
St. Vasil, Moskva

Krim Rejser – et familiefirma hvor indhold, personligt engagement og
nærvær samt skræddersyede rejser sikrer en ferie ud over det sædvanlige
• Få men unikke skræddersyede rejser
• Kun udvalgte eksperter med formidlingsevner
• Historiske og kulturelle oplæg indgår i alle vore ture
• Det lokale køkken og kvalitet i centrum
• Gode centrale hoteller

Ve� o� en t�  Krim Rejser 2020

 Kun små grupper, derfor bestil i god tid. 
For tilmelding og yderligere info:
Kontakt venligst tlf. 26 12 03 66 

info@krimrejser.dk

www.krimrejser.dk

Afrejse:
1. september 2020.
Pris: Kr. 13.990 
inklusiv fuldpension.
Ekspertrejseleder: Thomas Køllner.

Afrejse:  29. maj, 14. september, 28. september
og 7. oktober 2020.
Pris:  Kr. 14.990 inklusiv fuldt program og fuldpension.
Ekspertrejseledere: Marie Nytoft, Claus Mathiesen og 
Jana Sommerlund.

Historisk rundrejse i Rusland 
Sankt Petersborg - Novgorod   
Moskva, 10 dage

Historisk rundrejse: 
Georgien–Armenien, 12 dage
På grænsen mellem Europa og Asien ligger disse prægtige oldkristne 
kulturer med en helt enestående natur. Disse gæstfrie lande byder på 
en stribe af UNESCO fredede seværdigheder, herlig lokal mad og 
kvalitetsvin fra Kaukasus.

På denne tur besøger vi de kendte oldgamle 
kulturcentre Tblisi og Jerevan, men også de 
mindre byer og bjergrige områder i bl.a. jeep, 
hvor ikke mange turister kommer.

Rundrejse til Kiev, 
Lviv og Vestukraine 
- grænsen mellem 
Øst- og Vesteuropa

9 spændende dage i fodsporet på det unge 
demokrati Ukraine. 
Få indsigt i landets rolle som den slaviske 
kristne kulturs fødested frem til udfordrin-
gerne i det unge demokrati Ukraine. 
Med Ukraine ekspert Thomas Køllner. 
Kun én rejse i 2020.

Afrejse:  15. maj 2020
Pris:  Kr. 11.490 inklusiv fuldpension 
i syv dage.
Ekspertrejseleder: Thomas Køllner.

Historiske Kiev

Afrejse: 31. maj, 10. juni, 20. juni, 30. juni, 10. juli, 20. juli, 30. juli, 
9. august, 19. august, 29. august, 8. sept. og 18. sept. 2020.
Pris: Kun kr. 13.990 inklusiv fuld pension. 
Bemærk: Vores pris er inkl. kahyt på hoveddæk med panorama-
vindue og fuldt program alle dagene i Sankt Petersborg og Moskva 
– også om eftermiddagen. Dvs. det er ikke nødvendigt at tilkøbe 
dyre tilvalgsture som hos andre udbydere.

Historisk krydstogt ad Zarens 
vandveje fra Moskva til Sankt 
Petersborg

Afrejse: 10. september  2020. 
Pris: 13.990 inkl. fuldt program og fuldpension (med vin).

Rundrejse i Albanien og 
Makedonien
Oplev ubeskrivelig smuk natur, tilbagestående landområder og 
pulserende byer samt den helt særlige stemning, der hersker 
her i Balkan. 
Få en indføring i disse landes komplekse historie fra romerne, 
osmannerne over kommunistisk diktatur til landenes aktuelle 
problemer som unge demokratier. 
11 dage i selskab med ekspert 
i Balkan, Klaus Bjerre.

Ohrid søen, grænsen mellem Albanien og Makedonien

• Masser af indhold 
• Og også masser af tid til at holde ferie
• Vore rejser er for alle 
• Ikke vækst for enhver pris
• Læs mere på vores hjemmeside

Venlig hilsen Julia og Thomas

Afrejse: 25. juli 2020. 
Pris:  Fra kr. 14.990 inklusiv fuldpension 
på topniveau og drikkevarer.
Ekspertrejseleder: Thomas Køllner. 

Historisk luksuskrydstogt 
på Donau
Oplev det smukke og historisk vigtige 
Centraleuropa på 1. klasse. 9 dage. Vi 
lægger bl.a. ind til de tidligere hoved-
stæder i Habsburgernes imperium 
Wien og Budapest med deres unikke 
kunstskatte og barokpaladser, alt 
imens den enestående bjergrige natur 
flyder forbi bestrøget med borge og 
småbyer fra en svunden tid. 

