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HOLIDAY BLISS 
meets HISTORY 
Sun, sand and the legacy of plantation life 
make Barbados a multi-leveled experience.

Ở đảo Barbados, mặt trời rực rỡ soi bờ cát vàng cùng di sản về 
đời sống đồn điền sẽ cho bạn một trải nghiệm phong phú. 

KHÁM PHÁ LỊCH SỬ VÀ TẬN 
HƯỞNG KỲ NGHỈ NHƯ MƠ
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A couple of years ago, I joined a 
flock of migratory snow birds 
and left a freezing Toronto 

winter for balmy Barbados. Staring out 
of the plane window as we came into 
Grantley Adams International airport, 
I saw a multitude of sea-glass blue bays 
beckoning. The warm moist air seemed 
to seep into the aircraft as we landed. 

There is nothing more glorious than 
stepping into steamy heat after 
departing a northern chill.  “Would you 
care for your welcome drink?” asked 
the front desk clerk as I checked into 
Sea Breeze Beach House, a four-star, 
all-inclusive resort on Maxwell Beach 
at the south end of the island. Nodding 
my head emphatically, the beginning of 
holiday bliss began to wash over me. 

Although the resort beach was lovely, I 
wanted to see some of the island’s most 
famous spots and set out on a driving 
tour in my rental car.

All the beaches on the island are public, 
usually with easy walk-in access and rental 
chairs and umbrellas. After checking out 
a few, my vote for best wave bobbing/
body surfing went to Crane beach on the 
southeast coast. Named one of the 10 best 
beaches in the world, it had baby powder 
pink sand and a steep cliff backdrop 
topped with luxury hotel The Crane. As 
much fun as I had there, I wouldn’t advise 
it for small children. Sometimes the waves 
were fierce and the undertow strong. 

For family water activities such as 
snorkeling, jet skiing, and banana boat 
rides, the best bet was the calm clear water 
on the west coast around Speightstown, 
Mullins Bay, Holetown, and Batts Rock  

Vài năm về trước, tôi đã theo bước 
một đoàn người tránh rét và rời mùa 
đông băng giá ở Toronto để đến 

đảo quốc Barbados dịu mát. Nhìn từ cửa sổ 
máy bay khi chúng tôi đáp sân bay quốc 
tế Grantley Adams, tôi thấy vịnh biển xanh 
trong như gương đang vẫy gọi mình. Không 
khí ẩm và ấm áp lùa vào máy bay khi chúng 
tôi hạ cánh.

Sau khi thoát khỏi phương Bắc lạnh giá, 
không còn gì tuyệt hơn việc thả mình vào 
bầu không khí nóng ẩm này. “Chị có muốn 
dùng thức uống chào mừng không?” nhân 
viên lễ tân hỏi mời khi tôi đăng ký nhận 
phòng tại khu nghỉ mát trọn gói bốn sao Sea 
Breeze Beach House, trên Bãi biển Maxwell 
ở cực nam hòn đảo. Tôi gật đầu hồ hởi, niềm 
vui của kỳ nghỉ này bắt đầu dâng trào trong 
tôi. 

Dù bãi biển của khu nghỉ mát rất đẹp, tôi 
vẫn muốn thăm thú vài địa danh nổi tiếng 
nhất của hòn đảo. Vậy là tôi thuê một chiếc 
xe và tự khám phá. 

Tất cả các bãi biển trên đảo đều là công cộng, 
thường có lối đi bộ vào dễ dàng và có dịch 
vụ cho thuê ghế và ô. Sau đi ngó nghiêng vài 
nơi, tôi nhận định bãi biển có sóng cuộn đẹp 
nhất để lướt sóng là bãi Crane trên bờ Đông 
Nam của đảo. Được mệnh danh là một trong 
10 bãi biển đẹp nhất thế giới, nơi đây có bãi 
cát màu hồng nhạt mịn như phấn, vách đá 
dựng đứng, trên mỏm đá là khách sạn hạng 
sang The Crane. Tuy đã rất vui khi ở đây, tôi 
không khuyến khích dắt theo trẻ nhỏ. Đôi lúc, 
sóng đánh rất mạnh và nước rút xiết.  

