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Cộng hòa Liên bang Brazil (República Federativa do Brasil), là quốc gia lớn nhất Nam Mỹ. Và là quốc gia lớn 
thứ năm trên thế giới về diện tích (47% diện tích Nam Mỹ) với dân số (thống kê năm 2015) hơn 209 triệu 
người. Brazil là quốc gia nói tiếng Bồ Đào Nha duy nhất ở châu Mỹ. Nước này tiếp giáp với 11 quốc gia và 
vùng lãnh thổ Nam Mỹ giáp phía Bắc với Venezuela, Guyana, Suriname, và Guyane thuộc Pháp, phía tây bắc 
giáp với Colombia bắc, Bolivia và Peru về phía tây, Argentina và Paraguay về phía tây nam và Uruguay về 
phía nam. Phía đông Brazil là một đường bờ biển dài 7.491 km tiếp giáp với Đại Tây Dương (Atlantic sea). 
Lãnh thổ Brazil cũng bao gồm nhiều quần đảo.  
 
Một chuyến du lịch Nam Mỹ dự trù 10-12 ngày có thể đi thăm được hai thành phố nổi tiếng Rio de Janeiro 
(Brazil), Buenos Aires (Argentina) và dãy thác Iguassu nằm giữa biên giới ba nước của Nam Mỹ (Brazil, 
Paraguay, Argentina). Bài viết này nói về Rio de Janeiro, Brazil.  
 

 
 
Rio de Janeiro, nằm về phía Đông Nam Brazil, diện tích 1,260 km2, dân số kể cả vùng phụ cận hơn 13 triệu 
người, từng là thủ đô của Brazil suốt hai thế kỷ dưới thời thuộc địa của Portugal (Bồ Đào Nha). Tháng giêng 
năm 1501, một đoàn thám hiểm Bồ Đào Nha lần đầu đặt chân lên vùng đất này; tưởng vịnh Guanabara là cửa 
của một con sông lớn, thuyền trưởng Gaspar de Lemos liền ghi vào bản đồ tên vùng đất mới: Rio de Janeiro, 
có nghĩa là "Dòng sông tháng Giêng". Rio de Janeiro còn có biệt danh Cidade Maravilhosa - thành phố diệu 
kỳ.  
 

   
                                                                                  Copacabana Beach 



Rio de Janeiro gồm có 4 khu.  

 Centro: Trung tâm tài chính- kinh tế của Rio de Janeiro. Đây là nơi tập trung của nhiều di tích lịch sử 
như Thư viện Quốc gia, Nhà thờ Metropolitain, dinh Tiradentes, nhà hát thành phố.  

 Nam Rio de Janeiro nơi tập trung những bãi biển đẹp nhất Brazil, trong đó có Flamengo,Copacabana, 
Ipanema, Leblon.  

 Bắc Rio de Janeiro có Công viên Quinta da Boa Vista, Zoo, Đài Quan sát quốc gia, Sân vận động 
Maracana.  

 Tây Rio de Janeiro: Có một số bãi biển.  
 
Bãi biển Rio  
 
Đóng khung giữa núi cao và biển sâu xanh mát là bãi biển hình lưỡi liềm chạy dài hơn 4.5km mang tên 
Copacabana, bắt đầu từ Leme đến tận mũi bãi Arpoador phía nam.  
Bãi biển Copacabana thật bắt mắt với một lối đi dọc theo bờ biển dài hơn 4 km, có kiến trúc lát kiểu gạch Bồ 
Đào Nha hình lượn sóng màu trắng và đen. Con đường đi bộ này được nhà vẽ kiểu Roberto Marx xây từ năm 
1930s. Cát biển Copacabana trắng và rất sạch.  
Nối tiếp với bãi biển Copacabana bắt đầu từ mũi bãi Arpoador chạy qua phía tây là bãi biển Ipanema. Khu 
Ipanema là khu lịch sự và sang trọng với nhiều cửa hàng đắt tiền, nhiều khách sạn sang, và cũng là bãi biển 
có nhiều nhà hàng và quán cà-phê được ưa chuộng nhất. Vào thời 1960s khi mà bài hát "The girl from 
Ipanema" được phát hành thì rất nhiều người giàu có, có địa vị tụ họp ở đấy. Hiện nay vẫn còn là nơi tụ họp 
của nghệ sĩ thế hệ hiện đại. Giữa thành Copacabana (Fort of Copacabana) và bãi Ipanema có bãi Arpoador 
nổi tiếng là nơi chiêm ngưỡng mặt trời lặn sau đồi Two Brothers.  
 
