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HÀNH TRÌNH XUYÊN SIBERIA (Phần 2) 

Thủ đô Moskva: Khu phố cổ ARBAT 

Ngày 22/9/2019, tận dụng thời gian buổi sáng, cô hướng dẫn đưa anh chị em đi mua đồ lưu niệm khu chợ cổ ARBAT, 

Moskva Vì mãi tới 15h00 đòan mới đáp chuyến bay nội địa S7 055 từ Domodedovo (Moskva) đi Yekaterinburg, quê 

hương tổng thống Boris Yeslsin. 

Khu phố được hình thành từ thế kỷ 15. Arbat là một trong ít các con phố lâu đời còn sót lại ở Nga. Nơi đây mang đậm 

phong cách kiến trúc và dấu ấn văn hóa cổ xưa của người dân Nga. Cũng là điểm dừng chân lý tưởng cho du khách dạo 

chơi, mua sắm. 

Trước đây khu phố này là nơi sinh sống của những người thợ chuyên phục vụ cho tầng lớp quý tộc tại điện Kremlin. Trải 

qua hơn 500 năm thăng trầm cùng lịch sử nước Nga, địa danh này đã được tái hiện trong rất nhiều tác phẩm văn học, hồi 

ký nổi tiếng. Cũng chính nơi này đã khơi nguồn sáng tạo cho biết bao tác phẩm văn học nghệ thuật hay những giai điệu 

lừng lẫy gắn liền với lịch sử nước Nga, như “Chiều Mạc Tư Khoa”, “Đôi Bờ và Triệu đóa hồng”... Nơi đây có rất nhiều 

gia tộc sinh sống và là cái nôi của nhiều văn nghệ sĩ nổi tiếng như Pushkin, Gogol, Tolstoy và Chekhov,… 

 

“Một góc phố cổ” (Ảnh internet) 

Điểm đặc biệt nhất ở đây là hoàn toàn không ồn ào, khói bụi, xe cộ. Trung tâm khu phố là con đường nhỏ dành cho người 

đi bộ kéo dài hơn 1km.  

Tại đây chúng ta có thể tìm mua búp bê Nga Matryoshka, ấm trà Samovar, gốm sứ Gzhel hay các tác phẩm, tranh ảnh 

nghệ thuật về làm kỷ niệm.  
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Thỉnh thỏang chúng ta còn được thưởng thức  không gian nghệ thuật đa sắc màu với các nghệ sĩ đường phố. Họ mang tới 

hàng loạt các tiết mục vô cùng hấp dẫn và cuốn hút, bên cạnh  bức tượng đồng đại văn hào Pushkin và người vợ Natalia 

Goncharova xinh đẹp.  

Ngoài ra, còn có hơn 10 loại bia ngon được sản xuất tại Nga đang chờ các du khách sành điệu.  

 

“Tương đồng vợ chồng đại văn hào Pushkin’(Văn hào Pushkin bị thương nặng và tử nạn sau cuộc đọ súng) 
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“…VẪY TAY-VẪY TAY- TẠ TỪ MOSCOW…” 

II- Thành phố Yekaterinburg 

Đến thành phố quê hương tổng thống Bosis Yeltsin thì phố đã lên đèn. 

Yekaterinburg về đêm 

Ekaterinburg hay Yekaterinburg là thành phố giáp ranh hai châu lục Âu-Á, thủ phủ của vùng Urals, địa đầu giới tuyến tiến 

vào hoang mạc Siberia. Được thành lập năm 1723 theo lệnh của Peter Đại đế và thành phố được đặt theo tên vợ ông, 

Ekaterina.  

Ekaterinburg hiện diện như là trung tâm của vùng khai thác mỏ rộng lớn nằm hướng đông dãy núi Ural. Cách phía đông 

Moscow 1,667 km. Tập trung các ngành hóa chất và công nghiệp nặng. Sản phẩm của các nhà máy được phân phối trên 

khắp đất nước và thế giới. 