Gia đình nào muốn tham gia các hoạt động 
dưới nước như lặn ống thở, đi mô-tô nước 
và chơi thuyền chuối, điểm đến phù hợp 
nhất là những bãi biển trong xanh, êm đềm 
ở bờ Tây, quanh thị trấn Speightstown, Vịnh 
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The southern coast was the most populous and Dover 
Beach, Miami Beach, and Silver Sands were humming 
with body surfers, windsurfers, and kayakers. 

Barbados was settled by the English in 1627. It gained 
independence from the British in 1966 but vestiges of jolly 
old England can be seen in the parliamentary system and 
traffic that flows on the left-hand side of the road. 

In Bridgeport, I wandered the grounds of Queen’s Park, 
home to the Commander of the British Troops stationed 
in Barbados for the West Indies.  Queen’s Park House now 
contains a theatre and gallery. The most amazing thing 
about the park was the 1,000-year-old baobab tree, one of 
only two on the island. 

During the booming sugar trade there were almost 
1,000 plantations owned by British overlords. After 
emancipation more than half became lease-hold villages 
that still thrive today. Many of the remaining great houses 
are protected by the Barbados National Trust and in a few 
cases they are privately owned. 

St. Nicholas Abbey’s great house, built by Benjamin 
Berringer in 1658, is one of just three Jacobean style 
mansions remaining in the Western Hemisphere. It is one 
of the finest historic sites in Barbados.  The 400-acres estate 
includes an historic house museum, sugar cane fields, ruins 
of an enslaved worker village, flower and herb gardens, and 
distillery where you can taste some of the Abbey’s finest 
rums.

Another historic home of the same vintage that I visited 
was Clifton Hall Great House. Built in the mid-1600s, 

Mullins, thị trấn Holetown và bãi biển Batts Rock.

Bờ biển phía nam là nơi đông đúc nhất và Bãi Dover, Miami, và 
Silver Sands luôn lô nhô những vận động viên lướt sóng, lướt 
ván buồm và chèo thuyền kayak.

Nước Anh đóng chiếm Barbados năm 1627. Đến năm 1966, 
đảo quốc giành được độc lập nhưng những dấu tích của một 
thuộc địa Anh xưa vẫn còn hiện diện trong hệ thống nghị viện 
và giao thông đi bên trái.

Ở Bridgeport, tôi lang thang trong khuôn viên của công viên 
Queen’s Park, nơi từng là nhà của Tư lệnh quân đội Anh vùng 
Trung Mỹ - Caribê (Tây Ấn) đóng tại Barbados. Dinh thự Queen’s 
Park House giờ là nhà hát và phòng trưng bày. Điều tuyệt vời 
nhất của công viên là cây bao báp 1.000 năm tuổi, một trong 
hai cây duy nhất trên đảo.

Trong thời kỳ bùng nổ thương mại khi đường là “vàng trắng”, 
trên đảo có gần 1.000 đồn điền của các lãnh chúa Anh. Sau 
khi giải phóng, hơn một nửa đất đai được cho thuê để dựng 
làng và những ngôi làng này vẫn phát triển mạnh cho đến ngày 
nay. Nhiều biệt thự còn lại được bảo vệ bởi Tổ chức Barbados 
National Trust và trong một số trường hợp, chúng thuộc sở hữu 
tư nhân.

Ngôi nhà của Tu viện Thánh Nicholas, được xây dựng bởi Benjamin 
Berringer vào năm 1658, là một trong ba biệt thự phong cách 
Jacobean còn sót lại ở Tây Bán cầu. Đây là một trong những di 
tích lịch sử hàng đầu ở Barbados. Khu đất rộng 400 mẫu (hơn 1.6 
km vuông) bao gồm một bảo tàng lịch sử ngôi nhà, những cánh 
đồng mía, tàn tích của một làng công nhân bị nô dịch, vườn hoa 
và thảo mộc cũng như nhà máy chưng cất, nơi bạn có thể nếm 
thử một số loại rượu rum ngon nhất của Tu viện.

Image by: zstock / shutterstock.com
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it was restored to its former glory in 2009 by Massimo 
Franchi, an international lawyer and football agent. 

