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Ngày thứ 8: đi thăm hai Lâu Đài Catherine và Peterhof gần St Petersburg, Russia:  
 
 
A   Đi Thăm Lâu Đài Catherine 
 

Sáng sớm chúng tôi thức dạy, vội vã lên ăn sáng qua loa rồi trở xuống tụ 
họp tại Little Theater, nơi trình diễn các chương trình ca nhạc nhẩn múa 
hàng đêm, để chở được dẫn xuống cầu tàu đi xuống bến. Chúng tôi lại đi 
qua cổng xét giấy nhập cảnh. Hôm nay đi qua cổng tương đối nhanh hơn vì 
hôm trước đã xét giấy tờ một lần rồi, dấu đã đóng, nhân viên di trú chỉ nhìn 
qua tờ passport rồi cho đi. Cũng như ôm trước, chúng tôi đi dọc bến xe nơi 
hàng mấy chục xe đậu chờ khách tới. Cứ xe đầy là chạy, xe khác từ xa lại 
tới đậu cho gần hơn để hành khách khỏi mỏi chân đi tìm. 
 
Khi xe chúng tôi đầy đủ nhóm người đi thì hướng dẫn viên, một cô gái trẻ 
người nga ch ừng 20-25 tuổi bảo tài xế chuyển bánh. Xe chạy vào thành 
phố St Petersburg như hôm trước qua vùng trung tâm để đi về hướng nam 
theo xa lộ E95. Phải mất hơn một tiếng xe đi qua nhiều vùng thị tứ rồi 
những vùng ngoại ô, nhiều nơi hoang dã mới tới nơi và cứ đi qua một trọng 
điểm nào trên đường đi thì hướng dẫn viên lại nói cho biết. Khi tới gần lâu 
đài Catherine thì có một cổng lớn dẫn vào một công viên mênh mông, xe 
còn chạy thêm hơn năm phút mới tới một con đường đàng sau lâu đài rồi 

đậu lại đổ khách xuống. Mọi người theo hướng dẫn viên đi tới cổng vào khuôn viên Catherine Palace. Vì 
hướng dẫn viên trẻ tuổi mà lại vô tư lự, bất cần, nên đi thoăn thoắt, mình đi như chạy mới theo kịp. 
 
Lâu Đài Catherine (Catherine Palace) là một dinh thự xây cất theo trường phái kiến trúc Roccoco của thời đầu 
của thế kỷ 18 - một loại Baroque đã bị biến hóa - nằm tại thị xã Tsarskoye Selo (Pushkin) cách St. Petersburg 
30 cây số về phía Nam.  
 
Dinh thự này xưa kia là nơi nghỉ hè của các nhà vua Nga. Năm 1717 chính Nữ Hoàng Catherine I đã mướn 
kiến trúc sư Johann-Friedrich Braunstein xây cho bà toà dinh thự này để bà nghỉ hè và tới năm 1733 Hoàng 
Hậu Elizabeth đã cho mở rộng thêm dinh thự này. Rồi tớiăm 1752, Elizabeth chê toà nhà này quá xưa và nhỏ 
bé, không tiện lợi ra lệnh cho kiên trúc sư của bà là Bartolomeo Rastrelli phá tòa nhà cũ để xây một dinh thự 
mới to lớn và nguy nga hơn theo lối kiến trúc Roccoco. Lâu đài Catherine đã được xây trong ba năm và hoàn 
thành ngày 30 tháng Bẩy năm 1756. Tòa nhà mới này dài 325 mét, hơn 100 kg vàng đã được dùng để trang 
trí mặt tiền và trên mái – nghe đồn được làm bằng vàng – có vô số những bức tượng. Trước lâu đài có một 
khu vườn trang trí rất đẹp, ngay chính giữa có tòa nhà mầu xanh và trắng để tiếp khách mang tên Hermitage 
Pavilion xây bên một hồ nước lớn. 

 
Mặc dù người ta kêu dinh thự này mang tên của Hoàng hậu Catherine The Great nhưng kỳ thực bà không ưa 
thích nó vì coi nó không hợp thời. Khi bà lên ngôi bà đã, tuân theo ước nguyện của hoàng hậu Elizabeth đã 
quá vãng, cho cho phủ một số những bức tượng bằng một lớp vàng nhưng rồi sau đó bải ngưng vì quá tốn 
kém. Sau khi Catherine băng hà vào năm 1796, lâu đài không còn được các vua Nga kế vị sử dụng nữa, Lâu 
Đài Pavlovsk được các nhà chọn để thay thế nó và sau đó là Lâu Đài Alexander. Trước khi quân Đức rút khỏi 
Cuộc Bao Vay Leningrad họ đã chủ tâm tàn phá Lâu Đài Catherine và ngay trước khi thế chiến Thứ 2 bùng 
nổ, các nhà chuyên viên lưu trữ đã thu thập được những họa đồ và tài liệu xây cất  nhưng phải chờ tới 2003 là 
năm Kỷ Niệm 300 Năm của Saint Petersburg thì Lâu Đài Catherine mới được phục hồi gần theo nguyên trang. 
Nhiều công trình tái tạo vẫn còn đang phải thức hiện. 
 