Một đặc điểm của những bãi biển Rio là bãi biển được chia ra và đặt tên theo con số trên cột (posto). Mỗi một 
một khu cột đều có một ý nghĩa riêng và là nơi tụ họp của những người cùng chung một quan điểm sống hay 
lối sống. Posto 9 bên phải của phố Moraes, và gần đường Joana Angelica là bãi công cộng an toàn có dân 
phơi nắng tụ họp nhiều nhất; nhóm khuynh tả cũ, nhóm hippies, và nghệ sĩ cũng tụ tập ở đây. Bãi biển Bollsa 
de Valores/Crystal Palace là nơi tụ họp của dân đồng tính luyến ái. Ngay gần đó, posto 8 là nợi tụ họp của 
người dân có lợi tức thấp. Mũi Arpoador và posto 7 giữa Ipanema và Copacabana là bãi biển surf ưa thích 
nhất.  
 

  
                                                         Bãi Ipanema & quán Cà phê nổi tiếng Ipanema 
 
Qua bãi Copacabana khoảng giữa Copacabana Palace và phố Fernando Mendes (giữa posto 2 và 3) là khu 
cho người đồng tính và người đổi giống. (khu này còn mang tên đặc biệt là Stock Market mang lá cờ màu sắc 
cầu vòng). Gần đấy có khu chuyêncho dân chơi bóng. Posto 5 và 6 thường có nhiều trẻ em nhà nghèo tụ tập 
chơi thể thao. Và một posto gần đó dành cho ngư phủ mang cá đến bán dù không đuợc chính thức công 
nhận.  
 
Người viết còn nhớ trên xe bus lúc đi tour qua các bãi biển, người tour guide kể và chỉ những postos này cho 
khách du lịch biết và mọi người đều chăm chú nhìn. Cô ta cũng dặn nếu muốn tắm biển thì cần nhìn kỹ những 



người đang tắm ở khu đó và chỉ nên tắm ở bãi nào có nhiều gia đình hiện diện. Bãi Ipanema thường có sóng 
mạnh nguy hiểm và có nhiều nơi có sóng ngầm.  
Khu giữa posto 10 và 11 là bãi biển Leblon.  
 
Corcodova  
 
Corcodova chữ Bồ Đào Nha có nghĩa là lưng gù, đây là một núi vùng nằm giữa Rio de Janeiro không cao lắm, 
điểm cao nhất chỉ hơn 710 m, nằm trong rừng Tijuca của công viên quốc gia. Corcodova không cao nhưng rất 
nổi tiếng vì là nơi có Tượng Chúa Cứu Thế Cristo Redentor, Cristo Redentor (hay Christ the redeemer) được 
xây dựng vào năm 1931 bằng bê tông cốt sắt và bên ngoài được phủ bên ngoài bằng các mảnh đá nhỏ ghép 
lại mà người dân ở đây gọi là đá "xà phòng" (Đây là loại đá mềm rất dễ tạo hình, nhưng lại có sức kháng cự 
lớn và không bị biến dạng hoặc lở, nứt khi thời tiết thay đổi).  Bức tượng có chiều cao 38m (chưa tính chiều 
cao của bục đứng là 9,5m) và chiều rộng là 30m, nặng 635 tấn, hai cánh tay giang rộng với khoảng cách giữa 
các đầu ngón tay là 28m.  
 

 
 
Phương tiện lên thăm ngọn núi Corcovado và Tượng Cristo Redentor.  
 
