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Du thuyền rẻ nước ra khơi, rời St Petersburg lúc 6:30 giờ tối khi ánh đèn tỏa sáng khắp nơi chốn trên con tàu. 
Du khách phần lớn lên boong nhìn thành phố rực rỡ ánh đèn và hải cảng nhỏ dần cho đến khi chung quanh 
chỉ toàn là biển xanh. Hôm sau lúc vầng Thái Dương vừa ló dạng làm ửng hồng vùng chân trời xa xa, lớp 
sương mù mỏng tanh còn nhẹ nhàng phủ trên măt biển, tàu cập bến cảng Tallinn. 
 
Diện tích, Dân số: 
Theo tài liệu du thuyền Constellation, Tallinn là thủ đô Estonia, trung tâm chính trị, văn hóa, thương mại,nghệ 
thuật, kỹ thuật cuả cả nước. Estonia rộng 45.000 dặm vuông, tọa lạc ở Đông Âu, ven bờ biển Baltic, vịnh Phần 
Lan, giữa Latvia và Nga, cách Helsinki 53 dặm, có 1.5 triệu dân gồm 65% người Estonian, 28% người Nga, 
2.5% Urkanian và 1,5 % người Belarussian.  
 

Ngôn ngữ, Tiền Tệ, Giao Thông: 
Ngôn ngữ chính thức Tallinn là tiếng Estonia, một số người nói tiếng 
Nga thông thạo và tiếng Latvian 
Người Estonia dùng tiền Estonian Kroon, trước kia thời kỳ Nga cai trị họ 
dùng tiền rup (ruble) Các hiệu buôn nhận thẻ tín dụng và Mỹ kim. Nhà 
băng mở cửa từ thứ hai đến thứ 7. Tuy nhiên trong thành phố có nhiều 
nơi đổi tiền 24 giờ một ngày. 
Bus và taxis là phương tiện giao thông chính. Xe taxis tiện lợi nhưng 
đắt, xe bus rẽ nhưng chen chúc, chật chội. Xe trams rộng rãi, tiện lợi 
cho các di chuyễn ngắn trong thanh phố có nhiều xe cộ 
 

Khí Hậu: 
Tallinn khí hậu mát mẻ, từ tháng 5 đến tháng 9, khoảng 50 đến 80 độ F, Từ tháng 10 đến tháng 2 là những 
tháng lạnh nhất, nhiệt độ từ –10 đến 50 độ F. Tháng 9 có nhiều mưa, có khi mưa dai dẳng cả ngày. Tallinn có 
nhiều lâu đài,nhà cổ được bão trì tốt. Khách sạn The Viru Hôtel là kiến trúc cao nhất ở Tallinn. Khách sạn 
Metropal có đủ tiêu chuẩn như các nước văn minh, tân tiến. World Trade Center lớn. Sân vận động, National 
Library, National Opera, University Tallinn rộng rãi,đồ sộ. Nhà thờ Lutheran Tom Kirk  xưa nhất Tallinn, xây từ 
thế kỷ thứ 14, hãy còn đẹp và chắt chắn, chưa bị thời gian làm hư hại. Khu thương mại chính Town Hall 
Square có nhiều thương hiệu, nhà hàng ăn uống, ngân hàng, văn phòng du lịch… Các hãng Canon, hãng 
Toyota rộng lớn, bề thế ở khu buôn bán Tallinn. 
 

Theo hướng dẫn viên, một sinh viên sắp tốt nghiệp Đại học,cho biết 
Estonia độc lập năm 1991 sau khi Liên bang Nga tan rã. Cậu đưa 
chúng tôi đến ngôi nhà lịch sử  nơi người Estonia bị thảm sát năm 1941. 
Nga bắn chết các sĩ quan ngay trong ngôi nhà ấy, bắt 20.000 dân đày 
đi Tây bá lợi á (Siberia) một địa phương thời tiết khắc nghiệt, lạnh lẽo. 
Tài sản họ Nga tich thu. Năm 1949 Nga đày 20.000 dân Estonia đi 
Siberia lần nữa. Tiền người Estonia gởi trong ngân hàng đều thuộc về 
chánh phủ Nga, mỗi gia đình chỉ còn giữ một số tiền rất nhỏ bằng nhau, 
không phân biệt giàu hay nghèo. Thời kỳ Nga kiểm soát, dân Estonia 
sống cực khổ. Họ chỉ ra đường những khi thật cần thiết. Ít thấy họ cười 