Catherine Palace có tên cung cớm là Great Palace of Tsarskoye Selo (Đại Cung Điện Tsarskoye Selo) nằm 
trên một khu đất rộng lớn hiện là một công viên có tên là Catherine Park, công viên này chia ra làm hai phần. 



Phần công viên thiên nhiên có từ xưa còn được gọi là Dutch Garden - Vườn Hòa Lan - được rêu rao là do 
chính Peter Đại Đế tạo nên; và phần được trồng cây cối, hoa, được chăm sóc kỹ luỡng, có trưng bậy tượng, 
hồ nước, nhà tắm, toà nhà để vui chơi (Amusement Pavilion) công viên có trang bị bàn ghế cho những người 
đi thả hồn mơ mộng nơi đây ngồi nghỉ chân, tâm tình cùng nhau hay … ôm nhau hôn hít (cho thỏa lòng).  
Phần thứ hai được gọi là English Landscape Park (Công Viên được chỉnh trang  theo lối Anh) được thiết lập 
sau này khoảng những năm 1770 trên vùng phiá Nam của Cung Điện xung quanh cái Ao Nước Lớn (Great 
Pond), ao này được mở rộng thành một cái hồ nước. Những ao nước khác cũng được cải tiến trong đợt sủa 
sang lại vào thập niên 1960, những ao nước có hình lưỡi liềm được thêm vào nơi vùng sân thượng thứ ba và 
những ao nước được cho ăn thông nhau vào có thêm cả những thác nước chảy nho nhỏ nữa. 
 

Qua cổng, chúng tôi đi qua một sân rộng mênh mông có hàng rào bao quanh và trước mắt là một tòa nhà 
nguy nga mầu trắng dài cả mấy trăm thước với hằng trăm cửa sổ và mặt tiền mang hàng trăm bức tượng 
giống in hệt nhau sơn màu đất đỏ. Đặc biết nhất là ở nóc bên trái có một tháp lớn dát vàng với bốn tháp nhỏ 
xung quanh trên mỗi đỉnh tháp có một thánh giá cũng bằng vàng. Phía bên dưới nơi đó là nhà thờ nhỏ 
(chapel) của lâu đài. 

   

Du khách vào trong tòa lâu đài được phép chụp hình nh ưng kh ông đ ư ợc d ùng flash. Từng dưới mới vào là 
nơi tụ tập người vào xem, đông như kiến, bao nhiêu nhóm thuộc bao nhiêu công ty du lịch, mội người cần một 
tấm bảng dơ lên cao để cách nhóm biết nơi mà tìm nhau. Dướng dẫn viên nhóm chúng tôi hơi tắc trách, cô ta 
vửa vào đến bên trong là tuyên bố thả lỏng chúng tôi trong mươi phút để mọi người có thể đi gửi vào nhà tắm 
và gửi những túi sách và áo lạnh (manteau) mặc bên ngoài. Trong khi những hướng dẫn viên cách nhóm khác 
đưa đoàn viên tới tận nơi thì cô này chỉ chỉ hướng đi rồi để mặc chúng tôi tự tìm đường mà đi lấy. Vất vả lắm 
mới xong việc, trở về tìm lại nhóm mình cũng thấy mệt, chúng tôi được hướng dẫn lên lầu trên để bắt đầu đi 
xem phần chính bên trong toà lâu đài. Trên lầu, những phòng được Stasov và Cameron thiết kế theo trường 
phái tân cổ điển (neoclassical), một trường phái rất thịnh hành vào cuối thế kỷ thứ 18 đầu thế kỷ thứ 19 tuy 
nhiên nổi bật nhất trong tòa lâu đài là dẫy phòng dùng cho những cuộc nghi lễ bắt đầu bằng căn phòng rộng 
lớn để khiêu vũ (Ballroom) còn được gọi là Đại Sảnh (Grand Hall) hay Phòng Ánh Sáng (Hall of Lights) đi sang 
những phòng nhỏ hơn nhưng vẫn được trang hoàng nguy nga, như căn phòng mang tên Amber Room (Phòng 
Hổ Phách). Những căn phòng chính trên lầu hai mà du khách được dẫn cho vào coi thêo từng nhóm khoảng 
20 người một - cứ nhóm trước ra khỏi phòng rồi thì nhóm sau mói được vào – là:  
 

