
 

 

Đi Thăm Malaga, Spain 
 Ngọc Hạnh 

 
Spain có hơn 40 triệu dân cư. Nước bao bọc phần lớn (88%)  gồm 
khoảng 1.030 dặm thuộc về bờ biển Địa Trung Hải (Mediterranean 
coast). Bờ biển Atlantic Ocean chỉ độ 440 dặm. Khí hậu dọc theo bờ 
biển Atlantic Ocean thường ẩm và mát mẻ. Con sông sâu nhất của 
Spain là Guadalquivir River. 
 
Spain trồng các loại ngũ cốc, lúa mì, lúa mạch, bắp, khoai, đậu, nho, 
olive. Khoáng chất có đồng, chì kẽm, thủy ngân, bạc. Kỹ nghệ đánh cá 
khá thịnh hành. Ngành kiến trúc siêu việt, nổi tiếng từ nhiều thế kỷ 
trước. Các nhà thờ cổ đồ sộ, các pháo đài kiên cố từ thế kỷ thứ 14, 15 
hãy còn bền vững và tồn tại đến ngày nay dù trải bao năm tháng, mưa 
nắng, gió sương Chúng tôi viếng các thành phố ở Spain bằng du 
thuyến Century của hãng Celebrity. Tàu dài 815 feet, rộng 105 feet, sâu 

25 feet, 14 tầng, 2 hồ bơi, 4 whirpool, 9 thang máy, chở 1750 hành khách. Thủy thủ đoàn có 875 người gồm 
50 quốc tịch, 16 kỹ sư điện, 29 thợ máy làm việc 3 ca sáng, chiều, tối. Thuyền trưởng Nicholas Pagonis người 
Hy Lạp, vui tính, hoạt bát và nhiều kinh nghiệm hàng hải. Chúng tôi check in nhanh, chỉ mất độ 10, 15 phút. 
 
Thường thường du khách sếp hàng rồng rắn, chờ đợi từ 45 phút đến 1 giờ. Tôi đếm tất cả là 46 nơi check in 
nên hành khách không phải chờ đợi lâu lắc. Có thể vì lần này chúng tôi đã làm các thủ tục trước bằng máy vi 
tính, có số phòng rồi, nhân viên chỉ cần kiểm soát lại nên khá nhanh. Chúng tôi nhận chìa khóa xếp dọn hành 
lý xong, lên lầu 11 vào khoảng 3.30 chiều. Nơi này có hồ bơi lộ thiên, có lối đi ngắn cho người đi bách bộ. Du 
khách đứng đầy kín boong tàu. Họ vừa giải khát bằng các loại nước ngọt hay rượu vang do tiếp viên mặc 
đồng phục mời chào, vừa trò chuyện ồn ào. Có người  mải mê lo chụp cảnh bến tàu và thành phố. Trời trong 
vắt, nước xanh lơ. Gió thổi mát rượi Mọi người đều vui vẻ hân hoan Họ là những người đến trước nên đã ăn 
uống xong xuôi. Một số người đến sau hãy còn dùng buffet ở phía đuôi của tầng 11. Buffet sẽ đóng cửa vào 
16 giờ để chuẩn bị cho buổi cơm tối. 
 