đùa. Người lớn lúc nào cũng có vẻ âu lo. Ăn mặc thiếu thốn, nhiều thanh thiếu niên không hội đủ điều kiện lên 
đại học do các quy định khắt khe của chính phủ Nga… Cậu chỉ tấm bảng đồng gắn trên tường gần cổng ra 
vào có ghi tên các sĩ quan và các nhân vật tên tuổi, các nhà trí thức bị bắn chết thảm thương tại phía bên 
trong ngôi nhà . Theo cậu hướng dẫn, đến nay Estonia đã độc lập hơn 10 năm nhưng nhiều nguời hãy còn 
oán giận Nga dù Hồng quân Nga giúp họ đuổi phát xít Đức khỏi nước . Bưc tượng chiến sĩ bằng đồng to hơn 
người thật dựng ở quảng truờng Tallinn để ghi ơn Hồng Quân Nga như nhắc nhở dân Estonia thời kỳ khó 
khăn, bị Nga kiểm soát dù nay việc ấy đã thành dĩ vãng.. Cậu bảo 50 ngàn người Nga chết ở Estonia trong 
trận chiến chống Phát Xít Đức của Đồng Minh năm 1945. 
 



Đường phố Tallinn nói chung trải nhựa, rộng rãi, sạch sẽ trừ những con 
đường tắt trong khu phố cổ lát đá cuội to (coblestone street) từ mấy 
trăm năm trước Khu vực này phần nhiều đồi, dốc. Leo lên,đi xuống khá 
vất vả nên có số ít du khách bỏ cuộc, ở lại điểm hẹn, không theo đoàn 
thăm viếng các nơi khác, chờ mọi người trở về để cùng lên xe bus.. 
 
PHỐ MỚI, PHỐ CŨ: 
Đưọc biết Tallinn chia ra làm 2 khu vực: Phố Mới (Upper Town) va Phố 
cũ (Lower Town) 
 
Phố Mới: ở đồi Tompea Hill, đường lót đá to như miếng gạch thẻ từ 

mấy trăm năm. Trường Mỹ Thuật, trường dạy Khiêu Vũ ở vùng này. Phố Mới có khu Palace Square, gần nhà 
thờ Orthodox Church of St Alexander Nevsky .Nhà thờ xây cất theo kiểu cách Nga từ 1900 do kiến trúc sư 
Nga đến từ St Petersburg, có tháp chuông “Pink Hermann Tower gồm 11 chuông, nặng 15 tấn. Trước giờ nhà 
thờ làm lễ các chuông được rung cùng một lúc, ở xa cũng nghe được tiêng chuông vang dội. Nóc nhà thờ,trên 
đỉnh tháp có lá cờ 3 màu xanh, đen, trắng. Hướng dẫn viên bảo thời kỳ chiến tranh binh sỉ cố gắng trèo nhanh 
lên ngọn tháp treo lá cờ của mình để chứng tỏ mình đã đến thành phố trước, thắng cuộc. Lâu đài Tompea 
Castle xây năm 1219 nay thành Parliament Building,còn gọi là Building of National Flag, nơi nhóm họp của các 
nghị viên 
 