One evening I attended a party at the national heritage 
plaza site known as Codd’s House, in Bridgetown. The 
event, for a travel writing group I belong to (Society of 
American Travel Writers), was a colorful affair with local 
performers, food and craftspeople.  Codd, I learned, was 
a local businessman who bought property in the area in 
the early 1800s. Although the house is no longer there, the 
plaza is also home to the historic Nidhe Israel Synagogue 
Clifton Hall, which still holds services today.

Một ngôi nhà lịch sử khác cùng kiểu cổ điển mà tôi đã đến 
thăm là biệt thự Great House Clifton Hall. Được xây dựng vào 
giữa những năm 1600, nó đã được trùng tu, khôi phục lại vẻ uy 
nghi một thời vào năm 2009 bởi Massimo Franchi, một luật sư 
quốc tế và ông bầu bóng đá.

Một buổi tối, tôi tham dự một bữa tiệc tại khu quảng trường di 
sản quốc gia được gọi là Codd’s House ở Bridgetown. Sự kiện 
này, nhóm viết về du lịch mà tôi tham gia (Hiệp hội các nhà 
văn du lịch Hoa Kỳ) gọi là một sự kiện lộng lẫy với những nghệ 
sĩ, ẩm thực và thợ thủ công của địa phương. Tôi được biết 
Codd là một doanh nhân địa phương, người đã mua bất động 
sản trong khu vực vào đầu những năm 1800. Mặc dù ngôi nhà 
của ông không còn ở đó nhưng quảng trường cũng là nơi có 
Giáo đường Do Thái giáo Nidhe Israel cổ kính, nơi vẫn còn hoạt 
động cho đến ngày nay.

Là một phần di sản của Anh, Barbados có một nền văn hóa 
đua ngựa khởi sắc. Một sớm nọ trong lúc lang thang trên bãi 
biển, tôi bắt gặp một đàn ngựa thuần chủng đang được đưa đi 
ngâm mình trong đại dương. Hóa ra tôi ở ngay đối diện trường 
đua Garrison Savannah lịch sử, nơi có Câu lạc bộ Đua ngựa 
Barbados.

Sau chuyến khám phá đầu ngày, tôi bắt đầu thèm thuồng vài 
món địa phương. Chợ cá Oistins, trên bờ biển phía nam, ngay 
bên ngoài Bridgetown, là một trải nghiệm sống như dân địa 
phương. Những chiếc thùng phuy đựng dầu được cắt làm đôi 
bập bùng lửa hồng, nướng cá tôm được đánh bắt ngay trong 
ngày. Rất nhiều quầy có thực đơn gồm cá kiếm, cá chuồn, chả 
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In keeping with its British heritage, Barbados has an active horse 
racing culture. One day, while taking an early stroll on the beach, I 
came across a bevy of thoroughbred horses being taken for a cooling 
dip in the ocean. Turns out I was right across from the Historic 
Garrison Savannah race course, home to Barbados Turf Club.

After my explorations, I had worked up an appetite for some 
local fare. Oistins fish market, on the south coast just outside 
Bridgetown, was a full-out, rockin’ Bajan experience. Oil drums 
sliced in half leapt with flames as the day’s catch sizzled. 
Numerous food stands boasted menus of sword fish, flying 
fish, fish cakes, and shrimp. Carrying my tottering plate to an 
outdoor picnic table, I joined a friendly crowd of Bajuns and dug 
into some of the most succulent seafood I have ever tasted. 

Spotting sea creatures is a favorite pastime of mine, so I signed 
up with Tiami Catamaran Cruises where you can snorkel with sea 
turtles. The company owns eight catamarans and offers sunset or 
luncheon cruise, complete with buffet and beverages. I opted for 
the day trip and was treated to a cruise of the turtle habitat on the 
west coast where I was thrilled to swim with three adult Hawksbill 
turtles and one baby, as well as a swarm of curious, colorful fish.

On another day, up near Bathsheba, I discovered Andromeda 
Botanical Gardens. Founded by horticulturist Iris Bannoche in 
the 1950s, the property was filled with exotic samples she brought 
back from her world travels. Now owned by the Barbados National 
Trust, the gardens were magical with winding trails framed by 
branches dripping with fragrant flowers. For the non-expert, 
markers pointed out bromeliads, heliconia, orchids and various 
palms. 