1. Great Hall (Đại Sảnh) còn có tên nữa là Light Gallery (Hành Lang Ánh Sáng) do kiến trúc sư 
 

   
 

Bartolomeo Rastrelli vẽ kiểu, là một chuỗi phòng dùng để đón tiếp khách tới dự một buổi khiêu vũ, một  



bữa ăn tiếp đón khách quí, hay một buổi vũ ẩn danh (masquerades). Tường đại sảnh sơn hai màu trên  
một diện tích 1000 mét vuông, chạy dọc nguyên lâu đài với những cửa sổ nhìn xuống công viên. 
Phòng này có cả thầy 629 ngọn đèn nằm trên 15 chùm đèn (chandeliers) treo gần các khung gương 
soi. Tất cả những nét trạm trổ và trang trí trong phòng đều do Rastrelli vẽ theo mẫu của Johann Franz 
Dunker. 
 

 
2. Agate Rooms bao gồm những phòng tiếp theo sau Great Hall là:  

 
a. Courtiers-in-Attendance Dining Room là một căn phòng nhỏ nhìn xuống sân. Kiến trúc sư đã để một 

tấm gương lớn đối diện với căn phòng để làm cho người ta có cảm giác can phòng này to lớn hơn. 
Tranh vẽ và trang trí theo lối baroque, với các trạm trổ mạ vàng trên cửa ra vào và cửa sổ. Trần nhà có 
tranh co một họa sĩ nổi tiếng Nga vẽ thần Mặt Trời Helios và nữ thần của Bình Minh Eos. 
 

b. White Formal Dining Room là phòng phiá bên kia Courtiers-in-Attendance Dining Room dùng làm nơi 
tổ chức những bữa tiệc tiếp tân của Nũ Hoàng Catherine. Một số bàn ghế tủ nhìn thấy ngày nay là đồ 
thật, một số khác là đồ làm giả. Trên tường bức họa Chiến Thắng của Apollo (Triumph of Apollo ) chỉ là 
một bực họa vẽ lại bức nguyên gốc do Guido Reni, một họa sĩ Ý vẽ vào thế kỷ thứ 16. 

 

   
 

c. Portrait Hall là một phòng lớn nơi treo những tấm chân dung gia đình như bức của Nữ Hoàng 
Catherine I, Nữ Hoàng Elizabeth Petrovna cũng như những bức tranh vẽ Natalya Alexeyevna, em gái 
của Peter the Great, bức tranh vẻ Hoàng hậu Catherine II. 
 

d. Drawing Room là một phòng hoàn toàn khác lạ vì tường được phủ bằng lụa Trung Hoa. Trong phòng 
này có một bàn để chơi bài và một tủ trà (commode) trên mặt tủ bầy biện những đồ sứ Nhật, Trung 
Hoa, và Đức Quốc (Berlin Porcelain) 

 
e. Green Dining Room là phòng đầu tiên trong số nhửng phòng do Cameron phác họa, phòng nàu Nhữ 

Hoàng Catherine cho xây cấy dành riêng cho Hoàng Đế Paul và vợ tương lai. Căn phòng này sơn màu 
hồ trăn (pistachio) với những bức tranh do Ivan Martos vẽ. Căn phòng đã bị thiêu hủy hoàn toàn trong 
vụ cháy lớn năm 1820 và được dựng lại dưới sự điều động của Stavo. 

 

               
f. Waiters' Room là một căn phòng có sàn lát gỗ vân (rosewood), gỗ amaranth và gỗ gụ với bàn đánh 

bài. Blue Formal Dining Room có tường dán giấy lụa trắng và xanh và một lò sưởi bằng đá hoa cương 

https://en.wikipedia.org/wiki/Elizabeth_Petrovna
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Natalya_Alexeyevna&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/wiki/Peter_the_Great
https://en.wikipedia.org/wiki/Catherine_the_Great


Carrara. Chinese Blue Drawing Room là một phòng coi lạ mắt vì chứa nhiều đồ trang trí của Trung 
Hoa. Còn Choir Anteroom là một phòng có tường dán giấy lụa màu mơ (apricot) Chót hết là một phòng 
riêng cho đàn bà (boudoir) do Alexander I cho xây theo kiểu Pompeii (Naples bây giờ bên Ý). 

