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Sau điểm tâm, đoàn du khách rời khách sạn Atrium lên xe đi viếng Trogir, Croatia, thành phố cổ bên bờ biển 
Adriatic, cách Split 27 cây số về phía Đông. Buổi sáng mát mẻ, không khí trong lành mọi người cảm thấy vui 
vẻ thoải mái. Khi xe bắt đầu lăn bánh hướng dẫn viên hoạt bát xinh đẹp Tina chúc du khách một ngày tốt đẹp 
và băt đầu thuyết minh, giới thiệu Trogir với mọi người.  
 
Thời gian qua nhanh không bao lâu đến nơi, xe dừng lại cho du khách xuống, cô Tina hẹn giờ xe trở lại đón. 
Trời xanh, nước xanh, cây cảnh tươi tốt,Trogir thật sự hấp dẫn chúng tôi. Nhà phố Trogir san sát nhau, mái 
đỏ, ba bốn tầng lầu, trông cổ kính và chắc chắn. Đường xá rộng và sạch sẽ. Trên vệ đường xen với những 
bồn cỏ nhỏ là hàng cây palm, thân cây màu trắng, thẳng tắp, lá xanh mướt như lá dừa xòe ra trên ngọn trông 
rất đẹp. Mọi người đi bộ trên viả hè rộng rãi dọc con đường trải nhựa gần bờ biển. Khácn bộ hành đông đảo 
có lẽ họ cũng là du khách. Dưới bến tàu thuyền lớn và nhỏ đậu chen chúc nhau, nhấp nhô theo các lượn 
sóng. Rất nhiều hàng quán bày biện trang nhã dọc dài hai bên con đường. Cảnh đẹp như tranh. Nơi bờ biển, 
các hàng quán bên kia đường nhỏ hơn: ngoài các xe bán quà lưu niêm cho du khách, kiến mát, nón, quạt, áo 
T-shirt người lớn trẻ em là các nhà hàng ăn uống, bàn ghế trang trí bắt mắt.  
 
Dọc theo bờ biển có nhiều bảng hiệu to quảng cáo du lịch, giá tiền và giờ giấc tàu khởi hành từ nơi nọ đến nơi 
kia… Chúng tôi ngắm nhìn, chụp ảnh, mua quà lưu niệm. Đến bến tàu gặp vài thanh niên nam nữ từ Việt Nam 

  
 
sang đang viếng cảnh nghe chúng tôi nói tiếng Việt đến chào hỏi chúng tôi. Cuối đường pháo đài cổ oai nghi, 
đồ sộ, tường đá chắc chắn với lầu tháp bệ vệ cao sừng sững. Một số người lố nhố trên lầu tháp. Chúng tôi 
không vào vì không có thì giờ. Mọi người quay trở lại đi theo các con đường nhỏ ngang dọc lót đá trong thành 
phố. Phần lớn người đi bộ, ít xe, có lẻ xe chạy lối khác chăng? Hai bên đường cửa hàng bán quần áo thời 
trang, giày, mỹ phẫm loại đắt tiền, sách báo… bày biện bắt mắt. Các người mẫu bày trong tủ kính to và xinh 
đẹp như người thật. Tôi xem cho biết nhưng có vài vị mua về dùng hay làm quà cho bạn bè. Chúng tôi đi 
loanh quanh trong các phố. Cô Tina đi trước, thỉnh thoảng đứng chờ người đi chậm và kiểm điểm nhân số.  
 
Theo hướng dẫn viên thành phố Trogir với khoảng gần 11.000 dân là do người Hy lạp (Greeks) thành lập 400 
năm trước Thiên Chúa. Từ thế kỷ thứ 13, Trogir là hải cảng sầm uất thinh vượng. có thời kỳ bị nhà độc tài Tito 
chiếm đóng làm thuộc địa. Từ 1991, Trogir là thành phố của Cộng Hòa Croatia. Nguồn lợi chính Trogir là từ du 
lịch, kỹ nghệ đóng tàu, hải sản và nông sản. 
 
Du khách ở Split có thể thăm viếng Trogir bằng tàu, xe bus hay xe nhà. Xe bus đi và về Split-Trogir mỗi giờ, từ 
8 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Hải sản Trogir tươi ngon, đầu bếp chuyên nghiệp, phong cảnh hữu tình, bãi biển 
đẹp quyến rũ du khách bốn phương… 
 



  

  
 
 
Theo lời cô Tina, Trogir có khoảng 10 nhà thờ. Thánh đuờng St Lawrence khởi công xây từ thế kỷ 13 trên khu 
đất rộng cả chục mẫu. Kiến trúc nhà thờ cầu kỳ với những bức tượng điêu khắc công phu bên ngoài và bên 
trong nhà thờ, trên tường, trên các cột, trần nhà... Vào thăm nhà thờ phải trả một số tiền nhỏ tôi không nhớ là 
bao nhiêu. 
 
