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SUVERÆNE SOMMERFERIER
 

Kirgisistans bjerge og nomader Over Himalaya til Ladakh

Mindre grupper
Max 20 deltagere
Danske rejseledere

86 22 71 81 
www.viktorsfarmor.dk

Eventyrlig rejse med vaskeægte safari i Okavango 
deltaet og Botswanas nationalparker. Safari morgen 
og at en i specialbyggede Land Rovere. At ensmad 
omkring bålet og overnatning i senge i telte, med 
savannens lyde som kulisse. Til sidst solnedgangs- 
cruise på Zambesi-fl oden og suget i maven ved Victoria 
vandfaldet.

12 dage • 23.900 kr. inkl. helpension • Max 18 deltagere 
Afrejse: 4. til 15. juli • 15. til 26. oktober

Enestående landskaber ved Ararats bjerg. Hovedstaden 
Yerevan har sydlandsk stemning, museet for folkemor-
det samt det forbløff ende kunstmuseum ”Armeniens 
hæng ende haver”. I Kaukasus-bjergene ligger klostret 
Tatev dramatisk og har verdens længste kabelbane. En 
særlig oplevelse er de lækre måltider. Pragtfulde froko-
ster – i privat hjem, i familiehave og i klippehule. 
8 dage • 10.900 kr. inkl. halvpension
Afrejse: 6. juli • 13. juli • 3. september • 11. oktober

Botswana og Victoria Falls

Den perfekte rundrejse i Sydafrika. Alle højdepunkterne 
i det store land er med, og i tilgit  de to små kongedøm-
mer Swaziland og Lesotho. Safari i den imponerende 
Kruger Nationalpark. Ved Plettenberg Bay er vi på 
krydstogt for at se hvaler. Vi skal på vinsmagning i 
”The Winelands”. Rejsen slutter i en af verdens smuk-
kest beliggende byer, Cape Town.
21 dage • 27.900 kr. inkl. halvpension
Afrejse: 5. til 25. juli • 7. til 20. oktober

Det bedste af Sydafrika

Armenien

Makedonien, Albanien og Montenegro. Store oplevel-
ser i tre små lande. Makedoniens hovedstad Skopje 
med tyrkisk bazar. Sightseeing og tid på egen hånd 
i Tirana.  I Albanien besøger vi ” byen med de 1000 
vin duer”. Middelalderbyerne Budva og Kotor i Monte-
negro. Sejlture på den maleriske sø Ohrid, på Balkans 
største sø Skadar og på den eneste j ord i Sydeuropa.
9 dage • fra 11.900 kr. inkl. halv-/helpension
Afrejse: 24. juni • 14. juli • 18. august • 15. oktober • m.fl.

Mosaik af 3 lande

Følg en gorilla på 7 meters afstand. Denne ubeskrive-
lige oplevelse får du i Bwindi Nationalpark på grænsen 
mellem Uganda og Rwanda. Her fi ndes over halvdelen 
af verdens bjerggorillaer. Vi tager på chimpanse-trek 
i Uganda, er på udkig et er klatrende løver i Queen 
Elisabeth nationalparken og besøger et marked ved 
Kivu-søen. Rejsen er lagt på frodige og grønne årstider.
15 dage • 30.900 kr. inkl. helpension og gorillatrekking
Afrejse: 1. til 15. juli • 16. til 30. juli • 6. til 20. november

Uganda og Rwanda

Indholdsrig rejse i 6 lande. I Bosnien har vi god tid i den 
kulturelle smeltedigel Sarajevo, og vi besøger Mostar 
med den berømte bro. Kroatien byder på Adriaterha-
vets perle Dubrovnik. Montenegro har stemningsfulde 
middelalderbyer. I Albanien spiser vi frokost hos land-
familien Kuci. I Makedonien bor vi ved den smukke 
Ohrid-sø, og Kosovo er et helt nyt land.
12 dage • 13.900 kr. inkl. halvpension
Afrejse: 15. juli • 10. september • 23. sept • 11. okt • m.fl.