Dễ dàng nhất là đi xe điện có răng cưa màu đỏ khởi hành từ chân núi cứ 30 phút có một chuyến, mỗi chuyến 
đi lên mất cỡ 20 phút. Xe điện có hai dây ở trên mui xe và có răng cưa ăn khớp với đường kéo ở gầm xe 
(Corcovado Train/Trem do Corcovado). Xe điện này thực hiện theo hệ thống răng cưa Riggenbach. Xe đi từ 
trung tâm Cosme Velho lên tới cao độ 710 m của núi Corcovado. Đường xe điện dài 3.8 km (2.4miles) này 
được thành lập từ tháng 10 năm 1884, ban đầu dùng hơi nước để kéo cho đến năm 1910 mới hoán cải dùng 
điện. Xe điện này là phương tiện chuyên chở thực dụng cho vật liệu để xây cất tượng Chúa Cứu Thế.  
Đường đi lên đi qua những rừng cây xanh và có cả trái cây miền nhiệt đới. Đứng từ đỉnh núi Corcodova có thể 
nhìn toàn thể thành phố Rio với núi, biển, rừng xanh bao la.  
 

     



Muốn đi xe điện lên núi thì phải mua vé trước online hay mua tại trạm trên đuờng Cosmo Velho. Nếu khách 
sạn nằm tại vùng Copacabana, Ipanema hay Leblon thì có thể đi xe bus 583 hay bất cứ xe bus nào đề bảng 
đến Cosmo Velho.  
 
Ngoài ra, khách cũng có thể tự lái xe lên trạm giữa, đi taxi hay đi xe van chung đến Paineiras Road. Rồi tại tại 
trạm giữa này phải mua vé để đi xe van chính thức của park để lên cao tiếp.  
Thời gian chờ cũng nhanh chỉ cỡ 15 phút. Vì chỉ có một đường xe điện cho xe lên xuống cả hai chiều nên xe 
điện phải ngưng nhiều lần để tránh nhau. Khi tới cuối trạm trên núi Corcovado, thì phải leo 220 bậc thang thì 
mới đến đuợc chân tượng Chúa Cứu Thế. Tuy nhiên khu này cũng có thang máy và thang máy cuốn để đi lên. 
Ở tại nơi này có một nhà nguyện nhỏ có thể thực hiện lễ rửa tôi hay đám cưới cho cỡ 100 người tham dự.  
Một chút chi tiết hơn. Nếu ở tại vùng Ipanema thì bắt xe bus Cosmo Velho #570 dọc theo đường Prudente de 
Moraes. Xe bus xe đi qua Leblon, Jardims (Botanic Gardens), qua đường hầm lòng núi và đến Cosmo Velho. 
Khi trở về sau khi xuống núi thì lấy xe bus #569, #583. Bus #583 đi ngang phố Visconde de Piraja đến 
Ipanema, rồi đến bãi Copacabana.  
 
Đến Rio thì không thể không thưởng thức món thịt bò tại nhà hàng gọi chung là nhà hàng Churrascarias. Đó là 
các nhà hàng với đủ loại thịt và hải sản nướng trên cây que kim loại. Những tour du lịch thường bao gồm một 
buổi ăn tối gồm thịt nướng loại này và sau đó là xem biểu diễn samba. Hầu hết thịt trang trại gia súc của Brazil 
đều nuôi ăn cỏ, cho ăn tự do ngoài trời, thịt thường nạc và rất có hương vị. Thịt nướng từng xâu trên lò lửa 
củi. Khi khách đã ngồi và sẵn sàng thì những người hầu bàn mang những skewers thịt nướng đi chung quanh 
bàn ăn và khách ưng thứ nào chỉ cho họ thì họ sẽ xẻ từng lát mỏng đặt vào đĩa cho khách.  
 

       
 
Núi Sugarloaf  
 
Sugarloaf Mountain (Pão de Açúcar) nằm trong Rio de Janeiro ngay tại cửa vinh Guanabara trên bán đảo trồi 
ra nối liền với Đại Tây Dương (Atlantic ocean). Núi này chỉ có tầm cao 396 m (1,299ft) trên mức của cửa biển. 
Sở dĩ nó được gọi là ổ đuờng vì nó giống hình dạng của những lô đường được đóng khuôn hình trụ nón nhập 
cảng vào Brazil trong thế kỷ thứ 16. Muốn lên thăm cần phải đi xe cáp (cablecar). Hệ thống xe cáp chạy dài 
1,400m giữa Pão de Açúcar và Morro da Urca. Đường dây cáp được thực hiện từ năm 1912 và đã được trùng 
tu nhiều lần. Trạm xe cáp nằm ở đồi Babilônia. Chuyến lên thăm Sugarloaf cần phải đi hai xe cáp, chặng thứ 
nhất bắt đầu từ nhà ga lên đồi Urca ở cao độ 220m. Sau đó đi chuyến thứ hai lên đồi núi Pão de Açúcar (cao 
độ 396m). Xe cáp có cửa kính nhìn ra có thể thấy toàn diện chung quanh với vịnh Guanabara, thành phố và 
đại dương xanh ngát.  
 