 

   
 
Đi một vòng hai tiếng đồng hồ mỏi cả cặp chân vì cứ đứng hoài nghe người hướng dẫn viên kể đủ thứ chuyện 
– tôi chẳng buồn chú tâm nghe mà chỉ lo ngắm cảnh vật và chụp hình - xong cả đoàn xuống từng dưới và 
được cho nghỉ ngơi 10 phút để ai muốn mua đồ kỷ niệm mang về thì vào cửa hàng bán quà (gift shop). Điệm 
hẹn tụ tập là bên ngoài sân. Khi cả đoàn đã ra đầy đủ thì hướng dẫn viên dẫn chúng tôi vòng vo tam quốc ra 
phía sau lâu đài nơi đây có một hồ nước lớn mênh mông, bên bờ hồ chỗ chúng tôi đi ngang qua có mấy 
tượng đồng đen rất đẹp: 

    

Chúng tôi đi một quãng dài qua khu công viên thì tới một tiệm ăn có tên là The Tsar’s Village Present 
Restaurant để thưởng thức cho biết những món ăn Nga có salade, caviar, món gì tôi quên tên, và món gà nấu 
sốt vang, có cà phê và cả rượu champagne, vodka, có bánh ngọt tráng miêng, một đoàn vũ công 5 người vừa 
đánh đàn vừa ca vừa nhẩy, thấy cũng vui nhộn; sau đó họ đi vòng vòng dụ bán DVD, nhiều anh Tây cũng 
khoái vì có một em xinh xinh nên móc ví ra mua lấy cảm tình… 

   

 
 



Đi Xem Peterhof Palace 
 
Ăn xong 1 giờ trưa chúng tôi tới chỗ chiếc xe bus đậu để đi 
tới Lâu Đài Peterhof (lâu đài của Peter Đại Đế) là mục tiêu 
thứ hai của chương trình đi chơi ngày hôm đó.  
 
Peterhof Palace, mệnh danh là "Lâu Đài Versailles" của 
Nước Nga, là một trong nhiều lâu đài do Peter Đại Đế cho 
xây cất lên tại thành phố Petergof, một thành phố nằm trên 
bờ Vịnh Phần Lan cách xa Saint Petersburg khoảng 50 cây 
số về hướng Tây (lái xe mất chừng 45 phút). Địa chỉ của 

Lâu Đài Peterhof là Razvodnaya ulitsa, 2, St Petersburg, Russia. Công viên mở cửa từ 9 giờ sáng cho tới 8 
giờ tối, Công viên Thượng vào coi khỏi trả tiền nhưng Công Viên Hạ phải trả tiền vé 500 Rub còn học sinh 
sinh viên thi nửa giá. Lâu Đài mở cửa từ 10:30 sáng tới 7 giờ chiều mỗi ngày trong tuần trừ Thứ Hai. Vào xem 
thì tiền vé là 550 Rub, muốn nghe diễn giải qua máy đeo tai phải trả thêm 500 Rub. Những ai bị tàn tật chỉ có 
thể vào coi một phần lâu đài và có thể mựợn xe lăn không tốn tiền  
 
 
Từ Catherine Palace ở thị trấn Pushkin đi tới Peterhof Palace ở ngoại ô phiá Tây của Saint Petersburg, bên 
bờ Vịnh Neva (Neva bay / Gulf of Kronstadt) phải mất 45 phút. Xe tới Lâu Đài Peterhof thì đậu bên đường vào, 
từ chổ đậu xe tới cửa vào đi cả cây số, trước cổng vào là cả một khu bán đủ thứ hàng cho du khách với hàng 
mấy chục xạp bán trông như chợ trời ở Việt Nam. Nơi đây có nhiều tên móc túi nên chúng tôi phải cẩn thận, 
ôm ví tiền và giấy thông hành, lo nơm nớp… khi đi qua một khu vực đông nghẹt người mà đường đi giữa hai 
bên xạp hàng thì hẹp. Chờ chừng 10 phút, thì được qua cổng. 
 

   
 
 
Vào đến bên trong, chúng tôi đi  vòng vòng bên ngoài xem công viên với hàng chục những bể nước có vói 
phun, cây cối xanh tươi, có vườn hoa suốt hơn cả nửa tiếng đồng hồ, đi lên xuống những bực thang leo dốc 
mệt bở hơi tai. Lâu Đài Peterhof – Peterhof có nghiã là “Triều Đình của Peter”- là lâu đài xưa kia có tên là 
Grand Palace được con gái Peter Đại Đế là Hoàng Hậu Elisabeth khuyếch đại ra cho to lớn và đẹp hơn, nhất 
là phần công viên và vườn hoa và đặc biệt là hệ thống những hồ nước (fountains) và những tượng và đài nhất 
là hồ mang tên là dòng Suối Lớn (Grand Cascade).  
 