Phố Cũ: Đứng trên phố mới nhìn xuống Phố Cũ thấy mái ngói đỏ san sát phía dưới.Đường đi xuống hơi dốc, 
đi phải cẩn thận đến thăm nhà thờ St Nicholas Church, một trong các kiến trúc cổ của Tallinn.  
Town Hall Square nằm trong khu Phố Cũ, trung tâm thương mại có nhiều cửa hiệu bán đủ các loại hàng hóa. 
Được biết kinh tế thương mại Estonia phát triển vượt bậc như phép lạ sau khi độc lập dù họ đã chịu đời sống 
vô cùng khó khăn trong vài ba năm đầu (Tài liệu du thuyền). Là thành viên cũ Soviet Union,Estonia có kinh 
nghiệm thương mại của Nga và các nước láng giềng trong Liên Bang Sô Viết. Họ trao đỗi hàng hóa, bang 
giao mật thiết các nước Tây phương, có chân trong WTO. Họ xuất cảng gỗ, giấy, tơ sợi thực phẫm, bàn ghế . 
Nhập cảng máy móc, dụng cu….. 
Nghiên cứu mơi cho biết 60% dân chúng Estonia biết dùng internet, và 80% trong số ấy gởi tiền nhà băng, 
mua hàng hóa qua internet. 
 
Chợ Hoa (Flower Market): rộng, bán đủ các loại hoa, màu sắc rực rở. Nguời Estonia yêu cảnh đẹp thiên nhiên, 
thich cây cảnh, cỏ hoa. Các nhà khu dân cư đều có trồng hoa dù sân nhà bé nhỏ. 
History Museum đồ sộ đều nằm trong khu Phố Cũ . 

 
Radriag Palace: cách trung tâm thành phố 2 km .Co thể đi đến đó bằng 
xe điện, xe bus hay xe taxi.Ngày xưa là lâu đài của Đại đế Peter. Nay 
lâu đài được dùng làm Viện Bảo Tàng Mỹ Thuật (Museum of Art) Vườn 
hoa xinh đẹp bao bọc chung quanh lâu đài cổ Tallinn còn là nơi trượt 
tuyết. Hằng năm vào mùa đông có tổ chức các cuộc tranh tài giữa 
những người trượt tuyết, môn thể thao yêu chuộng của người sống ở 
xứ lạnh, có tuyết hàng năm. 
 
Tallinn có bờ biển rất đẹp. Công viên cỏ hoa xanh tươi, cắt tỉa xinh xắn 
dọc theo bờ biển cát trắng mịn màng. Từ Tallinn đến Helsinki họ dùng 

phà hoặc tàu nhỏ, đi lại mất độ1g30 phút. Dưới bến tàu to,tàu bé đậu chen chúc nhau trông phồn thịnh và vui 
mắt. Xe con thoi chạy từ bến cảng vào thị xã mỗi 15 phút có một chuyến.Có thể đi bằng Taxis nhưng phải trả 
giá. Nhà Estonia đắt so với Hoa Kỳ. Hàng hóa giá tương đôi cao hơn ở St Petersburg và Mỹ. Hãng phát điện 
Electric Center to lớn, nằm cạnh bờ sông với các kiến trúc to lớn khác, cung cấp điện lực cho thành phố. Nói 
chung, thi xã Tallinn sầm uất, thịnh vượng tuy mói độc lập hơn 10 năm, 
 
Theo hướng dẫn du lich, hằng năm có hàng triệu du khách từ các nước khác đến thăm viếng Tallinn. Phải 
chăng các hàng cây bạch dương thơ mộng gần bờ biển hay nguời Estonia thân thiện, hiếu khách, các thiếu 
nữ xinh đẹp, tràn đầy sức sống, hoặc các thánh đường cổ kính, rộng rãi hàng mấy trăm tuổi thu hút khách 
nhàn du và hiếu kỳ trên thế giới. 
 



Chúng tôi trở về du thuyền với sự ngưỡng mộ, và thán phục đất nước nhỏ bé, dù dân số it nhưng có đời sống 
cao. Óc sáng tạo, sư cầu tiến, tinh thần quật cuờng của họ đã làm cho nhiều người khen ngợi, hâm mộ và ao 
ước. Tàu rời bến rẻ sóng hướng về Rostock (Đức) vào 5 giờ, khi mặt trời hãy còn rạng rở, và muôn ngàn lượn 
sóng biển xô đuổi nhau, lấp lánh duói ánh nắng diu dàng của buổi chiều tà….. 
                    
NGỌC-HẠNH 