   
  Trạm xe cáp Đồi Urca và Acucar        Bãi Botafogo nhìn từ xe cáp 
 
Khi đến đồi Urca, xuống xe và lưu lại đây ngắm cảnh cũng rất đẹp. và sau đó thì đi lên tiếp. Trên đồi Urca hay 
đồi Acucar đều có nhà hàng ăn uống, gift shops. Trên đồi Acucar cảnh bao la bát ngát.  



Từ đây nhìn qua hướng tây sẽ thấy Corcodova và tượng Cristo Redentor. Khi xuống đến trạm dưới đất, tưởng 
cũng nên thăm qua bãi Red Beach (Praia Vermelha), một bãi biển nhỏ nằm giữa bãi Botafogo và bãi 
Copacabana. Bãi này chụp hình từ xe cáp nhìn xuống thật tuyệt. Bãi mang tên Red Beach vì nắng chiều làm 
đỏ rực cả bãi biển. Bãi này nhỏ nhưng rất đẹp và yên tịnh. Đặc biệt tại bãi này có tượng Nhà soạn nhạc danh 
tiếng Chopin.  
 

                                     
                                                        Bãi Red Beach (Praia Vermelha) nhìn từ cable car. 
 
Một chút về bức tượng Chopin.  
 
Chiến tranh thế giới thứ 2 bắt đầu ngày 1 tháng 9 năm 1939 khi Đức quốc xã bất ngờ tấn công Ba-lan 
(Poland) trong trận chiến dịch tháng 9/1939 và phá hủy tượng đài vinh danh Chopin ở Warsaw. Khi cộng đồng 
Ba-lan ở Brazil nghe tin này, họ quyết định làm một cuộc kêu gọi đóng góp để xây dựng một tượng đài kỷ 
niệm Chopin tại Rio de Janeiro. Tượng hoàn thành vào năm 1943 , nhưng phải đến năm 1944 khi Brazil tuyên 
bố chiến tranh chống phe Trục, tượng đài mới được khánh thành và đặt tại plaza trước mặt nhà hát Thành 
phố Rio de Janeiro. Tượng Chopin đứng ở đó cho đến năm 1960 thì được rời vào nhà kho để lấy chỗ đặt 
tượng nhà soạn nhạc người Brazil Carlos Gomes. Tượng Chopin sau đó vào năm 1964 được mang đặt tại bãi 
biển Praia Vermelha.  
 

                        
                               Tượng đài kỷ niệm Chopin tại Praia Vermelha - Rio de Janeiro  (photo Internet) 
 
Tượng được nhà điêu khắc người Ba Lan August Zamoyski (1893-1970) thực hiện, vị thế đứng và hình thể 
đặc trưng với sự giản dị, đối xứng, cổ điển.Tượng cho thấy một Chopin hơi cúi đầu, đứng hướng về đại 
dương, đắm chìm trong suy tư dường như đang suy nghĩ về quê nhà hàng ngàn dặm cách xa. Bức tượng 
điêu khắc này cùng vị trí nơi đặt tượng gợi cho người nhìn cảm tưởng như đó một biểu hiệu cho nỗi thương 
nhớ quê hương của những người Ba Lan lưu vong đã thoát được chiến tranh tàn khốc ở Âu châu và dù qua 
được Brazil nhưng vẫn luôn lòng tưởng vọng quê hương của họ.  
 
Lễ Hội Carnival  
Đạy là một mùa lễ hội, thường diễn ra vào trước mùa Chay và thường chấm dứt vào ngày Thứ tư Lễ Tro, 
trong tháng hai. Carnival thường bao gồm một buổi lễ ăn mừng hay một buổi diễu hành kết hợp các yếu tố 



của loại hình nhào lộn, lễ hội đường phố công cộng. Mọi người thường hóa trang và đeo mặt nạ trong các 
buổi ăn mừng.  
 
