Thực tế phũ phàng
ở các điểm du lịch nổi tiếng thế giới
Trái với khung cảnh tráng lệ thường thấy, những hình ảnh sau sẽ mang đến bạn
góc nhìn thật khác, phần nào tiết lộ "thực tế phũ phàng" ở các địa điểm du lịch nổi tiếng
thế giới.

Tháp Eiffel (Pháp):
Là một trong những biểu tượng đáng nhớ nhất của "kinh đô ánh sáng" Paris,
tháp Eiffel thu hút hàng triệu du khách viếng thăm mỗi năm.
Xây dựng năm 1889 nhân kỷ niệm 100 năm Cách mạng Pháp,
tháp Eiffel lúc bấy giờ là công trình cao nhất thế giới.
Kỷ lục này được giữ vững đến gần nửa thế kỷ sau đó.Ảnh: Travel+Leisure.

Sẽ thật tuyệt vời nếu bạn chỉ... ngắm nhìn tháp Eiffel từ xa! Ngoài khoản
phí khá đắt đỏ để có thể lên đến đỉnh tháp, điểm du lịch này luôn có đông
du khách tìm đến tham quan. Hẳn bạn sẽ không đủ kiên nhẫn cho việc xếp
hàng và chờ đợi mỏi mệt giữa dòng người bất tận. Thêm vào đó, tầm nhìn
từ đỉnh tháp có thể sẽ không như ý muốn của bạn.
Ảnh: Scatterr Brained.

Tượng Manneken Pis (Bỉ): Đặt tại thủ đô Brussels, bức tượng
Manneken Pis, tức "cậu bé đi tiểu" theo tiếng Hà Lan là một trong những
biểu tượng nổi tiếng nhất của Bỉ. Phiên bản gốc của tượng ra đời từ đầu
thế kỷ 17, song bản sao có mặt ở đường Rue de l' Etuve 31 như hiện nay
được thay thế vào năm 1965. Tuy không quá xuất sắc về mặt nghệ thuật,
dáng vẻ ngộ nghĩnh của chú bé này vẫn thu hút sự chú ý của du khách từ
khắp nơi. Ảnh: Ealasaid.

Trên thực tế, kích thước tượng Manneken Pis có thể khá nhỏ so với hình
dung của bạn. Biểu tượng nổi tiếng này như "lọt thỏm" giữa đám đông du
khách đứng vây quanh. Chỉ cao gần 61 cm, nhiều người không ngần ngại
đánh giá Manneken Pis là điểm du lịch đáng thất vọng nhất châu
Âu. Ảnh: A. Currell.

Tượng The Little Mermaid (Đan Mạch): Bức tượng đồng với hình tượng
Nàng tiên cá ở thủ đô Copenhagen được lấy cảm hứng từ câu chuyện cổ tích
nổi tiếng của Hans Christian Andersen, nhà văn Đan Mạch có nhiều tác
phẩm cuốn hút thiếu nhi khắp thế giới. Năm 2018, biểu tượng bên bờ cảng
Copenhagen này vừa tròn 105 tuổi. Ảnh: News Oresund.

Không quá ngạc nhiên khi luôn có đông người tụ tập xung quanh tượng
Nàng tiên cá, một trong những địa điểm du khách phải check-in khi đến Đan
Mạch. Song, chỉ khi so sánh tương quan bức tượng với đám đông, bạn mới
có thể nhận thấy hết... hiện thực phũ phàng về biểu tượng nổi tiếng này.
Ảnh: Leva Bartaseviciute.

Khu tưởng niệm quốc gia Mount Rushmore (Mỹ): Nằm trong khu rừng
quốc gia Black Hills ở bang South Dakota, cụm chân dung 4 vị tổng thống
Mỹ kiệt xuất là George Washington, Theodore Roosevelt, Abraham Lincoln
và Thomas Jefferson được điêu khắc trực tiếp trên vách đá granite của núi
Rushmore. Công trình hoàn thành năm 1941 này đem đến nhiều cảm xúc ấn
tượng với du khách khắp mọi nơi. Ảnh: Heads Up.

