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Hotel Maribo Søpark

Du kan læse mere
om opholdene og andre gode 
tilbud på vores hjemmeside

»

Vestergade 29  ∙  DK-4930 Maribo  ∙  Tlf. +45 54 78 10 11  ∙  info@maribo-soepark.dk  ∙  www.maribo-soepark.dk

Pris pr. person ......................  fra kr. 845,-

MINIOPHOLD
MED FRIHED

Oplev naturskønne Lolland-Falster på
dine egne vilkår.

Opholdet inkluderer: 
· Overnatninger i dobbeltværelse
· Morgenbuffet

Pris pr. person ............................ kr. 995,- Pris pr. person ............................ kr. 825,-

ROMANTISK OPHOLD

Find eller genfind hinanden - midt i de
romatiske omgivelser.

Opholdet inkluderer: 
· 1 fl. mousserende vin ved ankomsten
· 2 retters middag (Køkkenchefens valg)
· Overnatning i juniorsuite med spa og

udsigt over Maribo Sø
· Morgenbuffet

TAG EN FRIDAG OG FÅ EN GOD OPLEVELSE

9.
APRIL

2015

PÅ TUR MED
SIRIUS
(FOREDRAG MED HELGE NORDHOLT)

Kom og vær med til en spændende aften i 
selskab med Helge Nordholt, der er
tidligere medlem af slædepatruljen SIRIUS. 

Opholdet inkluderer: 
· 2 retters menu
· Entré til foredraget ”PÅ TUR MED SIRIUS”
· Overnatninger i dobbeltværelse 
· Morgenbuffet

Naturpark Maribosøerne er et enestående naturområde som udgør 
et areal på ca. 50 km2. Nationalt set er Maribosøerne blandt vore
ypperste naturområder. I visse sammenhænge er det også et natur-
område af stor international betydning.

Nok den smukkeste af disse søer er "Maribo Søndersø", hvilken Hotel 
Maribo Søpark ligger lige op til. Og med en betagende udsigt over de 
smukke naturarealer, er vi sikre på, at du tager herfra fuld af ro.

Du kan læse mere om Naturpark Maribosøerne på

www.naturparkmaribo.dk

AF JENS MALLING
rejser@k.dk

Dørene lukker, og 12’eren 
sætter i gang med et ryk. Den 
rød-gule sporvogn afgår fra 
Kontraktova-pladsen i Kijevs 
historiske centrum Podil. Bil-
letsælgeren baner sig vej ned 
gennem gangen, snor sig for-
bi de mange passagerer. For 
1,50 hryvnia (60 øre) kommer 
man på en afvekslende tur 
gennem Ukraines hovedstad 
og hele vejen til det populære 
udfl ugtsmål Pusjtja-Voditsa 
19 kilometer væk.

Udenfor køber folk aviser 
og drikkevarer fra stoppeste-
dets mange boder. Flere mi-
nibusser trænger sig ind mel-
lem sporvognene, sætter en 
ladning passagerer af og bi-
drager til yderligere trængsel. 
Samtidig strømmer byens 
indbyggere op fra metroen og 
bliver en del af vrimlen. 

Menneskemylderet omgi-
ves af nogle af Kijevs vigtigste 
attraktioner og bygningsvær-
ker.

På Kontraktova-pladsen 
befi nder sig således det tradi-
tionsrige Mohyla Universitet, 
handelshuset Gostinyj Dvor 
fra 1800-tallet samt Kontrakt-
huset  – alle opført i nyklassi-
cistisk stil. 

I Podil-kvarteret begynder 
også den kendte handelsgade 
Andrijivskyj Usvis, hvor al 
slags lokal kunsthåndværk, 
nationaldragter og antikvite-
ter sælges til turister. 

Her ligger museet, der ærer 
bysbarnet Mihail Bulgakov – 
forfatter til bøgerne ”Meste-
ren og Margarita” samt ”Hun-
dehjertet”. Han boede i byg-
ningen, der i dag huser mu-
seet, fra 1906 til 1919. Gaden 
fører op til barokkirken op-
kaldt efter Sankt Andreas og 
videre hen mod Kijevs kom-
mercielle centrum ved Maj-
dan-pladsen og hovedstrøget 
Khresjtjatik.

12’eren bevæger sig den 
modsatte retning, nemlig 
gennem den gamle bydel Po-
dil og ind mellem huse byg-
get i før-revolutionær stil. 
Mange caféer og barer er 

skudt op her de seneste år. 
Den centrale beliggenhed gør 
kvarteret ekstra populært. 

Sporvognen bumper over 
sporene, der ikke altid er fø-
jet lige nænsomt sammen el-
ler bare har givet sig de sene-
ste år, hvor det har været 
småt med vedligeholdelse af 
systemet. 