Denne unikke rejse sætter fokus på 
Ruslands fødsel ved skandinaviske 
vikinger, udviklingen af den store 
handelsrepublik Novgorod og dens 
banemand, Storfyrstenmdømmet 
Moskva. Udviklingen af det russiske 
imperium, kirken og Putins igang-
værende politiske projekt, der kan 
kan beskrives som det 
”Det Hellige Ruslands 
genfødsel”. 

Byzantinske mosaiker i Gelati klosteret (UNESCO)

Ananuri

Med ekstra dage 

i Budapest

Budapest ved nattetid

Afrejse: 14. september 2020. 
Pris:  Kr. 15.490. 
Ekspertrejseleder: Shahlo Elmose

Historisk rundrejse i Usbekistan 
– i Silkevejens fodspor

SamarkandNY

11 dages luksus med fuld forplejning. Ekspertguider: Marie 
Nytoft, Jana Sommerlund, Søren Bjelke, Heidi Byberg, Elena Wahl
og Jakob Smith.

Dag 1:  Ankomst i St. Petersborg, indkvartering på skibet og middag.
 Dag 2:  St. Petersborg, bytur, Newskij Prospekt, frokost i 
 centrum, Det Russiske museum mv.
Dag 3:  Besøge Vinterpaladset og Eremitagen, frokost i centrum, 
 Newskij prospekt, Kazankatedralen mv. Kanalrundfart.
Dag 4:  Mandrogi kunstnerby.
Dag 5:  Kishi frilandsmuseum – på UNESCOS liste over kulturarv.
Dag 6:  Goritzy, Kirillo-Belozerski kloster.
Dag 7:  Jaroslav bytur, Elias Katedralen. Ikon skole og værksted.
Dag 8:  Uglitch bytur (den Gyldne Ring), Opstandelseskirken og 
 Dimitri Blodskirke. Besøge lokal familie til te og vodka.
Dag 9:  Ankomst Moskva bytur, Den Røde Plads, frokost i 
 centrum, mv.
Dag 10:  Besøge Kreml og katedralerne, monument for de 
 13 heltebyer, Marshal Sjukovs rytterstatue, frokost 
 i centrum, Alexandra haven og metrotur.
Dag 11:  Afrejse til København.

Rundrejse: 
Klassiske Sicilien 
fra antikken til 
moderne tid
En historisk Odyssé hvor vi når ”hele vejen 
rundt på Sicilien”, og bl.a. ser på Siciliens 
afgørende rolle i Vesteuropas etablering og 
den skelsættende tilbageerobring af Syd-
europa fra araberne samt Italiens samling. 
11 dage med historie, kultur, natur og 
gastronomi.

Afrejse:  23. april, 24. september og 
8. oktober 2020.
Pris:  Kr. 14.490 inklusiv fuld
pension i 9 dage og fuldt program.
Ekspertrejseleder:
Thomas Køllner og Heidi Byberg.

Rundrejse i Serbien 
og Bosnien
Overalt på Balkan er naturen underbar og fuld 
af kulturelle seværdigheder hvor et af turens 
højdepunkter bliver  den vældige Kalemeg-
danborg i Beograd, som ligger ved Donaus og 
Savas sammenløb. Få en indføring i disse 
landes komplekse historie fra romerne, 
osmannerne over Tito til landenes aktuelle 
problemer som unge demokratier. 11 dage i 
selskab med ekspert i Balkan, Klaus Bjerre.

Afrejse:  1. maj 2020.
Pris:  Kr. 14.490 inklusiv fuldt program 
og fuldpension (med vin).

Luksus krydstogt – Adriaterhavets perler
8 dages luksuskrydstogt på mindre skib, der kan 
lægge ind direkte til de historiske byer. Oplev det 
smukke Adriaterhav med dens unikke kystlinie på 
1. klasse. Besøg bl.a. de historiske kystbyer 
Dubrovnik, Mljet, Hvar, Polciska, Makarska og Korcula. 

Afrejse:  29. august, 5. september 2020
Pris:  Fra kr. 13.490 inklusiv 
halvpension (med vin) og kahyt 
på standard dæk.
Ekspertrejseleder: Jakob Smith

  12 begivenhedsrige dage med fuldpensi-
on og ekspertguide Sharlo Elmose . Oplev 
det smukke og urgamle Usbekistan og 
Centralasien på denne spændende 
historiske rundrejse. På denne eventyrli-
ge rejse oplever vi enestående bjerg, 
ørken – og sletteområder som er rammen 
for nogle af de vigtigste handelsruter der 
forbandt Østen med Mellemøsten og fra 
den tidlige middelalderen ligeså Europa. 
12 dage.

Vi holder åbent hus og klassisk 
koncert med den russiske, 
prisvindende sopran

Irina Mylyarchik
København onsdag d. 22. januar
Århus lørdag d. 25. januar
Vejle søndag d. 26. januar

Læs mere på www.krimrejser.dk
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