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SORTEHAVET

Sådan kommer
du til Krim
Det er muligt at krydse den ikkeinternationalt anerkendte grænse
mellem Ukraine og Krim over land, men
ventetiden ved grænsen kan nå op på
ﬁre timer.
Det er mere bekvemt at ﬂyve over
Moskva til Krims hovedby, Simferopol.
Forskellige ﬂyselskaber klarer turen
fra Kastrup på ca. 10 timer.
En returbillet koster ca. 4.000 kr.

TURISME. Strandene i Jalta er fyldt på trods af vestlige sanktioner og det
forhold, at Ukraine har afbrudt jernbanetraﬁkken til Krim. Massiv russisk
statsstøtte puster nyt liv i turismen på halvøen.

Annektering: Rusland annekterede
Krim fra Ukraine i marts 2014. Størstedelen af verdenssamfundet betragter
stadig halvøen som en del af Ukraine.
De russiske myndigheder prøver at
opretholde turistindustrien, der lider
under det elendige forhold til Ukraine
og Vesten.

Ukrainske turister holder sig generelt
væk fra Krim på grund af den
anspændte politiske situation
mellem de to lande. Regeringen
i Kijev har afbrudt den tidligere
velfungerende togforbindelse fra
Ukraine til hovedbyen på Krim,
Simferopol.
Penge og logi: Mastercard og Visa har
afbrudt deres betalingsservice på Krim,
efter at Rusland besatte halvøen. Sørg
derfor for at have hele beløbet til
opholdet på Krim i kontanter. Banker på
halvøen veksler euro og dollar til rubler.
Rublen faldt markant i værdi i oktober
2014, så 100 rubler nu koster
12 kroner mod 17 året før.

men og bidrager med ﬂere nuancer.
Sødt og fremmedartet dufter magnoliaens store blomster, der af og til lyser
op i alt det grønne.
Planterne vokser vildt mellem hengemte art nouveau-huse og traditionsrige badehoteller. Kringlede smedejernsbalkoner, falmede okkergule facader, sprukkent murværk overgroet af
mos – de foretrukne tilholdssteder for
1900-tallets ferierende aristokrati emmer stadig af før-revolutionær intelligentsia.
Tusmørket lægger sig ned over Jaltas
palmer og palæer. Aftenstemningen
sætter én tilbage til en tid, hvor lakplader med den epokes populære san-

I sommermånederne strømmer
turisterne til Jalta, og priserne for
logi stiger. Sobaka Hostel er populært
blandt backpackere. Her koster et
dobbeltværelse 1.400 rubler (170 kr.) i
juni. Blandt Jaltas mest eksklusive hoteller hører Villa Elena. Her koster en
overnatning ikke under 10.000 rubler
(1.216 kr.). Jalta har desuden et stort
marked for udlejning af ferielejligheder.

MOLELEG.
Vagten, der normalt patruljerer på
molen er væk, og
unge strandløver
ser hurtigt
deres snit til at
bruge den som
udspringstårn.

Bådtur: At leje en stor lystyacht i
to timer med skipper koster
omkring 5.000 rubler (608 kr.).
Visum: For danskere er det nødvendigt
at søge om russisk visum for at få lov til
at rejse til Krim. Kontakt den russiske
ambassade i København.
WWW

FLYDER. Det lokale supermarked, ATB, sælger luftmadrasser, som er populære at
tage med på stranden.
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