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Thành phố cổ nhất Đông Âu nằm ở thủ đô Kiev của đất nước Ukraine xinh đẹp. Du
khách sẽ trầm trồ trước sự vương giả, cổ kính, trên khắp các công trình kiến trúc

có từ thế kỷ thứ V, xếp đều trong thành phố. Các nhà thờ, bảo tàng, nhà hát, đa phần
đều mang nghệ thuật kiến trúc Baroque tuyệt đẹp hòa cùng khu vườn ổ tích dọc hai
bên bờ sông Dnepr.

Thật không gì đẹp bằng một buổi chiều nắng vàng trên bãi cỏ xanh, điểm xuyến
chúng là những sắc hoa rực rỡ, tràn đầy sức sống mãnh liệt. Tại Kiev, chúng ta dễ
dàng cảm nhận được điều này ở công viên sát bờ sông Dnepr dịu hiền. Những chú
chim bồ câu đang chăm chăm ăn những mẫu thức ăn mà du khách ban tặng, làn gió

thì nhẹ nhàng man mác. Không gian ở đây lúc nào cũng vậy, ngập tràn tươi mát bởi
cây xanh ở khắp mọi nơi, theo đó là các tuyệt tác kiến trúc liền kề.
Thành phố được chia làm hai phần riêng biệt bởi dòng sông Dnepr. Phía bên tả ngạn
là một bình nguyên rộng lớn với các khu vui chơi, căn hộ, nhà hàng nhộn nhịp, hiện
đại. Hữu ngạn là một đồi núi cao với khu phố cổ cùng các công trình lịch sử đầy giá
trị. Cả hai cùng kết hợp tạo thành một bản nhạc với cả nốt trầm và bổng đan xen
khiến cho các du khách như bị hút hồn khi đến đây.
Nghệ thuật kiến trúc ở phía hữu ngạn lộng lẫy với các thánh đường, pho tượng, mang
màu sắc của trường phái Ukrainian Baroque. Đó là sự kết hợp giữa nghệ thuật
Baroque và Byzantine xuyên suốt một quãng đường dài lịch sử.
Chúng ta có thể hiểu được khi đến thăm quảng trường St. Sophia nơi có pho
tượng người anh hùng dân tộc vĩ đại Bogdan Khmelnytsky trong tư thế cưỡi ngựa oai
phong lẫm liệt.
Phía sau đó là thánh đường St. Michael màu trắng xanh cùng các chóp vàng độc đáo.
Trước đó là Nhà thờ thánh Sophia, là một phần của di sản đầu tiên ở Ukraine được
UNESCO xếp vào danh sách Di sản văn hóa thế giới.

Kiev Pechersk Lavra là một quần thể tu viện cổ tọa trên ngọn đồi nhìn xuống dòng
sông Dnepr. Kiến trúc của quần thể tựa như một tòa lâu đài tráng lệ với mái vàng,
tường trắng đầy sang trọng. Quần thể này cũng là một phần của Di sản thế giới đầu
tiên được công nhận. Ở mỗi góc phố của Kiev, chúng ta sẽ vô tình bắt gặp rất nhiều
các thánh đường xinh đẹp khác.

Quảng trường Độc lập với con phố Kreshchatyk là nơi có đủ mọi cửa hàng hiệu nổi
tiếng thế giới dọc theo hai bên đường. Chưa hết sự thú vị, ngay phía dưới của trung
tâm quảng trường là một trung tâm thương mại với thiết kế giống hệt khu thương mại
của Quảng Trường Đỏ ở Moscow.

Lâu đài Mariinsky là nơi diễn ra các nghi lễ quốc gia, có một mặt tiền đắc địa hướng
ra quảng trường nghị viện. Tòa lâu đài theo phong cách kiến trúc của Ukraine với
chiếc đinh ba, biểu tượng của quốc gia phía mặt tiền. Nội thất bên trong có hình bát
giác với mái vòm độc đáo làm từ kính và kim loại. Phía giữa mái vòm còn chừa một
khoảng trống hình tròn, lắp kính với mục đích lộ thiên để thu ánh sáng từ bên ngoài

vào. Những hình trang trí miêu tả các chủ đề dân gian được thể hiện đặc sắc qua
các bức bích họa và các chi tiết chạm nổi bằng đá cẩm thạch nhân tạo, kính, kim
loại và gỗ.

Một niềm tự hào khác của Kiev chính là Cổng Vàng, được xem là một trong những
công trình kiến trúc Yarroslav chính của thành phố. Sau khi bị quân Batyi Khan phá
hủy, nó được xây lại vào năm 1832. Kể từ năm 1983 đến nay, Cổng Vàng trờ thành
một viện bảo tàng với kiến trúc xinh đẹp. Không thể không kể đến House with
Chimaeras, một tòa nhà theo kiến trúc Tân Nghệ Thuật độc đáo nổi tiếng trong khu
phố cổ. Nơi đây từng được sử dụng như một dinh tổng thống cho các nghi lễ chính
thức và ngoại giao từ năm 2005.

Những trải nghiệm khác khi đến với Kiev còn nhiều vô kể. Kiev sẵn sàng chiều lòng
mọi du khách đến đây với mọi sở thích cho một kỳ nghỉ hoàn hảo.
Bãi biển Hydropark với các bãi tắm sạch cùng phòng gym ngoài trời thú vị. Nếu bạn
đam mê mạo hiểm thì đừng bỏ qua trò nhảy bungee hay tham gia các hoạt động thể
thao nhẹ nhàng hơn như bóng chuyền, lướt ván,...
Và đặc biệt là ghé vào các cửa hàng gần đó để thưởng thúc các món ăn ngon, nhâm
nhi với bia Obolon nhé. Nó được xem là loại bia nổi tiếng nhất Ukraine với nồng
độ khá mạnh, mang lại cảm giác vô cùng sảng khoái.

Kiev chiều lòng du khách bởi sự đa dạng trong kiến trúc và yên bình trong quang
cảnh đời thường. Những bóng cây xanh, hoa cỏ tươi sắc cùng các công tình lộng lẫy,
những khu phố cổ thơ mộng đã tạo nên một Kiev với nhiều cung bậc cảm xúc. Dường
như cả một Đông Âu thu nhỏ lại nơi đây, một sự quyến rũ đủ sức lôi cuốn du khách
đến với thành phố này.

NAM GIANG TU

