơi trưng bày những loại hoa khác. Đó là: 
- Khu trưng bày hoa lan: đủ màu sắc, hồng, 
tím, đỏ, trắng và cả lan màu xanh dương. Có 
thể hoa được đem từ nơi khác đến chớ không 
phải trồng ở đây. 
 

- Khu trưng bày hoa tulip: đây là hoa trồng 
trong nhà. Căn phòng nầy lớn lắm, cở một sân 
bóng đá. Bên trong người ta trồng hàng trăm 
loại tulip khác nhau, từ loại thấp chừng 10 cm, 
hoa nhỏ như thường thấy đến loại cao 40-50 
cm. Loại sau nầy to lớn giống như một cái 
bông sen. Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời tôi 
thấy hoa tulip to lớn như vậy. Thêm vào đó là 
những loại hoa đơn, hoa kép đủ màu... 

 
Ngoài tulip, người ta còn trưng bày đủ loại 

hoa loa kèn, hoa amaryllis (Hoa Loa Kèn), và 
nhiều loại hoa khác. Mỗi chủng loại hoa lại có 
nhiều màu sắc. Nội chuyện quay phim chụp 
hình khu trưng bày hoa trong nhà cũng đã đẹp 
lắm rồi. Sở dĩ người ta tổ chức trồng trong nhà 
là vì họ có thể kiểm soát nhiệt độ và làm cho 
hoa ra sớm hơn một chút hay trễ một chút giúp 

cho những du khách tới sớm hay trễ thì vẫn có 
hoa để xem. 

 
- Khu trưng bày hoa hồng: Căn nhà nầy 

cũng lớn và trưng bày đủ loại hoa hồng với đủ 
màu sắc.  

 
Khu trưng bày hoa lan trong nhà ở Keukenhof 
 

Vườn hoa còn những sinh hoạt khác mà 
chúng tôi không biết hết. Ở đây có cuộc diễn 
hành hoa mà không trùng với thời điểm tôi tới 
thăm. 

 
Trong khi chúng tôi vui chơi, chụp hình 

trong vườn và nói chuyện với nhau bằng tiếng 
Việt thì có người hỏi: 

 
- Cô chú đã chụp được bao nhiêu hình rồi? 

Đó là một cô gái trẻ, người miền Bắc, không 
đẹp lắm. (Bây giờ già rồi, đi đâu người ta cũng 
gọi mình là cô chú, trừ khi về Việt Nam, ra mới 
được gọi là anh !!). 
 

- À, cũng chụp được khoảng hơn 1,000 
tấm. 
Cô gái cười và chúc chúng tôi đi chơi vui vẻ. 
Qua trò chuyện tôi biết cô được ông chồng Hòa 
Lan bảo lãnh về đây và hiện sống ở 
Amsterdam. Anh chàng nầy cũng biết tiếng 
Anh và nói chuyện rất cởi mở. 
 

Một lần khác, trong nhà kính, thấy có hai 
chị kia cũng lớn tuổi đang nói chuyện với nhau 
bằng tiếng Việt tôi mới làm quen và được biết 
hai chị đến Hòa Lan cũng đã lâu và hôm nay 
rảnh rỗi đi chơi như chúng tôi. Hai chị ngạc 
nhiên khi biết chúng tôi từ Cali qua. Hỏi về 
cuộc sống, chị nói Hòa Lan là xứ sở thanh 



 

 

bình, cuộc sống xã hội y tế rất tốt. Người Việt 
tỵ nạn được giúp đỡ tận tình, họ giúp chỗ ở và 
y tế. Người Việt cần cù thì cuộc sống ở đây 
cũng thoải mái. Nghe mà mừng cho các chị! 

 
Vui chơi trong vườn hoa tới 4 giờ thì máy 

chụp hình ... hết pin (do đã quá ham mà chụp 
hơn 1,000 tấm hình đủ loại). Điện thoại cũng 
vậy. Chỉ còn máy chụp hình nhỏ đem theo dự 
trữ. Mà thấy cũng quá đủ rồi nên chúng tôi tính 
từ giã khu vườn xinh đẹp. Thế nhưng từ trong 
khu nhà kính ra tới ngoài cũng xa và lại có 
thêm những khu vườn xinh đẹp khác đầy màu 
sắc nên chúng tôi vừa đi vừa xem cảnh và chụp 
hình bằng máy nhỏ. Ra tới cổng thì cũng hơn 
4:30. Lúc nầy du khách đang xếp hàng chờ xe 
rất dài. Thế nhưng người ta cũng có rất nhiều 
xe buýt tới liên tục nên chúng tôi được lên xe 
trở lại phi trường khá nhanh. Cách tổ chức đi 
xem vườn hoa ở đây thật khoa học và tiện lợi. 
Chữ Keukenhof theo tiếng Hòa Lan có nghĩa là 
"vườn nhà bếp". Khu vườn đưọc thành lập năm 
1949 và chánh thức mở cửa cho công chúng 
vào xem từ năm 1950. Mỗi năm, khu vườn 
được thiết kế lại với đề tài khác nhau. Năm nay 
(2016), chủ đề của vườn là Golden Age (Thời 
Đại Hoàng Kim). 