Tàu rẽ nước, rời bến êm ru sau hồi còi dài lúc 17 giờ. Thành phố từ từ bị bỏ lại phía sau, nhạt nhòa dần. Lúc 
mọi người còn mải mê ngắm trời nước mênh mông, tiếng loa vang vang thật rõ mời mọi người mang phao 
thực tập đến địa điểm ấn định ở tầng 7. Họ đi gõ cửa từng phòng, không ai có thể vắng mặt. Nhân viên du 
thuyền hướng dẫn cách sử dụng phao khi gặp tai nạn. Hành khách lục tục trở về phòng sau khi tập dượt 
xong. Nghỉ ngơi giây lát  mọi người chuẩn bị đi ăn tối. Phòng ăn lớn (Grand Restaurant) có 2 xuất ăn mỗi tối. 
Xuất ăn sớm vào 18 giờ và xuất ăn thứ nhì vào 18.30 giờ. Ai dùng cơm xuất sớm sẽ coi trình diễn giúp vui vào 
20.30 hay 21 giờ. Ai dùng cơm xuất thứ nhì sẽ coi văn nghệ 22.30 giờ. Có số nhỏ du khách không xem trình 
diễn văn nghệ. Họ đến casino thử thời vận, đến gift shop tiêu tiền, hoặc đến phòng trà thưởng thức âm nhạc 
hay khiêu vũ. Ngoài ra tầng 11 có sushi đến 22.30 giờ, pizza và nước ngọt, nước trà  lúc nào cũng có. Chúng 
tôi xem văn nghệ xong, mặc áo khoác lên lầu uống trà, nhìn sóng vỗ vào mạn tàu, gió bay phất phới các lá cờ 
trên cột cao và nói chuyện tào lao. Chiếc du thuyền chở hơn 2.000 người kể cả thủy thủ đoàn, trở thành bé 
nhỏ trước đại dương bao la...                 
  
Malaga City Tour 
 

Du thuyền đi suốt đêm đến 7 giờ sáng hôm sau, tàu đến bến Malaga. 
Chúng tôi tập trung ở Celebrity Theatre chờ người hướng dẫn đưa đi 
viếng một vòng Malaga, một thành phố lớn thứ 5 của Spain, phồn thịnh 
nhờ thương mại và đánh cá sau khi dùng điểm tâm. Bờ biển Malaga 
đẹp. Họ tự hào và giữ gìn sạch sẽ từ đời nọ đến đời kia. Malaga có núi 
cao, đất đai trù phú. Có nhiều tua cho ngày hôm nay như tua thăm thắng 
cảnh, tua viếng di tích lịch sử nghiên cứu các lâu đài cổ xưa, tua đi làng 
Mijas (village Mijas) cao hơn mặt biển 1.280 feet, tua xem hang động 
Nerja (Caves o  Nerja), hay  xem Malaga  bằng xe đạp... Nhiều tua 
đường đi gập ghềnh, có khi phải leo lên các bậc thang hay phải đi xa, 

mất cả ngày nên chúng tôi chọn tua nào nhẹ nhàng, ít đi bộ nhất. 



 

 

 
Malaga còn gọi “Mediterranean city”, một thương cảng quan trọng và nơi nghỉ mát nổi tiếng của Spain, có 
khoảng 600.00 dân cư. Nguồn lợi chính của thành phố là đường, bông vải tơ sợi, hóa chất và rượu vang. Các 
cao ốc, hiệu buôn Malaga san sát nhau ở các phố chính Đường lớn 3 lanes mỗi chiều, tráng nhựa rộng rãi. 
Hai hàng cây olive giữa đường ngăn con lộ làm đôi. Khoảng đất ở giữa đường này lát gạch sạch sẽ, có các 

quầy bày bán hoa, kiểng, báo hay vật dụng linh tinh nhưng tất cả đều 
trình bày xinh xắn, mỹ thuật. Hiệu buôn El Corte Ingles hiện diện nơi 
đây nhưng nhỏ hơn ở Barcelona. Bệnh viện khá to xây từ thế kỷ 19. Xe 
đi qua trường Đại học, viện bảo tàng. Được kể trường tư ở Malaga tốt 
hơn trường công. International School dành cho con em những người 
làm việc  sứ quán hay nhà giàu. Nhà, biệt thự rộng lớn trên núi, tráng 
lệ, kiến trúc theo kiểu A Rập (Arabic structure) rất đắt. Xe hơi quá 
nhiều. Các đường nhỏ ở Malaga mỗi chiều chỉ có một lane và lót đá, 
loại đá to như viên gạch. Sinh hoạt Malaga đắt đỏ, tiền thuê nhà 2 hay 
3 phòng trung bình khoảng 2.000 euros 1 tháng. Công thức lương 
trung bình một tháng khoảng 5.000 euros. Thức ăn hay hàng hóa bị 
đánh thuế 16%. Malaga có nhiều công viên. Xe đưa chúng tôi đi ngang 

