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Viktors Farmor har arrangeret rejser på Balkan siden 2008
14 DAGE PÅ BALKAN
Albanien, Makedonien, Montenegro.
Rejsen viser nogle af Europas nyeste lande
frem. Albanien har en gæstfri befolkning
og spændende byer som ”Byen med 1000
Vinduer” og ”Byen med 1000 Trapper”.
Makedonien har den smukke Ohrid sø og
Montenegro charmerende middelalderbyer.
Max 20 deltagere.
EBHFtLStBGSFKTFNBSUTtNBK

BALKANS HØJDEPUNKTER
Albanien, Bosnien, Kroatien, Montenegro.
Med den pulserende lille hovedstad Sarajevo.
Den berømte bro i Mostar. Adriaterhavets
perle Dubrovnik. Middelalderbyerne Kotor
og Budva. Rundtur i Tirana og frokost hos
familie på landet i Albanien.
Vi bor på 4-stjernede hoteller.
Max 20 deltagere.
EBHFtLStBGSFKTFBQSJMtNBK

MOSAIK AF 3 LANDE
Makedonien, Albanien og Montenegro. Tre
små lande med store seværdigheder. Skopje
med tyrkisk bazar og Mother Theresa hus.
Nationalparken Mavrovo. Sejltur på den malerisk smukke Ohrid sø. Albaniens hovedstad
Tirana. Vi bor på 4-stjernede hoteller.
Max 20 deltagere.
EBHFtLStBGSFKTFBQSJMtTFQUFNCFS

MONTENEGRO – Europas glemte Perle
Safirblåt Adriaterhav, grønne bjerge og gule
sandstrande. Charmerende middelalderbyer.
Enestående natur. Vandring i verdens næstdybeste canyon og sejltur på Sydeuropas
eneste fjord. Vi bor på samme 4-stjernede
hotel hele ugen.
Max 20 deltagere.
EBHFtLStBGSFKTFBQSJMtNBK
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til at deﬁnere stilen konstruktivisme,
men UNESCO afviser at anerkende
det enestående bygningsværk som
verdenskulturarv, fordi organisationen er utilfreds med den måde,
vinduerne er renoveret på.
Konstruktivisme var en stilretning, der i 1920’erne og starten
af 30’erne hyldede fremtiden og
bidrog til industrialisering på den
nye sovjetstats præmisser. Kharkiv
har adskillige ﬁne eksempler på denne arkitektur. Kontrasten til krummelurerne på facaderne i Lviv kan
næppe blive større.
Navnet på byens store park, hvortil en lang svævebane fører op, er et
andet levn fra Sovjettiden og et lille
spor af russisk indﬂydelse: Parken er
opkaldt efter Gorkij. Statuen af den
berømte digter tronede i mange år
foran hovedindgangen, men er for
nylig skiftet ud med et overdimensioneret tegneserieagtigt egern.
Det passer måske bedre til de farverigt blinkende karruseller og rutsjebaner, som er skudt op de senere
år. Fra pariserhjulet er der udsigt over
hele byen.
En noget billigere form for forlystelse end dem i parken er undergrundsbanen. Den udgør en attraktion i sig selv. På grund af sit høje
befolkningstal og status som vigtig
industriby blev det i 1960’erne besluttet at anlægge en metro i Kharkiv. I
Brezjnev storhedstid i 1975 åbnede
den første linje.
I overensstemmelse med sovjetisk
tradition er alle stationer forskellige. Arkitekturen og de kunstneriske
dekorationer er inspireret af navnet
eller destinationens særkende: museum, stadion, universitet og Pusjkin.
Selv om de ikke er helt så overdådige som i Moskva, er det sjovt

at tage rundt og betragte de meget
fantasifulde udsmykninger. Der er
blandt andet lysekroner, der kunne
hænge hos lord Sauron, glasmosaikker med alvorligt udseende videnskabsmænd i færd med at løse et
svært problem og korridorer mellem
linjerne, hvor man pludselig føler
sig hensat til et rumskib i en ældre
science ﬁction-ﬁlm.
Som led i forberedelserne til EM
i 2012 røg metroens ﬂotte originale
informationstavler, der var på russisk
og en integreret del af stationernes
visuelle udtryk, desværre på lossepladsen. De blev udskiftet med nogle
hæslige, billigt udseende nogle af
slagsen på ukrainsk og engelsk, så
fodboldfansene ikke for vild.
Attraktioner, oplevelser og indtryk af den type venter i Ukraine, nu
hvor togstammen langsomt og knagende bevæger sig ind på Kharkivs
Sydbanegård. Planmæssig ankomst
18 timer efter afgangen fra Lviv.
ibureauet@information.dk

Tre tips

VERDENSMAND
”Arbejdet i
Verdensbanken og
FN’s familieplanlægningsfond giver Sven
Burmester et unikt
udsyn over verdens
problemer”
Politiken

• Lokal musik til rejsen: Okean Elzy:
’Ja tak khotjy do tebe’ / Bumboks:
’Jahteram’ / Tjekaj Sobaki v
Kosmose: ’Politika’ / Marija
Tjajkovskaja og Gusja Katusjkin

• Spilleﬁlm om Ukraine: ’Everything
Is Illuminated’ (2005) ’My Joy’
(2010)

• ’Puzata Hata’-kæden af
restauranter har ﬁlialer i alle større
byer. Her kan man spise traditionel
ukrainsk mad til attraktive priser
puzatahata.com.ua/eng/

➙

JORDEN RUNDT I 70 ÅÅR - ERINDRINGER FRA ET LIV
I VESTEN, ØSTEN OG DEN ISLAMISKE VERDEN
”Burmester [fortæller] hvordan hans globale arbejdsliv førte ham frem til den knusende konklusion, at islam er den store taber og Kina den klare vinder i forsøget på
at indhente Vesten. ” Politiken
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