 
Điểm đặc biệt của  Keukenhof là nơi đây có 

địa thế mấp mô, với nhiều cây cao và bên cạnh 
một hồ nước. Những luống hoa được trồng bên 
dưới những táng cây nên trông dịu dàng và mát 
mẻ. Cỏ được cắt xén gọn gàng, lối đi cong 
cong, sạch sẽ không một cọng rác. Khắp nơi 
trong vườn, người ta đặt nhiều băng ghế để 
khách ngồi nghỉ chân ngắm cảnh. Họ thưởng 

hoa một cách tao nhã, thanh lịch. không chen 
lấn, xô bồ. Nhiều người trong số họ là người 
lớn tuổi. Có người phải đi xe lăn. Hình như ai 
cũng thoải mái trong một ngày tuy lạnh nhưng 
có nắng như hôm nay. 

 
Người Hòa Lan rất yêu thích hoa tulip 

nhưng thật ra hoa tulip lại có nguồn gốc từ 
Trung Đông và được người Thổ trồng tỉa. Giữa 
thế kỷ thứ 16, một nhà ngoại giao của đế chế 
Habsburg đem củ về Vienna giới thiệu với một 
nhà khoa học chuyên trách vườn hoa hoàng gia 
có tên là Carolus Clusius. Ông nầy đã nghiên 
cứu thành công cách trồng và nhân giống hoa 
tulip. Sau nầy ông làm giám đốc một vườn hoa 
có tên là Hortus Botanicus ở Leiden - đây là 
vườn hoa cổ xưa nhất Châu Âu - và phát triển 
để hoa tulip có thể nở hoa lần đầu tiên năm 
1594 trên vùng đất lạnh, ẩm ướt nhưng mầu mỡ 
của Hòa Lan. 

 
Người Hòa Lan đã có công tạo ra những 

giống mới, màu mới của hoa tulip. Hoa có đủ 
màu đỏ, vàng, trắng, cam, hồng, tím... kể cả 
màu đen. Bạn có nhớ câu chuyện Bông Uất 
Kim Hương Đen của nhà văn Alexandre 
Dumas không? Đó là một câu chuyện tình lãng 
mạn lồng trong phong trào tạo ra các loại hoa 
tulip mới . Ngày nay, các nhà nghiên cứu vẫn 
tiếp tục tìm tòi để phát minh ra những hoa có 
màu sắc tươi đẹp nhưng trên thương trường chỉ 
có vài chục loại phổ biến mà thôi. 

 
Trong lịch sử, hoa tulip rất mắc tiền, có lúc 

người Hòa Lan yêu hoa tulip đã tạo ra một làn 
sóng đầu cơ các củ hoa tulip mà sau nầy các 
nhà tài chánh gọi là Hội Chứng hoa Tulip. Câu 
chuyện bắt đầu khoảng cuối năm 1636 đầu năm 
1637. Lúc đó kinh tế Hòa Lan bắt đầu phát 
triển, người dân có tiền và mua củ tulip để 
trồng, không hiểu cách nào mà các củ nầy lại 
chuyển chủ từ người nầy qua người kia, mỗi 
lần chuyển chủ thì giá một củ tulip lại tăng lên 
chút đỉnh. Đây có lẻ do tin đồn mà ra. Giống 
như phong trào nuôi chim cút hay cá phi ở Việt 
Nam. Tới đầu năm 1637, một củ tulip quý có 
thể có giá đến... 10 năm tiền lương của một 
công nhân hay tương đương giá trị của một căn 



 

 

nhà. Chuyện gì cuối cùng đã xảy ra? Bong 
bóng bị vỡ. Trong một thời gian ngắn, giá củ 
tulip bị giảm thãm hại, có khi chỉ bằng 1% lúc 
mua. Nhiều người đã bị phá sản một cách 
không ngờ. Đó là câu chuyện một củ tulip có 
giá trị tương đương 100,000 USD hay một căn 
nhà mà sau nầy người ta gọi là Hội Chứng Hoa 
Tulip. 

 

 
 

Người Hòa Lan yêu hoa. Họ cũng trồng và 
cung cấp cho 80% của cho thị trường hoa trên 
thế giới. Ở Hòa Lan có trung tâm đấu giá hoa. 
Ở đó các nhà bán sỉ tới đấu giá. Hàng sẽ được 
đưa đến bất cứ nơi đâu ở Châu Âu trong vòng 
24 giờ. Hàng năm Hòa Lan xuất cảng 14 triệu 
bông hoa, về hoa tulip, họ chủ yếu bán củ.  
Mùa xuân, đến Hòa Lan, xem một vườn hoa 
xinh đẹp là một ước muốn không phải dễ thực 
hiện. Chúng tôi đã đến, đã kể cho bạn nghe và 
vẫn muốn có cơ hội để trở lại. Đây là một địa 
điểm mà những bạn yêu du lịch nên tìm đến, 
một địa điểm mà nếu tới một lần thì bạn sẽ nhớ 
mãi không quên… 
(5/2016) 

 
BÀI THƠ CHIỀU CHỦ NHẬT 

 

Chiều nay, chiều Chủ nhật, 
Mây đen ngập quanh trời; 
Thang sầu cao chất ngất, 
Mưa rơi cùng lệ rơi… 

 
Núi sông này ai bán? 
Uất hận đã dâng đầy, 

Một lũ người khốn nạn, 
Hung hăng làm tay sai… 

 
Bọn xâm lăng phương Bắc; 

“Cõng rắn cắn gà nhà” 
Tưởng sẽ được cất nhắc 
Thái thú trên quê cha… 

 
Tiền Nhân ơi, có thấu! 

Con cháu Người hôm nay, 
Vắt hồn đến rướm máu, 

Khóc non sông đọa đày… 
 

Không, 
Không thể nào như thế, 
Việt Tộc chẳng cúi đầu, 

Cam tâm làm nô lệ, 
Nhìn Tổ Quốc thương đau! 

 
LPN 

21/8/2016 
 