Balkans højdepunkter

Nomader og bjerge i Centralasien. ”Gæster er sendt 
af Gud”, lyder et kirgisisk ordsprog. Og du kommer 
virkelig til at mærke gæstfrihed. Vi overnatter hos 
familier. Spiser frokost i ét hjem, middag i et andet, og 
inviteres på te i et tredje. Vi har fl ere nætter i behagelige 
nomadetelte og kommer steder, hvor nomadelivet har 
ændret sig meget lidt i hundreder af år.
12 dage • fra 13.400 kr. inkl. helpension • Max 18 delt.
Afrejse: 16. juni • 8. juli • 21. juli • 4. august • med flere

Ekspedition til det nordlige Indien. Vi lægger ud i 
Amritsar med Det Gyldne Tempel, sikhernes helligdom. 
Vi er til at enceremoni ved Pakistans grænse og kom-
mer forbi Dalai Lamas hjem i Dharamsala. Et absolut 
højdepunkt er selve køreturen over Himalaya. God tid i 
den buddhistiske kultur i Ladakh. Vi kører over verdens 
højeste, farbare vejpas og har to nætter i Nubradalen.
17 dage • 19.900 kr. inkl. helpension 
Afrejse: 28. jun til 14. juli

Kultur og natur i hjertet af Asien. To nabolande med 
en storslået natur, nomade-traditioner, høje bjerge og 
vidtstrakte stepper. Kulturelt er kazakherne vendt mod 
Europa, mens kirgiserne er nærmere det kinesiske og 
tyrkiske. Med nætter i nomadetelte og besøg hos familie, 
der træner ørne. Blandt højdepunkterne er De Syv Tyres 
Kløt  og det næsten blodrøde Broken Heart Bjerget.
11 dage • 15.300 kr. inkl. helpension • Max 16 deltagere
Afrejse: 1. til 11. juli • 4. til 14. august

Kazakhstan og Kirgisistana

AF JENS MALLING
rejser@k.dk

Det er, som om indhegningen 
omkring Expocenter Ukraine 
markerer en tidslomme. Den 
særlige attraktion emmer me-
re end nogen anden i Kijev af 
sovjetisk atmosfære og histo-
rie. 

Seværdigheden havde til 
formål at gloriicere alle 
aspekter af socialistisk kul-
tur. Anlægget kendes blandt 
de lokale stadig under for- 
kortelsen fra sovjettiden –  
VDNG, der står for ”Udstillin-
gen for Resultaterne af den 
Ukrainske Folkeøkonomi” – 
og består af snesevis af pavil-
loner i pompøs arkitektur. 

Den gennemgående bygge-
stil er socialistisk klassicis-
me, så den besøgende nemt 
får associationer til forvokse-
de antikke templer. 

Men de var en slags kultur-
huse, hvor sovjetborgerne gik 
ind for at gøre sig bekendt 
med imperiets mangfoldig-
hed. Hovedbygningen rejser 
sig som en overdimensione-
ret konditorkage 65 meter i 
vejret. Den centrale pavillon 
har 24 søjler, der symbolise-
rer antallet af regioner i den 
daværende sovjetrepublik 
Ukraine. Tårnspidsen rækker 
25 meter op i himlen og er for-
gyldt med adskillige kilo 
bladguld.

Udstillingscenteret lever sta-
dig op til sin oprindelige 
funktion: at imponere. Brede 

fodgængergader fører rundt i 
det vidtstrakte parkanlæg og 
forbi de mange bygninger. De 
har navne og temaer som 
”Metallurgi”, ”Lutfart”, ”Ha-
vets Rigdom” samt ”Energi og 
Elektriicering”. De blev op-
ført og dekoreret af tidens 
bedste kunstnere, skulptører 
og arkitekter. 

Anlægget åbnede i 1958. 
180 bygninger og et areal på 
286 hektar gør VDNG til det 
femtestørste messeområde i 
verden. 

Det indeholder datidens 
ideologi i koncentreret form. 
På den ene side manifesterer 
kulturhusene troen på kom-
munismen. 

På den anden side giver ar-
kitekturen også associationer 
til stalinistisk statsterror og 
undertrykkelse.

60 år efter at folk for første 
gang strømmede ind mellem 
søjlerne ved hovedindgan-
gen, udgør VDNG stadig en 
velbesøgt seværdighed.