công viên gần bờ biển (Park Malaga). Xinh quá là xinh. Những cây kiểng được cắt xén cẩn thận, uốn nắn 
thành những hình dạng vui mắt. Cây dragon lá xòe tròn như  nấm rơm vĩ đại, đã 400 tuổi nhưng không cao. 
Cây hibiscus lá xanh tươi tốt hoa màu đỏ tươi xen lẫn với hoa vàng hay tím nhạt, thỉnh thoảng có cây cổ thụ, 
tàng cây xòe rộng cho bóng mát. Băng đá rải rác đó đây trong vườn. Bờ biển cát trắng, nước xanh lơ. Những 
cây cypresses, palm trees dọc lề đường tăng thêm vẻ đẹp thơ mộng cho thành phố. Nhà  bờ biển cũng đắt 
gần như nhà trên núi.... 
 
Gibralfara Castle 
 
Malaga có nhiều viện bảo tàng, nhà thờ và lâu đài. Chúng tôi viếng lâu đài Gibral aro ở trên đỉnh núi, một kiến 
trúc từ thế kỷ 14 và được tu bổ lại vào thế kỷ 15 theo hướng dẫn viên cho biết. Từ thành phố xe đi qua pháo 
đài Alcazaba có tường bằng đá, rộng và chắc chắn nhất Spain, xây từ thế kỷ thứ 7 để chống ngoại xâm. Khu 
phố gần pháo đài đường ngang ngỏ dọc chi chít. Các đường nơi này nhỏ, chỉ có một lane cho mỗi chiều xuôi 
ngược, lót đá. Các viên đá xanh to như miếng gạch thẻ để xây tường, nằm thứ tự, ngay ngắn trong lòng 
đường. Chúng tôi thấy các nhà, biệt thự vùng này tuy cổ nhưng to lớn, mỹ lệ, và sang trọng. Có một khu vực 
nhà xây cất theo kiểu mới. 
 

Castillo Gibralfaro tọa lạc trên núi cao. Xe chạy vòng vòng lên đỉnh núi 
đến lâu đài cổ khá đồ sộ, tường gạch, lối đi lót những miếng đá xanh 
hình chữ nhật Đấy là một vùng đất phẳng phiu mênh mông, có bãi đậu 
xe rộng rãi, phòng tiếp tân, phòng bán vé. Mỗi vé giá 5.50 euros. Chúng 
tôi đi xem các vườn hoa đang nở rộ, cây mang trái đầy cành, hồ bơi 
nho nhỏ bên ngoài lâu đài. Bên trong trưng bày càc vũ khí, áo giáp, 
tượng các binh sĩ và sĩ quan, hình ảnh các chiến thuyền cùng các tài 
liệu lịch sử liên quan đến nhân vật trong các trận chiến hào hùng thời xa 
xưa, và nguồn gốc, vật liệu, tổn phí để xây cất lâu đài... như một bảo 
tàng viện. Chúng tôi theo hướng dẫn viên đi lòng vòng, leo lên các bậc 
thang đến khu vườn nhỏ, lại đi xuống đến nhà nghỉ mát quẹo qua lại 

một quảng đường ngắn đến sân gạch rộng với bức tường dày quay mặt ra biển. Đầu tường là hàng rào bê-
tông cố sắt, đầu nhọn hoắc cách khoảng nhau đều đặn như đe dọa kẻ nghịch chớ có liều lỉnh đến gần để thiệt 
thân, chết uổng. Giữa tường các lổ hổng hình vuông vừa vặn cho miệng súng đại bát sẵn sàng nhả đạn vào 
kẻ xâm lăng thời chiến. Giữa sân có khẩu đại bác cổ xưa sơn đen long trọng đặt trên giá gỗ, miệng súng quay 
ra biển, như nhắc nhở  thời kỳ chinh chiến oanh liệt ngày xưa. Tháp canh hãy còn kiên cố ngự trị góc sân bên 
phải. Đứng trên sân nhìn về phía trước và bên trái có thể thấy bao quát vùng biển rộng mênh mông và tàu bè 
đi lại. Từ trên sân nhìn bên phải thấy các cao ốc, nhà cửa, biệt thự chi chít xa xa phía dưới. Có ống nhòm để 
nhìn xa, quan sát cảnh vật ngoài khơi và chung quanh. Nơi đây gió biển thật mát làm bay bay tà áo và mái tóc 
bồng bềnh của du khách. Chúng tôi cảm thấy như thoát tục, nhẹ nhàng, thoải mái, quên đi sự mệt nhọc của 
quảng đường khá dài vừa qua. 
  



