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ukraine lviv
nærheden af efterspørgslen. Sådan at
lade stå til giver Lviv en aura af noget
gotisk og dystert – noget uhåndgribeligt, som udgør en stor del af byens tiltrækningskraft.
Ud over slentren langs de gådefulde
gader og gennem de stemningsfulde
kvarterer oplever man Lvivs højkultur
og forﬁnede karakter under et besøg i
operaen. Habsburgerne opførte den
storslåede koncertsal under byens
glansperiode i 1900, og den er stadig en
af Europas ﬂotteste – at opleve en af Verdis operaer her sender med det samme
en tilbage til den epoke. Skulpturer af
teaterkunstens og musikkens muser
byder velkommen. En venlig opsynskvinde fører ind i den magiske verden
af klunkebeklædte forhæng og tunge
lysekroner. Hun udleverer en marmorindfattet teaterkikkert, så gæsterne i logen bedre kan følge med.
Det lille rum er betrukket med kirsebærrødt velour på alle sider. Stoffet går
godt til de gyldne krummelurer, der
udgør store dele af salens interiør. Operaen er holdt i wiener-neorenæssance –
en rigt pyntet, næsten dekadent stil,
der var populær, inden det østrig-ungarske imperium sank i grus efter Første Verdenskrig.

Fra højkultur til barbari
Lvivs fremgang, velstand og multikulturelle univers kunne ikke opretholdes.
Store omvæltninger i denne del af Europa i første halvel af det 20. århundrede
ramte indbyggerne hårdt. Tyskere og
østrigere ﬂygtede vestpå under Første
Verdenskrig, da russerne indtog byen i
1914, eller de blev tvangsforﬂyttet til Nazityskland som et led i Molotov-Ribben-
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Lytjakivskyj-kirkegården
De tusindvis af statuer og
monumenter over Lvivs afdøde
indbyggere, som er stedt til hvile
på Lytjakivskyj-kirkegården, udgør
en af byens største attraktioner.
Gravstenen har inskriptioner på
ukrainsk, polsk, tysk og russisk.
Entre: 20 hryvnia (5,30 kr.).
WWW lviv-lychakiv.ukrain.travel
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Slotsbakken
Resterne af en fæstning
ligger på en høj tæt på bymidten,
men de ﬂeste turister kommer
her for at nyde den ﬁne udsigt
over Lviv.
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RENÆSSANCE.
Hollandske og
italienske mestre
opførte kømandshusene på
Markedspladsen
i 1500-tallet.

trop-pagten, da Lviv tilfaldt Sovjetunionen i 1939. Nazisterne myrdede Lvivs jøder i årene 1941-44, fortrinsvis i lejre
umiddelbart uden for byen og ofte med
hjælp fra de lokale.
I årene 1945-47 fordrev de sovjetiske
myndigheder polakkerne og armenierne, så Lvivs multietniske islæt gik tabt.
Byen bebos nu af omkring 88 procent
etniske ukrainere og ni procent russe-

re. Først efter 1991, da Ukraine blev selvstændigt, begyndte Lviv langsomt at
udvikle sit store potentiale for turisme
og fejre den multietniske fortid til glæde for fortrinsvis polakker, israelere, tyskere og østrigere. De genopdager nu
dens mangefacetterede fortid i stor stil
og sætter sig ind i, hvordan deres nationale kultur prægede den.

Frilandsmuseum
Spredt ud over 60 hektar
øst for Lviv ligger Museum for
folkearkitektur og levevis med
oprindelig træbebyggelse i form
af kirker, vindmøller, huse og
værksteder fra hele Vestukraine.
Entre: 10 hryvnia (2,15 kr.).
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IRAN
Irans højdepunkter

God tid i 3 af Irans absolutte perler. Shiraz
ligger poetisk ved foden af bjergene. Bazarerne
er blandt landets smukkeste. Persepolis var
Persiens hovedstad indtil Alexander den Store
ødelagde den. Og Isfahan med sin islamiske
arkitektur er en af verdens smukkeste byer.
Max 20 deltagere.
9 dage • 13.900 kr • 12. april • 20. april • 9. maj
8. september • 23. september • 12. oktober

Iran rundrejse

14 dage med store oplevelser. Vi har god tid i
de klassiske byer Isfahan og Shiraz, og lægger
ruten mod øst til ørkenbyen Yazd, der er på
UNESCOS liste over verdensarv. Tæppebyerne
1DLQRJ.DVKDQ8G̱XJWWLO3HUVHSROLVRJ
kongegravene Naqsh-i-Rustam. Til sidst Irans
hovedstad Teheran. Max 20 deltagere.
14 dage • 17.900 kr • 25. april • 2. maj
26. september • 12. oktober • 25. oktober

Lotfollah-moskéen i Iran. Foto: Esben Gynther, rejseleder

Smuttur til Iran

Det ypperste af Iran – både det kendte og det
upåagtede. Vi bor i de to perler af persiske
E\HU,VIDKDQRJ6KLUD]RJKDUXG̱XJWHUWLO
Persepolis og kongegravene Naqsh-i-Rustam.
%LVKDSXUKDUIDQWDVWLVNHNOLSSHUHOLH̯HURJGHQ
nærliggende Parishan sø har vadefugle og
smuk natur. Max 20 deltagere.
8 dage • 12.700 kr • 11. april • 2. maj • 31. oktober
7. november

Georgien – Armenien – Iran

Ekspedition gennem Kaukasus. Med de 3
spændende hovedstæder Tblisi, Yerevan og
7HKHUDQ6WRUVO§HGHXGVLJWHURJ̱RWQDWXUL
Kaukasus-bjergene. Dramatisk liggende klostre
i nogle af verdens ældste kristne lande. Gamle
bazarer, byer langs de gamle karavaneveje og
en klippeby i Iran. Max 20 deltagere.
15 dage • 19.900 kr • helpension undt. i Iran
21. september til 5. oktober
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NEW ZEALAND
Rundrejse gennem Nord- og Sydøen. Mange højdepunkter. Hvalsafari ved Kaikoura og
krydstogt på Milford Sound. I Queenstown sejler vi med hjuldamper og er til barbecue på en
I§UHIDUP0DRULDɓHQPHGNXOWXUVKRZL5RWRUXD2YHUQDWQLQJPHGPLGGDJKRVJ¨VWIULODQG
ERIDPLOLHU3ULVEHOºQQHWVDIDULPHGDOEDWURVSLQJYLQHUV¨OHURJVºOºYHUS§6\GºHQ)ORWQDWXUL
Marlborough Sounds. Halvpension og fremragende mad på vores hoteller. Max 20 deltagere.
23 dage • 44.800 kr • 12. november til 4. december

Også rejser til:
Peru • Costa Rica • Vietnam • Uzbekistan • Iran • Rumænien • Sydafrika
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