
tur og samme mangfoldige vegetation.
For millioner af borgere i det tidlige-

re Sovjetunionen var Abkhasien det fe-
rieparadis, de drømte om i deres for-
frosne sibiriske fabriksbyer 11 måneder
i træk – et paradis, som blev til virkelig-
hed en gang om året. Et ophold på et af
Abkhasiens mange sanatorier og kur-
hoteller indebar et tiltrængt afbræk fra
arbejdet i kolkhoser (landbrug i det tid-
ligere Sovjetunionen, red.) eller jobbet i
sværindustrien. 

Ferie her ved Sortehavet var lig med
massage på stranden og cocktails i cafe-
erne til lyden af bølgernes skvulpen.
Det betød at indlade sig på smalltalk og
romancer med badegæster fra nogle af
Sovjets 14 andre delrepublikker, mens
solen blev rødere, idet den nærmede
sig horisonten. 

Gik turen til hovedstaden og badeby-
en Sukhum, som af Georgien fortsat
kaldes Sukhumi, blev aftnerne danset
væk til den lokale slager af samme navn
og stroferne:

»Ligesom havet ikke findes uden bøl-

ger, sådan er der for mig kun dig, Su-
khum, Sukhum«.

Sangeren Igor Sarukhanovs stemme
forfølger stadig en overalt i Sukhum. På
en sti i parken, der omgiver Den Røde
Hærs gamle luksussanatorium MVO,
baner ordene sig vej gennem eksotiske
plantearter nede fra strandbarerne. De
fremmedartede blomster og træer ud-
sender en berusende blanding af dufte
og tilsætter den lune aften sødme. 

Sanatoriets område strækker sig 
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VIDENSREJSER
der rykker dig

Se mere på www.horisontrejser.dk 
eller ring til os på +45 7020 2779

ISRAEL 

med Herbert Pundik
22/3-2/4 2016

 

MYANMAR 
(BURMA) 

med Lone Kühlmann
16/3-2/4 2016

 

NORDKOREA 
med Flemming Ytzen

11/4-20/4 2016
 

IRAN 
med Ole Wøhlers Olsen

8/4-21/4 2016

Sådan kommer 
du til Abkhasien
Abkhasien var tidligere en autonom
del af Den Georgiske Sovjetrepublik. 
Efter en blodig borgerkrig mod 
georgiske styrker vandt landet sin 
selvstændighed i 1993. Abkhasien 
betegnes i Vesten som en såkaldt 
’udbryderrepublik’ – et ord, abkhaserne
dog ikke bryder sig om. Kun Rusland 
og få andre lande anerkender 
Abkhasiens selvstændighed. 

Der er ingen direkte fly til Abkhasien,
men gode forbindelser via Istanbul 
og Moskva til Sotji Lufthavn i Rusland
tæt på grænsen. Direkte tog afgår to
gange om ugen fra Moskva til Sukhum.
Sydfra, fra byen Sugdidi i Georgien, kan
man tage taxa til grænseovergangen, 
videre med minibus til Gal og derfra 
til Sukhum.

I hovedstaden og badebyerne Pitsunda
og Gagra, hvor russere ligger tæt i 
sommermånederne, ånder alt fred. 
Dog rådes til forsigtighed omkring 
byen Gal og grænsen til Georgien, 
hvor situationen traditionelt har været 
anspændt. Man kan ikke rejse fra 
Rusland gennem Abkhasien og til 
Georgien, da regeringen i Tbilisi opfatter
det som ulovlig indrejse på georgisk 
territorium. Information via georgiske
myndigheder om rejse til Abkhasien 
kan ikke anses for pålidelig.

Det kræver visum at rejse til Abkhasi-
en og udstedes af landets udenrigs-
ministerium via en simpel procedure 
online. Rejser du gennem Rusland, er
det også nødvendigt med et russisk 
visum med dobbelt indrejse.
WWW mfaapsny.org

Flere af de sovjetiske hoteller står
stadig nøjagtig som i 1970’erne og
80’erne, så en tur til Abkhasien har 
et element af tidsrejse over sig. En 
overnatning koster helt ned til 35 kr.
Prøv f.eks. kurhotellerne Abkhasia 
eller MVO. Sidstnævnte er særlig flot;
entreen leder bogstaveligt talt direkte
ud i Sortehavet. En overnatning i 
dobbeltværelse koster 1.500 rubler
(170 kr.). 