Snart går turen forbi et stort 
sporvognsdepot, hvor en hel 
armada af 12’erens familie-
medlemmer holder klar til at 
tjene byens indbyggere. 

De er af typen Tatra-T3 – en 
tjekkoslovakisk sporvogns-
model, som er verdens mest 
udbredte. 

Den blev importeret af Sov-
jetunionen i stor stil allerede 
fra 1963. Der har kørt elektri-
ske sporvogne i Kijev siden 
1892, og byens vidt forgrene-
de net af linjer binder ikke 
kun kvarterer og bydele sam-
men. Med de mange sevær-
digheder, mindesmærker og 
stednavne, der henviser til 
historiske begivenheder og 
personer, har sporene også 
evnen til at sætte fortid og 
nutid i forbindelse. 

Podils smallere gader og 
ældre beboelse bliver afl øst 
af brede boulevarder og bo-
ligblokke fra sovjettiden, idet 
rejsen går længere og længe-
re ud af Kijev. Snart befi nder 
sporvognen sig midt i et vidt-
strakt marked, hvor lokale 
sælger deres ejendele langs 
skinnerne. Chauff øren må 
sætte farten ned, så det ikke 
kommer til uheld i den store 
menneskemængde. Ældre 
koner med hovedtørklæder 
og sammensurrede bylter sti-
ger af og begiver sig ind i 
travlheden blandt de hand-
lende. 

Omsider forsvinder den 
sidste forstad og 12’eren bli-
ver opslugt af dyb skov. Træ-
ernes kroner lukker sig over 
vognen. Skinnerne fortsætter 
gennem en tunnel af gul og 
orange. Kilometer efter kilo-
meter glider efterårsfarver 
forbi ruderne.

Ude igen på den anden side 
kommer feriebyen Pusjtja-Vo-

Kijevs linje 12 byder på 
både fortid og nutid
Ukraines længste og mest naturskønne sporvognslinje fører gennem den 
gamle bydel og ud til et smukt naturområde med datjaer fra sovjettiden

ditsa til syne, hvor tidligere 
eliter havde deres prangende 
datjaer. Klare farver og kunst-
færdige træudskæringer pry-
der facaderne, som de fl akser 
forbi sporvognen. 

Flere af feriehusene stam-
mer helt tilbage fra zartiden. 
Stedets ro og skønhed tiltrak 
oprindeligt en lang række 
kunstnere, blandt andet for-
fatteren Nikolaj Gogol og 
Ukraines nationalskjald, Ta-
ras Sjevtjenko. 

Pusjtja-Voditsa blev for al-
vor populær i slutningen det 

19. århundrede. Kijevs velstil-
lede familier kom herud om 
sommeren for at undslippe 
byens kvælende hede og pro-
menere i den nærliggende 
park. 

I 1900 åbnede sporvogns-
linjen. Siden opførte de sov-
jetiske myndigheder fl ere sa-
natorier og helbredsklinikker 
og afholdt sommerlejre for 
ungpionerer. Ved endestatio-
nen ligger en traditionel sov-
jetisk dagligvarebutik, hvor 
fl otte kommunistiske mosa-
ikker pryder væggene. 

SPORVOGN NUMMER 12 I KIJEV

 3 Flere sporvognslinjer, herun-
der 12’eren, afgår fra Kontraktova-
pladsen i bydelen Podil. Tag den 
blå metrolinje og stå af ved 
”Kontraktova Ploshcha”. Køb bil-
letten efter indstigning og husk 
at stemple. Turen til Pusjtja-
Voditsa tager lidt over en time og 
er 19,2 kilometer lang. 

 3 Byen har 23 sporvognslinjer 
og 156,8 kilometer skinner. Mere end 400 vogne betjener systemet. 
Sporvognsnettet blev kraftigt reduceret i årene efter Sovjetunionens 
opløsning i 1991, da biltrafi kken i denne periode eksploderede. I 2004 
blev linjen over fl oden Dnepr nedlagt på trods af store protester blandt 
Kijevs indbyggere. Siden dengang har sporvognsruterne på højre og 
venstre bred ikke været forbundet. 
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0 Den tjekkoslovakiske sporvogn af typen Tatra-T3 er verdens mest udbredte. Den kører også på linje 12 i Kiev, der er Ukraines længste 
sporvognslinje. – Begge fotos: Jens Malling.

0 For 1,50 hryvnia (60 øre) kommer man på en afvekslende tur 
gennem Ukraines hovedstad og til udfl ugtsmålet Pusjtja-Voditsa 
19 kilometer væk.