 

 

Mọi người lại theo người hướng dẫn đi theo con đường ngoằn ngoèo đến khu thảo mộc lâu đài, trồng nhiều 
loại cây lạ. Các cây lớn bé khác nhau. Có cây cao hàng chục mét, có cây chỉ cao độ một, hai mét. Bức tường 
gạch cao khỏi đầu người ngăn lâu đài  và khu vườn. Những tấm bảng nhỏ trong vườn ghi tên các loại cây, 
chiều cao lúc cây trưởng thành, cách săn sóc và nguồn gốc của chúng. Có  khu vực ương cây. Các cây còn 
bé đặt dưới bóng cây mát mẻ. Chúng tôi đến vườn hoa. Các loại hoa nhiệt đới tươi tốt nhưng hoa hồng mới 
có nụ và trông chúng không hấp dẫn như các loại hoa khác. Chúng tôi đi theo con đường quanh co quắt quéo 
trở về nhà bán vé và khu tiếp tân. Người dẫn đường cho biết người thiết kế lâu đài cố ý làm đường lối ra vào 
nhiều ngõ ngách để bọn cướp Ả Rập (Arbic Pirates) thời xa xưa lẫn lộn, khó phân biệt đường lối ra vào. Cả 
nhóm theo sát người hướng dẫn, nếu không sẽ bị lạc. Riêng tôi tự hỏi danh hiệu nào thích hợp với lâu đài vì 
kiến trúc này vừa giống như pháo đài tòa lạc trên đỉnh núi với tường dày, tháp canh, ống nhòm vừa giống như 
vườn Bách Thảo nhiều cây trái, hoa kiểng hay bảo tàng viện với cổ vật, di tích lịch sử được gìn giữ cẩn thận 
từ thế kỷ 14 ?  
 
 Danh họa Picasso 

 
Xe cho chúng tôi đến phố nơi sinh trưởng nhà danh họa Picasso. Cả 
khu phố gần nơi ông sinh sống thời thơ ấu đến quảng trường Plaza 
de la Merced, ảnh ông treo khắp nơi, bán thân hay cả người. Dân 
Barcelona cho ông là người Barcelona nhưng Malaga bảo Picasso ra 
đời cư ngụ, sinh sống ở Malaga. Ông cùng gia đình đến Barcelona khi 
ông được 14 tuổi. Con dâu Picasso đã tặng nhiều họa phẩm của ông 
cho bảo tàng viện. Năm 1999, bảo tàng viện Picasso mở cửa cho 
người yêu thích nghệ thuật hội họa thăm viếng và thưởng thức các 
tuyệt phẩm của ông. Malaga tự hào vì có Picasso, một họa sĩ nổi tiếng 
thế giới ra đời ở thành phố của họ. Có 2 địa điểm nói về nhà danh họa 
ở Malaga : Cablo Picasso Foundation và The Picasso Museum. 
 

Nhà thờ La Manquita 
 
Malaga có nhiều nhà thờ cổ và đẹp : Cathedral and Royal Chapel, nhà thờ San Augustin, nhà thờ La 
Manquita... Chúng tôi viếng nhà thờ La Manquita, xây thế kỷ 16 (1528), được xem như nguy nga, tráng lệ. 
Chúng tôi theo người hướng dẫn sắp hàng vào nhà thờ bằng cửa hông. Qua khỏi cửa chờ lấy vé xong tuần tự 
từ người một vào bên trong nhà thờ sau khi trình vé cho người kiểm soát. Giá mỗi vé 2.50 euros. Có thể nhà 
thờ cần tiền  bảo trì nhà thờ ? Một nhân viên đứng bên kia cửa khác thu vé lúc ra. Khi còn  ngoài sân, nhìn 
chiều cao nhà thờ tôi tưởng như ít nhất phải 2, 3 tầng nhưng lúc vào trong, nhà thờ chỉ có một tầng duy nhất. 
Vòm trần nhà thờ thật cao với điêu khắc, kiến trúc đặc biệt.  