Carnival ở Brazil là một trong những lễ hội lớn nhất thế giới, và là lễ hội nổi tiếng nhất thế giới, lễ chính 
thường kéo dài 1 tuần với khoảng 2 triệu người tham gia mỗi ngày. Rio Carnival được biết đến nhiều nhất với 
lễ diễu hành của các vũ công Samba (Samba parades) đầy màu sắc và sôi động. Rio Carnival vốn được tổ 
chức ngay trên các con phố của thành phố nhưng khi lễ hội ngày càng trở nên phổ biến hơn thì nó đã được 
chuyển đến Sambrodomo.  Sambodromo là công trường xây dựng bằng bê tông với một đại lộ chạy qua trung 
tâm và có khán đài ở hai bên. Được tổ chức hàng năm tại Sambodromo, Samba Parades là tâm điểm của lễ 
hội. Lễ hội Rio Carnival truyền thống đã gắn liền với các buổi lễ diễu hành cạnh tranh giữa các trường học dạy 
Samba.   
 
Có tất cả 4 lễ diễu hành được tổ chức suốt 4 đêm trong thời gian diễn ra lễ hội. Trong đó, hai buổi biểu diễn 
lớn nhất diễn ra vào ngày chủ nhật và thứ hai, khi mà những trường học dạy Samba đứng đầu của thành phố 
Rio de Janeiro cùng cạnh tranh với nhau để giành danh hiệu vô địch.  
 
Các trường dạy học Samba là các nhóm nhảy thuộc nhiều cộng đồng khác nhau ở Rio de Janeiro. Mỗi trường 
lại có vũ công, biên đạo múa và nhạc sĩ của riêng mình, tạo nên các màn trình diễn độc đáo với những bộ 
trang phục hóa trang rực rỡ, gợi cảm, cùng những chiếc xe diễu hành đầy quyến rũ và thứ âm nhạc đầy mê 
hoặc. Các trường học dạy Samba sẽ đi vào từ một đầu của con đường và diễu hành trong khoảng 70 phút 
trên đại lộ trong không khí cổ vũ sôi động từ khán đài.   
 

       
           Sambrodomo. Con đường sau sân Sambrodomo (internet)   Trang phục kiểu mẫu cho lễ hội Carnival 
 
Nhà thờ St Sebastian  
 
Nhà thờ St Sebastian do Edgar Fonseca vẽ kiểu rất đặc biệt giống như một kim tự tháp, xây cất trong khoảng 
giữa năm 1964 và 1979. Nhà thờ nằm ngay trung tâm thành phố, dưới chân có đường kính vòng ngoài 106m 
và bên trong là 96m, chiều cao 75m. Diện tích nhà thờ là 8,000 m2 và có thể chứa được 5,000 chỗ ngồi. Nếu 
ước lượng số người đứng thì nhà thờ có thể chứa được 20,000 người. Ở bên trong có bốn hàng cửa sổ hình 
chữ nhật đứng làm bằng kính nhuộm màu cao từ nền đến trần nhà.  
 
Thánh Sebastian (c.256-287AD/thế kỷ thứ ba) là một vị thánh tử vì đạo Kitô. Theo lòng tin cùa Kitô giáo thì 
ông bị giết trong thời kỳ Kitô giáo bị Hoàng đế La Mã Diocletian ngược đãi. Trong văn chương và nghệ thuật 
ông đuợc miêu tả qua hình ảnh một người bị bắn chết bằng tên trong khi bị trói ở cây cột. Bức họa được biết 
đến nhiều nhất là tấm do họa sĩ Andrea Mantena vẽ (1480) trưng bày trong Bảo tàng viện Louvre ở Paris, 
Pháp. Ông gốc gác từ Milan, Ý, và là tín đồ Kitô rất sớm. Ông được chôn cất đâu đó dọc theo Appian way, con 
đường lộ lát đá của La Mã. Mặc dù được vẽ như thế, nhưng theo tài liệu do St Ambrose ghi lại thì ông bất 
mãn vì sự ngược đãi Kitô giáo nên giữ kín tôn giáo mình và tham gia quân đội La Mã. Khi bị khám phá ra tung 
tích Kitô giáo, ông bị trói vào một cây cột và bị bắn bằng cung tên. Tên cắm vào người ông nhiều nên giống 
như một con nhím biển. Nhưng ông không chết mà được bà Mary ở thành Rome vợ góa của một người Kitô 



giáo vào ban đêm lén gỡ ông xuống và nuôi dưỡng cho lành bệnh. Sau đó ông đến gặp Diocletian và tố giác 
tội trang nên bị Diocletian cho đánh chết tại và vứt xác ở bãi cống rác công cộng.  
 