   



    
 
Công cuộc khai triển khu vực công viên vẫn tiếp tục suốt thế kỷ thứ 18 và 19. Sau khi Đại Hoàng Hậu 
Catherine di chuyển triềi đình sang Lâu Đài Pushkin nhưng sau bà Vua Nicholas I lại về ở Peterhof và chính 
ông đã cho xây công thự Cottage Palace trên ngọn đồi kế bên Peterhof Palace. Trong cuộc Thế Chiến thứ 
Hai, Peterhof Palace bị tàn phá nghiêm trọng và những kỹ sư quân đội Nga Sô đã hồi phục xong khu Công 
viên vào năm 1945 và tòa lâu đài vào năm 1952. 
 

   
 
Khu vườn rộng lớn của Peterhop Palace chủ yếu trình bầy những vườn hoa và những bồn nước (water-
fountains). Tuy nhiên cũng có một số không ít những bức tượng, đa số sơn son thép vàng. Cũng như những 
du khách trong đoàn, tôi đã chỉ đi một vòng Công viên Thượng, chụp những tấm hình từ xa vì không có thì giờ 
đi lang thang xuống Công Viên Hạ, vậy mà cũng đủ mệt và mỏi chân vì trời nóng và đường xa ơi là xa. 
 

   
 

Sau đi xong phần bên ngoài, mọi người tụ tập thành hàng dài trước 
cánh cửa sau của Lâu Đài là nơu vào dành cho những nhóm người 
củng vào một lượt. Trời nắng chang chang, ai cũng khát nước nhưng 
không co thì giờ đi ra tuốt cổng để mua nước. Cả nhóm chúng tôi đã 
phải đứng chờ hơn nửa tiếng đồng hồ mới nhích chân được tới cửa. 
 
Vào đến bên trong mới biết là chỉ đi xem bằng mắt thôi, không được 
chụp hình như tãi Catherine Palace. Chúng tôi đi từng nhóm từng nhóm 
một, từ từ đi, hết phòng này sang phòng khác, trước tiên là một đại sảnh 
sơn son thếp vàng rộng mênh mông xong qua từng cửa vào gần một 
chục phòng khác đa số là sơn trắng…. 



 
Phần bên trong lâu Đài tương tự như Catherine Palace, với đồ đạc tường trần sơn son thép vàng. Lâu Đài 
Peterhof (Peterhof Palace) là dinh lớn thứ nhì - sau Catherine Palace - mà những ai tới Saint Petersburg 
(Nước Nga) cũng đều đi thăm.  
 

Tuy nhiên, khác với dinh Catherine, người vào thăm dinh này bị 
ngăn cấm không được chụp hình bên trong toà nhà. Chính vì vậy 
mà quí vị chỉ thấy hình tôi chụp bên ngoài (khu vườn xung quanh) 
mà thôi. Xin quí anh chị bấm vào đây peterhofpalace_pics để xem 
hình bên trong tòa lâu đài tôi lấy từ trên Internet.  
 

Ở Peterhof Palace ra chúng tôi trở về tầu. Xe bus phải chạy mất 
gần một tiếng đồng hồ mới tới nơi. Trước khi tới bến tầu xe lại 
chạy qua Saint Petersburg từ Năm chí Bắc, chúng tôi lãi được 
xem quang cảnh thành phố cổ kính này. Tối nay Tầu sẻ rời nước 
Nga và ngày mai sẽ tới Phần Lan (Finland) 

 

 
 
 
 
 
 
 
Afterwards, you will head to the Peterhof Palace, which was built to rival Versailles and sits atop a hill overlooking the Gulf of 
Finland. Peter the Great drafted the layout for the awe-inspiring 300-acre park and supervised the design of the palace 
fountains. The Grand Cascade, the most famous fountain, features Samson prying open the lion's jaws, as water cascades 
around the centerpiece, down terraced steps.  
 
Your guide will then take you on a tour of the interior of this magnificent building, which includes the stunning Throne Room, 
Portrait Room and White Dining Room, before heading back to the ship, after a short visit to the palace's gift shop. 
 

 

http://huongduongtxd.com/peterhofpalace_pic.pdf