Pháo đài Kamerlengo, Trogir:  
 
Nếu tôi không lầm người ta còn coi pháo đài Kamerlengo là một lâu đài, lâu đài này xây từ thế kỷ 15, được tân 
trang sửa chữa lại vào thế kỷ 19, sau thế chiến thứ hai. Lầu tháp tường đá cao xây sau để canh phòng kẻ xấu 
xâm nhập bất hợp pháp. Đứng trên lầu tháp có thể nhìn phong cảnh Trogir, bến tàu, thành phố…. ngày hay 
đêm đều đẹp, đáng bỏ tiền mua vé. Sân pháo đài ngày nay dùng chiếu phim lộ thiên, hòa nhạc hay trình diễn 
văn nghệ. Tôi quên hỏi cô Tina vì sao gọi pháo đài là lâu đài. Bãi đậu xe bên ngoài có rất nhiều xe và hàng 
quan bán thức giải khát, quà lưu niệm. 
 

  
 
Cipiko Palace:  
 
Cô Tina đưa chúng tôi đến quảng trường chung quanh toàn nhà lầu 3, 4 tầng, du khách, bộ hành đi lại đông 
đảo.Tầng trệt là những phố lầu, cửa hiệu buôn bán, nhà hàng ăn uống. Họ bày cả ra sân… Cô cho biết ngày 
xưa gia đinh giàu có quý phái Cipiko cư ngụ nơi đây khoảng 300 năm trước khi thành quảng trường đông đúc, 
sầm uất. Cipiko là nơi tập trung nghệ sĩ khắp nơi. Họ đến quảng trương trinh bày các tác phẩm nghệ thuật của 
họ. Hướng dẫn viên phần lớn đưa du khách đến viếng quảng trường. Chiều và tối, nơi đây càng nhộn nhịp, 
ánh đèn rực rỡ, hàng hóa bày biện nhiều hơn. Đến ½ đêm họ thu dọn gon gàng sạch sẽ như trước. 
 



  
Trời đã về chiều, mặt trời ngã về Tây, ánh nắng nhạt bớt. Chúng tôi trở lại công viên chờ xe bus Gate 1 đến 
đón đưa về khách sạn Jezero. Ngày mai chúng tôi sẽ viếng Plitvice Lakes công viên lớn nhất Croatia.  
 
Ngồi trên băng gỗ đặt rải rác trong công viên, nhìn ra biển mênh mông tôi lại nhớ nhưng ngày vượt biên chen 
chúc trên chiếc tàu chở rất đông người. Trên biển thỉnh thoảng có vài tàu lớn nhỏ chạy qua lại. Dọc theo bờ 
biển những nhà lầu mái đỏ, tường trắng xinh đẹp, tàu thuyền nhỏ đậu dưới bến.Trời xanh trong vắt, lá cây 
xanh, nước xanh dịu dàng. Hải điểu bay lượn gần bờ biển lâu lâu lại đáp xuống nước tìm mồi. Cảnh thật đẹp 
ước chi là họa sĩ để tôi có thể vẽ bức tranh hầu chia sẻ với thân hữu bè bạn. Tôi có mấy câu thơ con cóc: 
 

    Nước,mây, cây, lá môt màu xanh, 
    Chiều về trên biển đẹp như tranh. 
    Nhiều nhà mái đỏ, tường vôi trắng, 
    Hải điểu chim trời bay lượn quanh. 

 
 

  
  
 
Chiều hôm ấy trời mưa nhưng cô Tina vẫn đưa chúng tôi ăn tối ở nhà hàng ngoại ô trang trí theo kiểu đồng 
quê, có nhạc, khiêu vũ và thưc ăn địa phương: bắp, cà tím, cá, thịt nướng…. Tiếp viên mang vài loại rượu cho 
khách thưởng thức. Khi chúng tôi đến các cô tiếp viên mang dù ra đón nên không ai bị ướt. Trời se lạnh, thức 
ăn hơp khẩu vị tuy mưa gió ướt át nhưng chẳng ai phàn nàn. Tóm lại chúng có buổi cơm tối thú vị hôm đầu 
tiên đến Plitvice Lakes, Croatia 
 
Ngọc Hạnh 
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