 

                    
                     St Sebastian Cathedral                                            Tranh Mantena vẽ St Sebastian (internet) 
 
Vì ông có sức mạnh và chịu đựng giỏi qua được những hành hạ thân thể nên được người dân thán phục và 
tôn sùng. Saint Sebastian là vị thánh rất được ngưỡng mộ trong giới thể thao. Thánh Sebastian được coi như 
thánh phù hộ của Rio De Janeiro  
 
Tưởng cũng nên nhắc lại là thành phố Rio do người Bồ Đào Nha thành lập vào năm 1565 và đặt tên trọn cho 
thành phố là Sao Sebastiao do Rio de Janeiro (Portuguese for "St. Sebastian of the January River"). Tên 
thánh và hình ảnh hiện diện hầu như khắp nơi. Và nhà thờ St Sebastian là địa điểm chính thức của Kitô giáo 
tại thành phố Rio de Janeiro.  
 
Sân vận động Maracana  
 
Marcarana là một sân vận động ngoài trời ở Rio de Janeiro. Tên Maracana đặt theo tên một con sông địa 
phương trong thành phố. Nó được thành lập vào năm 1950 để làm đấu trường cho sinh hoạt giải vô địch đá 
bóng thế giới 1950 giữa Brazil và Uraguay.  
 
Maracana đã từng được coi như là sân vận động lớn nhất thế giới khi đi vào hoạt động năm 1950 với sức 
chứa 200,000 người. Tuy nhiên, sau đó vì lý do an toàn, sức chứa của sân được thu nhỏ lại còn khoảng 
100,000 chỗ ngồi. Năm 2014, Maracana được sửa chữa để phục vụ cho World Cup và tới nay đây vẫn là sân 
vận động lớn nhất ở khu vực Nam Mỹ.  
Marcarana là địa điểm thường dùng cho các cuộc tranh tài giữa các clubs đá banh lớn của Rio de Janeiro, 
như Botafogo, Flamengo, Fluminense, Vasco da Gama. Ngoài những sinh hoạt đá banh và thể thao khác 
Maracana cũng được dùng làm diễn trường cho những buổi hòa nhạc.  
Ban tổ chức Thế vận hội mùa hè 2016 cũng đã chọn Maracana làm nơi làm lễ khai mạc và lễ bế mạc Thế vận 
hội 2016.  
 
Nếu có thì giờ thì cũng nên đi thăm tổ hợp/tiệm bánh Confeitaria Columbo, một quy tụ của các cửa hàng bánh 
kẹo, quán cà phê, nhà hàng trong một dinh thư nguy nga đồ sộ lộng lẫy xây cất theo thời đại Belle Epoque. 
Tiệm chính nằm tại khu Centro, nhưng tiệm đuợc ưa thích hơn lại là tiệm nằm trong Thành Copacabana. Tiệm 
được hai người thương gia Bồ Ðào Nha thành lập từ năm 1894. Tiệm bán đủ thứ thức ăn kẹo, bánh, và phê, 
waffles, có cả salads, sandwiches và pasta. Ngồi đây thưởng ngoạn cảnh mặt trời lặn thật không có chi thú vị 
và lãng mạn hơn! Muốn đến tiệm này thì phải mua vé đi qua cổng Thành Copacabana, và có thể đi dạo thăm 
thành hay thăm Arpoador luôn thể.  



Thăm viếng Rio De Janeiro có lên núi cao Corcovado, có lên đồi Sugarloaf, có thưởng thức barbecue 
churrasca đặc biệt, có nhâm nhi rượu pha caipirinha, có coi trình diễn nhảy samba và biết qua sinh hoạt của lễ 
hội Carnival cũng coi như tạm đủ cho một chuyến du hành ngắn ngủi.  
 
Không biết trong tương lai có còn đến thăm Rio được nữa không?  
 
Sóng Việt Đàm Giang  
 