Tuy nhiên ngoài những bức ảnh cận cảnh, du khách có thể sẽ cảm thấy...
thất vọng khi tham quan thực tế công trình ý nghĩa này. Ở một góc nhìn khá
khó khăn để chiêm ngưỡng cụm tượng, công trình đồ sộ trên núi Rushmore
lại có vẻ rất xa và rất nhỏ. Ảnh: David Fulmer.

Đền Taj Mahal (Ấn Độ): Được ví như "viên ngọc" của nghệ thuật Hồi giáo
Ấn Độ, đền Taj Mahal là một trong những lý do khiến nhiều du khách tìm
đến thành phố Agra, nằm bên bờ sông Yamuna. Xây dựng vào giữa những
năm 1631-1648, lăng mộ tráng lệ này là sự tưởng nhớ của hoàng đế Mughal
Shah Jahan dành cho người vợ yêu Mumtaz Mahal. Ảnh: National
Geographic.

Như nhiều địa điểm nổi tiếng khác, đền Taj Mahal luôn chào đón lượng lớn
du khách từ khắp nơi đổ về. Nếu không cảm thấy thoải mái với những đám
đông, hẳn chuyến tham quan công trình kiến trúc tuyệt mỹ này của bạn sẽ
kém phần trọn vẹn. Phí vào cổng của di sản thế giới Taj Mahal tương đối
đắt đỏ, nhất là đối với khách nước ngoài. Diện mạo bên ngoài ấn tượng,
song không gian bên trong lăng mộ thực tế lại khá nhỏ, có thể khiến bạn
ngạc nhiên vì trái ngược với suy nghĩ vốn có. Ảnh: Stef Hoffer.

Tượng Eros (Anh): Nhắc đến những biểu tượng được yêu thích nhất ở thủ
đô London, nhiều người không thể bỏ qua tượng Eros, còn gọi là Đài tưởng
niệm Shaftesbury. Với hình ảnh thần Tình yêu theo thần thoại Hy Lạp, Eros
là bức tượng được đúc bằng nhôm đầu tiên ở London, khắc họa những
đường nét cơ thể mạnh mẽ, tuấn tú nhưng không kém phần bay bổng, lãng
mạn. Ảnh: Time Out.

Hẳn nhiều người sẽ tiếc nuối khi biết rằng bức tượng đầy tính nghệ thuật
này lại tọa lạc ở một nút giao thông tấp nập dòng người qua lại của thủ đô
London. Phần bệ tượng thường là nơi ngồi nghỉ chân của du khách khi tản
bộ trong khu vực quảng trường Piccadilly Circus sần uất. Tiếng ồn có lẽ sẽ
là lý do khiến bạn... mất hứng khi chiêm ngưỡng bức tượng Eros độc đáo.
Ảnh: Speel.

Đài phun nước Trevi (Italy): Với vẻ đẹp kỳ vĩ cùng nhiều giá trị lịch sử văn hóa quan trọng, đài phun nước Trevi tại thủ đô Rome của Italy luôn nằm
trong số những điểm đến dễ nhận biết nhất thế giới. Ảnh: Michael Matti.

Nhiều người sẽ "phát hoảng" nếu biết rằng mình không hề đơn độc khi đến
thăm đài phun nước Trevi. Ở mọi thời điểm trong năm, khung cảnh nơi đây
luôn tràn ngập du khách từ khắp nơi trên thế giới, vì thế bạn sẽ khó có những
phút giây tĩnh lặng để chiêm ngưỡng kiệt tác kiến trúc này. Nhiều người đến
đây thường chen nhau đứng quay lưng lại đài phun nước, ném một đồng xu
qua vai trái để cầu may. Với lượng khách khổng lồ, số tiền xu thu được có
thể lên tới hàng triệu USD mỗi năm. Ảnh: Michael S. Schwarzer.
Tại sao không được chụp hình tháp Eiffel ban đêm? Theo luật bảo vệ bản quyền của
Pháp, tất cả công trình kiến trúc đều được xem là tác phẩm nghệ thuật nên việc chụp ảnh
không xin phép người sáng tạo sẽ bị phạt nặng.
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