
RundRejse - KRimhalvøen
Kiev - Jalta - Odessa
9 dage med dansK RejseledeR

Pris fra Kr. 11.950,- Tillæg for enkeltværelse: kr. 2.650,- (Turene gennemføres ved min. 20 deltagere)

Anne Lindegaard og Bent Bjerggren er begge cand. mag. med russisk som hoved-
fag, og arbejder til daglig med sprogundervisning i gymnasiet. siden 1972 har de re-
gelmæssigt besøgt sovjetunionen/Rusland og har også boet der i længere perioder. 
anne har bl.a. i 2 år været lektor i sankt Petersborg, og gennem de seneste 20 år har de 
haft talrige udvekslinger samt et spændende samarbejde med moskvas Pædagogiske 
universitet. 
de har gennem årene rejst over det meste af det tidligere sovjetunionen og har de sid-
ste 10 år jævnligt fungeret som rejseledere for vestjyske gymnasier og holstebro Rejse- 
Center i Rusland samt Wien, Berlin, london og usa. 

afreJsedatO:

12. - 20. oktober 2013
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dag 1 - lørdag den 12. oktober 
afrejse fra Billund eller Københavns lufthavn og efter et 
flyskift i Riga, lander vi først på eftermiddagen i Kiev. efter 
indkvartering på hotellet skal vi på rundtur i den mere end 
1500 år gamle by, som altid har været et betydningsfuldt 
historisk og kulturelt centrum. Byens kultursamlinger og 
arkitektur regnes i dag som en del af verdens kulturarv og de 
smukke og harmoniske bygningsværker indhyllet i tidligere 
tiders gloriøse ånd, charmerer de fleste beskuere.
undervejs passeres den gamle, historiske byport, ”gold-
en gate” og herfra videre til byens største attraktioner, 
herunder vidunderligt smukke sophia Katedral fra 1031, 
opkaldt efter den berømte hagia sofia i istanbul. vi spad-
serer til den lavtliggende bydel Podol, hvor vi bl.a. skal se 
den imponerende st. andrew’s kirke. senere skal vi bese 
Kiev-Pechersk lavra-klostret - et meget berømt grottekloster 

med mumificerede munke. Klostret er virkelig imponerende. 
såvel klostret som sophia katedralen er i dag på unesco’s 
liste over verdens kulturarv. 

dag 2 - søndag den 13. oktober 
Formiddagstur til Kiev’s hovedgade, hvor vi skal besøge det 
traditionelle fødevaremarked. der vil blive rig mulighed for 
at smage på forskellige ukrainske specialiteter. hvis muligt, 
vil der blive arrangeret et møde med en repræsentant fra 
den danske ambassade med henblik på at få en generel 
orientering om situationen i ukraine. Fra Kiev flyves der om 
aftenen til simferopol, hvor vi har en enkelt overnatning.

dag 4 - Mandag den 14. oktober 
vi rejser videre med bus, ca. 1 time, til tatarbyen Bakh-
chisaray, en perle af orientalsk skønhed og eksotisk stemn-

ing. vi ser bl.a. Khans’ Palace, bygget af slaver i det 16. 
århundrede, ambassador’s gate, The Fountain of tears 
samt haremmet. senere besøges assumption monastery.  
Om eftermiddagen fortsætter vi til jalta, hvor vi overnatter. 

dag 5 - tirsdag den 15. oktober
Byvandring i jaltas centrum samt langs den charmerende 
havnepromenade. grundet beliggenheden i en dalslugt 
syd for Krimbjergene, har jalta et behageligt klima, der 
kan sammenlignes med middelhavskysten. jalta, der er 
grundlagt i det 6. århundrede blev i 1945 verdenskendt 
for jaltakonferencen, hvor stormagterne skulle afgøre  
Tysklands skæbne efter verdenskrigen, og vi skal naturligvis 
se livadia-paladset, den sidste zars sommerresidens, hvor 
konferencen fandt sted. Også alexander nevsky-katedralen 
besøges. 

dag 5 - Onsdag den 16. oktober
Besøg i anton Tjekhov’s hus, hvor forfatteren boede fra 1899 
til 1904 samt sejltur til svaleredeslottet, bygget 1912 af en 
gal, tysk oliemillionær. slottet fremstår i dag, med sin dram-
atiske beliggenhed på en klippe ved havet, som et af Krims 
mere fantasifulde vartegn. efter en lille bådtur langs kysten 
fortsættes til alupka, det mest eksotiske slots-kompleks 
langs hele kysten. Bygget af grev vorontsov 1828-1846 i en 
bizar kombination af skotsk og arabisk stil.