Thời chiến trạnh lạnh, các nhà máy công nghiệp quốc phòng và nghiên cứu nguyên tử đều được di chuyển về đây, để 

chúng càng xa thủ đô càng tốt.  

Từ năm 1942 đến năm 1991 thành phố Ekaterinburg được biết đến với tên gọi Sverdlovsk. Đây là một trung tâm vận 

chuyển, hậu cần quan trọng, trong thời gian hình thành trước kia và mãi cho tới nay của tuyến đường sắt Xuyên Siberia 

(Trans Siberian railway)  

 

Ekaterinburg là thành phố nổi tiếng thứ ba của Nga thu hút khách du lịch, sau Moscow và St. Petersburg. 
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“Nhà thờ được xây trên nền cũ căn nhà Ipatiev, nơi gia đình Sa hòang bị hành quyết ” 
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Ngay sau cuộc Cách mạng Nga, vào ngày 17 tháng 7 năm 1918, Sa hoàng Nicholas II, vợ ông, Alexandra, và con là nữ 

Đại công tước Olga, Tatiana, Maria, Anastasia, và Tsarevich Alexei đã bị hành quyết bởi những người Bolshevik tại Căn 

nhà Ipatiev, thành phố này.  

Năm 1977, Boris Yeltsin, một thời là thị trưởng thành phố, lệnh cho phá hủy nhà Ipatiev, để ngừa phe bảo hoàng đến 

chiếm dụng. Ông cho xây dựng Nhà thờ Các Thánh ngay tại nến cũ.  

 

“Nhà thờ Các Thánh” 

Sau đó ông trở thành Tổng thống đầu tiên của Liên bang Nga và đại diện cho người dân tại tang lễ của các Sa hoàng vào 

tháng 7 năm1998. Ngày nay, nhà thờ là nơi dành riêng để tưởng nhớ những nạn nhân vô tội. Và, được xem là địa điểm 

hành hương quan trọng trong thành phố.  

Tiết trời ngấp nghé không độ, gió rét, thành phố vắng người dạo đêm. City tour giờ nầy chỉ thấy lung linh ánh điện.  
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“Phố phường đêm thu lạnh lẽo” 

Dù vậy đòan vẫn kiên quyết ghé thăm  Quảng trường 1991 hay còn gọi là Quảng trường Boris Yeltsin, nơi có bức tương 

ông và hệ thống siêu thị, nhà hàng bên cạnh. Quảng trường trống trơn, như dành riêng cho 8 thành viên đến từ Việt Nam 

và hướng dẫn địa phương. 

 

“Xe Boris Yeltsin khi còn là thị trưởng” 
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“Tượng Boris Yeltsin” 
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“Quảng trường 1991” 
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Anh chị em cũng yêu cầu ghé thăm sân vận động Arena. Trong mùa World Cup vừa qua, nhiều trận cầu nẩy lửa đã diễn ra 

nơi đây.  

 
 

“Sân vận động Arena”(Internet)  
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“Sân vận động Arena” 

Sân vận động Ekaterinburg, hay còn được gọi là Sân vận động Trung tâm Arena, được xây dựng từ năm 1953 đến năm 

1957. Sân vận động ban đầu là sân vận động đa chức năng, cũng là nơi tổ chức các sự kiện trượt băng.  

Năm 2018, thành phố Ekaterinburg đã trở thành 1 trong 11 thành phố khác đăng cai tổ chức Giải vô địch bóng đá thế giới 

World cup. Nhiều đội banh đã đặt bản doanh tại thành phố có sân vận động 45000 chỗ ngồi, trong đó có đội Nhật Bản. 
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Về đến khách sạn Marina Parck Hotel, đối diện ga xe lửa, đồng hồ đã điểm 10 giờ đêm. 

III- Trans Siberian Railway 

 

 