 
Trong nhà thờ có tượng Đức Mẹ và các Thánh to hơn người thật bằng 
đá hoa cương rất đẹp. Nhiều họa phẩm kể lại lịch sử của giáo hội từ 
lâu đời. Hai dàn đàn Organ to nhất Spain, bằng đồng trên bệ giá cao. 
Đàn to đến nỗi một người lớn có thể chui vào nằm lọt trong lòng cây 
đàn. Có bức tranh xem bình thường như mọi bức tranh khác đến khi 
người hướng dẫn để vào đồng kim loại vào hộp, tranh sáng lên trông 
thật linh hoạt, sống động như thật. Từng đoàn du khách lần lượt tham 
quan các nơi. Hướng dẫn viên kể sự tích, nguồn gốc từng bức tranh 
hay bức tượng. Nhà thờ chỉ có một lầu tháp thay vì hai. Xây xong lầu 
tháp thứ nhất, hết ngân quỹ nên địa phương gọi là La Manquita (Little 

one Armed Lady) thay vì Malaga’s Cathedral. Tuy có một lầu tháp nhưng điêu khắc tinh vi, chạm trổ rất đẹp. 
Sân sau nhà thờ rộng rãi như một quảng trường. Đối diện phía sau nhà thờ là coffee shop. Rộng rãi, tấp nập 
như tiệm cà phê ngoài phố. Bàn ghế bày đầy ra sân cạnh bồn hoa và hồ nước có vòi phun đặt ở giữa hồ. Nhà 
sách cũng là viện bảo tàng của nhà thờ rộng bằng mấy căn phố. Tu viện  phía bên kia sân, đối diện nhà sách. 
Bưu thiếp, quần áo, bút hay vật kỷ niệm in hình nhà thờ, bán ở tiệm cạnh tiệm coffee. Theo tôi La Manquita vĩ 
đại, rộng lớn  chỉ kém nhà thờ St Peter ở La Mã,  và to hơn rất nhiều nhà thờ  các nước khác. 
     
Chúng tôi trở lại du thuyền sau khi viếng thăm vài địa điểm khác. Cuộc du ngoạn thú vị ở thành phố trù phú 
với những hàng cây olive xanh tươi, những cây cam, chanh trĩu quả, đường đi lối về sạch sẽ với nhiều lâu đài 



 

 

di tích lịch sử, cho chúng tôi một khái niệm, có cái nhìn tổng quát về nơi có nền văn minh, quân đội hùng mạnh 
từ bao thế kỷ trước. 
 
Tôi liên tưởng thành Thăng Long, đền Hùng Vương, cố đô Huế, các di tích lịch sử nước nhà với các vị vua 
thông minh tài giỏi Quang Trung, Lê Lợi…  Ngoài ra còn đặc sản quê hương: trái vải Hưng Yên,quả na Vũng 
tàu, xoài riêng, măng cụt, xoài cát miền Hậu Giang Nam phần, và trái nhãn hột thật nhỏ, thơm lừng trồng ở 
miền Bạc liêu, Bà rịa… Ước mong tôi có cơ hội trở lại quê xưa, đi từ Nam ra Bắc thăm viếng đế đô và cảnh 
đẹp nước nhà, nơi ông bà thường gọi là “quê hương ta, non sông gấm vóc…’’.   
 
Đứng trên boong tàu giữa cảnh trời nước bao la, chị bạn Quỳnh Anh trao tôi tờ giấy viết vội  của 1 người trong 
nhóm  có mấy câu : 

Mênh mông biển rộng, trời cao` 
Quê hương xa cách  biết bao ân tình… 

  
Ngọc Hạnh 
Ngày 21 tháng 6 năm 2006 
 
 (Trich trong “Du Nhoạn Đó Dây I) 
 