	  

st. michael Katedral sophia Katedral
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dag 6 - torsdag den 17. oktober
vi køres i et idyllisk landskab med grønne kystnære bakker 
til slottet massandra med en enestående samling af møbler 
og kunst. herfra til massandra Winery, ukraines ældste 
vingård, beliggende i en dalkløft dækket af århundredgamle 
fyrretræs-skove. Besøget på den specielle, tetragon-for-
mede vingård indbefatter naturligvis en introduktion til de 
regionale vine. 

dag 8 - fredag den 18. oktober
vi kører med bus ca. 90 km til sevastopol ved sortehavet, 
hvor vi tager på byrundtur. senere besøges den ældgamle 
græske by Chersoneses, - et bykompleks under unescos 
beskyttelse. Fra sevastopol med nattog til Odessa.

dag 9 - lørdag den 19. oktober
vi ankommer kl. ca. 8.00 til Odessa, hvor vi efter morgen-
maden skal se på byen, herunder den 142 m lange, berømte 
Potemkintrappe. sortehavsbyen Odessa kaldes, på grund 
af den herlige middelhavsstemning, for ”sydens vidunder” 
og den er, med sine fine historiske bygninger, smukke al-

leer samt den vidunderlige beliggenhed ved vandet, et 
rigtigt dejligt feriemål. vi tager en lidt længere spadseretur 
for på passende vis at opleve byens atmosfære. der bliver 
endvidere mulighed for at besøge et par af byens fornemme 
museer.

dag 9 - søndag den 20. oktober
vi kører med bus retur til Kiev, hvorfra vi flyver via Riga retur 
til Billund (ankomst først på aftenen).

	  

	  

st. andrew’s kirke



Pris per person    kr. 11.950,-* 
Tillæg for enkeltværelse  kr. 2.650,-

*  Bemærk at vi tager forbehold for ændringer i skatter 
og afgifter. 

inkluderet i rejsens pris: 
•  Flyrejse Billund/København-Kiev t/r  med Air Baltic
• Lufthavnsskatter og afgifter*
• Togrejse i 2-køjes kupe
• 8 overnatninger på 3-stjernede hoteller 
• Morgenmad hele perioden
• Busrundrejse iflg. program
• Entreer til de nævnte seværdigheder
• Danske rejseledere hele vejen fra/til Danmark
• Gebyr til Rejsegarantifonden og EU ansvarsrisiko

ikke inkluderet i prisen: 
• Sygdomsafbestillingsforsikring og rejseforsikring
• Drikkepenge
•  Frokoster og middage (men hvis der er stemning 

for det, vil der, for egen regning, blive arrangeret 
fællesspisning).

Betaling:
Faktura på depositum kr. 2.500,- fremsendes umiddelbart 
efter accept af tilbuddet. Faktura på restbeløbet sendes 
til betaling 2 måneder før afrejse.

Navne:
OBs!  det er meget vigtigt, at navnene stemmer overens 
med navnet, som angivet i passet, da man ellers kan 
risikere afvisning ved check-in.

annulleringsbetingelser:
ved annullering fra bestilling og indtil 1. august 2013 
mistes kr. 2.500,- pr. person. Fra 2. august og indtil den 
1. september 2013 mistes 50% af rejsens pris. efter 2. 
september 2013 mistes hele rejsens pris.

visum- og pasregler:
der kræves ikke visum til ukraine.   

Bagage:
der kan medtages et stk. håndbagage på max. 8 kg og et 
stk. indvejet bagage på max. 20 kg.

vaccinationer:
Check venligst behovet for vaccinationer via dette 
link: www.sikkerrejse.dk eller spørg egen læge.

rejseforsikring: 
det er vigtigt at være godt forsikret, hvis uheldet 
er ude. vi hjælper gerne med at finde den mest 
fordelagtige forsikring. det mest populære produkt er 
årsrejseforsikringen, der dækker alle rejser indenfor et år 
(dog max. 30 dage per rejse), som kan tegnes for europa 
eller hele verden. i tillæg kan der tegnes ulykkesforsikring 
og bagageforsikring ligesom sygdomsafbestilling kan 
inkluderes. Kontakt os venligst for aktuelle priser.

sygdomsafbestillingsforsikring:
Pris kr. 450,- per person og dækker i tilfælde af akut 
sygdom, dødsfald i familien. 

forbehold:
vi tager forbehold for ændring i skatter, afgifter, 
valutakurser, ændring af fartplaner samt ændringer i 
programmet som følge af lokale forhold i ukraine. der 
tages endvidere forbehold for gennemførelse af rejsen, 
som følge af få tilmeldinger. 

reJsefaKta
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TeKnisK aRRangøR: BilleTKOnTOReT a/s. RejsegaRanTiFOnden nR.: 650