Other verdant spots included the Graeme Hall Nature Sanctuary, 
owned by Canadian investor and philanthropist Peter Allard, the 
Barbados Wildlife Reserve, established by Canadian primatologist 
Jean Baulu and his wife Suzanne, and the Flower Forest Botanical 
Gardens, a 50-acre property that was formerly a sugar plantation. 

In each of these natural settings, there was plenty of fauna to 
accompany the flora. Walking down an overgrown path in the Flower 
Forest, I was greeted by loud chattering.  The trees were shaking and 
plop, down to the ground dropped a handful of green monkeys. I 
watched them feed on bananas and plums and then, leaping into the 
dense foliage, they vanished. 

These memories of monkeys, sun and sand, are precious to me as I 
sit at home dreaming of travelling again. 

It’s our sunny dreams that will help get us through these 
challenging times.

cá và tôm. Tôi bưng đĩa thức ăn nhiều món ra một bàn 
ngoài trời để ngồi cùng một tốp người dân Barbados 
thân thiện và đánh chén vài loại hải sản ngon nhất 
cuộc đời từ trước đến giờ.

Ngắm sinh vật biển là thú tiêu khiển yêu thích của tôi, 
vì vậy tôi đã đăng ký dịch vụ của Tiami Catamaran 
Cruises, nơi bạn có thể đi lặn ống thở với rùa biển. Công 
ty sở hữu tám ca nô và có dịch vụ đi du thuyền ngắm 
hoàng hôn hoặc ăn trưa, với đồ ăn tự chọn và nhiều 
loại thức uống. Tôi chọn một chuyến đi trong ngày và 
thưởng thức một chuyến du ngoạn đến môi trường sống 
tự nhiên của rùa ở bờ biển phía Tây, nơi tôi sướng run 
khi bơi cùng ba chú Đồi mồi trưởng thành và một con 
non, cũng như một đàn cá đầy màu sắc tò mò bám đuôi.

Vào một ngày khác, gần làng chài Bathsheba, tôi tìm 
thấy Vườn bách thảo Andromeda. Được thành lập bởi 
nhà làm vườn Iris Bannoche vào những năm 1950, 
cơ ngơi này chứa đầy những mẫu vật kỳ lạ mà bà 
mang về từ những chuyến du ngoạn vòng quanh thế 
giới. Hiện nơi này thuộc sở hữu của Tổ chức Barbados 
National Trust, khu vườn thật kỳ diệu với những con 
đường mòn quanh co dẫn lối bởi những cành cây đầy 
hoa thơm ngát. Đối với những người không phải là 
chuyên gia, các bảng tên cho biết đây là hoa núm 
dứa, hoa chuối pháo, phong lan và các loài cọ khác 
nhau.

Các điểm đến xanh tươi khác bao gồm Khu bảo tồn thiên 
nhiên Graeme Hall, thuộc sở hữu của nhà đầu tư và nhà 
từ thiện người Canada Peter Allard, Khu bảo tồn động 
vật hoang dã Barbados, do nhà linh trưởng học người 
Canada Jean Baulu và vợ Suzanne thành lập, và Vườn 
thực vật Rừng Hoa, một khu đất rộng 50 mẫu (khoảng 
20 hécta) trước đây là một đồn điền mía đường.

Trong mỗi khung cảnh thiên nhiên, có vô số loài động 
vật, hệ thực vật đa dạng, phong phú. Thả bộ xuống một 
con đường um tùm cỏ lá trong Vườn Rừng Hoa, những 
âm thanh xôn xao náo nhiệt chào đón tôi. Cây cối rung 
lên và ùm một cái, một bầy khỉ xanh đáp ập xuống đất. 
Tôi ngắm chúng ăn chuối và mận, rồi nhảy vào tán lá 
rậm rạp xong biến mất. 

Những kỷ niệm về những chú khỉ, về nắng vàng cát 
trắng thật quý giá đối với tôi khi bó gối ở nhà mộng mơ 
về những chuyến đi.

Chính những giấc mơ đầy nắng đó sẽ giúp chúng ta 
vượt qua khoảng thời gian đầy thử thách này.
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