Dengang må området have 
været ideelt til propaganda 
og kunne sikkert nemt have 
overbevist en del tvivlere om, 
at USSR var på rette vej. De 
leste pavilloner fremstår lige 
så imposante, som da USSR 
var på højden af sin magt. 

Ukraine var kæmperigets 
andenvigtigste republik, og 
de store industribyer øst for 
loden Dnipro udgjorde en 
slags sovjetisk kerneland.  
Kijev var den tredjestørste 
metropol eter Moskva og Le-

En tidslomme med 
sovjethistorie i Kijev  
Snesevis af pavilloner i pompøs socialistisk arkitektur i Ukraines hoved-

stad blev opført som propaganda, da Ukraine var en af sovjetrepublikkerne

ningrad og et vigtigt sted for 
de daværende myndigheder 
at vise deres formåen ved at 
opføre denne slags prestige-
byggeri. 

I dag står VDNG snarere 
som et vigtigt historisk mo-
nument over et kuldsejlet 
samfundseksperiment. Fra 
oicielt hold gøres der ikke 
meget ud af at promovere 
VDNG som turistattraktion. 
De nuværende myndigheder 
gør ikke et stort nummer ud 
af at skilte med stedets histo-
rie – sandsynligvis på grund 

af en omfattende kampagne, 
der er i færd med en gang for 
alle at ”af-kommunisere” 
Ukraine. 

Men messecenteret er sta-
dig i brug og et yndet ud-
lugtsmål blandt Kijevs ind-
byggere og også blandt turi-
ster. 

De mange fredede kultur-
huse anvendes blandt andet 
til kunstudstillinger og er-
hvervsfremstød, og så er er 
området fyldt med caféer og 
restauranter, hvor man kan 
holde en tiltrængt pause. J 

Expocenter Ukraine 
 3 VDNG ligger i umiddelbar nærhed af metrostationen 

Vystavkovyj Tsentr på den blå linje. Danskere kan opholde sig 
uden visum i Ukraine i 90 dage inden for en periode på 180 
dage. Bygningerne på messeområdet er opført i en fascinerende 
form for arkitektur. Den har fået forskellige navne: Stalin-gotik, 
socialistisk klassicisme og Stalins neorenæssance. Stilen griber 
tilbage til antikkens skønhedsidealer for at give kommunistisk 
ideologi og herredømme fast form.

Attraktioner i nærheden
 3 Indkøbsgade: Hvis interessen for socialistisk arkitektur kun er 

blevet vækket på udstillingscenteret, findes der mere på Kijevs 
hovedstrøg Khresjtjatykm, der opstod, da Ukraines hovedstad 
skulle genopbygges efter Anden Verdenskrig. Her findes også et 
væld af indkøbsmuligheder.
 3 Kloster: Huleklosteret Lavra er en af Kijevs største seværdig-

heder. Siden grundlæggelsen i 1051 har det udgjort et center for 
den ortodokse kirke. De gyldne kupler kan ses på lang afstand 
over floden Dnipro. Kloster-komplekset er på listen over ver- 
denskulturarv. Det er den ukrainske hovedstads mest kendte 
vartegn.
 3 Sporvognstur: Der har kørt elektriske sporvogne i Kijev siden 

1892. For fire hryvnia (lidt under en krone) kommer man på en 
afvekslende tur med sporvogn nummer 12 gennem Ukraines 
hovedstad og hele vejen til det populære udflugtsmål Pusjtja-
Voditsa 19 kilometer væk. Ruten er byens længste og mest 
afvekslende. 12’eren afgår fra Kontraktova-pladsen. Stå af ved 
Kontraktova Ploshcha på den blå metrolinje.

0Bygningerne på Expocenter Ukraine er opført i en fascinerende form for arkitektur, der har fået forskellige navne: 
Stalin-gotik, socialistisk klassicisme og Stalins neorenæssance.

0Kvinden i relieffet bærer på en pattegris. Pavillonerne 
hylder sovjetsamfundets forskellige områder. Her er det 
landbrugets pavillon. Den gennemgående byggestil på 
messeområdet er socialistisk klassicisme. – Begge fotos: 
Jens Malling.


