Zarens Livadia

Krim – en kærlighedshistorie
Krim Rejser startede fordi Julia er født og opvokset på Krim. I
1993 kom Julia til Danmark hvor hun mødte og blev gift med
Thomas. Krim og Sortehavet er således udgangspunktet for Krim
Rejser.
Forelsket i historien, naturen og Sortehavet
– fra antikken til nutiden
Vi er begge blevet forelskede i den smukke natur – bjergene og
især Sortehavet, som danner den storslåede ramme om den
megen kultur og historie, der præger Krim og Sortehavsområdet.
Krim har i mere end 3000 år været et strategisk vigtigt område
for nogle af verdenshistoriens største riger (den klassiske græske koloniperiode, det romerske rige, det byzantinske rige, det
mongolske rige, det imperiale Rusland, og Sovjetunionen). Det
var også på Krim i 988 at Storfyrst Vladimir blev døbt og med ham
hele denne unge fremadstormende russiske stat. Et faktum da
siden da har været en afgørende rammebetingelse for den russiske kultur. Krim og Sortehavet har således ofte været det afgørende bindeled mellem Vesten, Østen samt de slaviske lande/
Østeuropa.
Mødet mellem civilisationer i fokus
Det er netop disse kulturelle og civilisatoriske brydningsflader –
deres opståen samt deres konsekvenser og betydning for os i
dag, der optager os og som vi forsøger at synliggøre og forstå på
vore rejser. Derfor var det også naturligt for os at vi de senere år
har udvidet med kulturrejser til Istanbul og Tyrkiet. Dette kulturelle kraftcenter har været afgørende også for udviklingen i
Sortehavsregionen Krim samt været en vigtig rammebetingelse
for den slaviske kulturs opståen og udvikling – ofte som dens
fjende og modsætning. Det osmanniske imperium har også
været afgørende for udviklingen i Kaukasus, der i flere århundrede var underlagt osmannerne.
Vi lever i dramatiske år – og Krim må vi ikke
sende gæster til p.g.a. EU sanktioner
De seneste år har i mere end en forstand været historiske for både
Ukraine, Krim, Rusland og ja hele verdenen. I Kiev i 2014 blev den korrupte

præsiden Yanokovich jaget på flugt og en ny præsident blev valgt. I oktober 2014 afholdtes parlamentsvalg der førte til en ny
regering bestående af reform og Europa-venlige kræfter. Krim
blev via en dramatisk omend ublodig overtagelse en de facto del
af Rusland. Den efterfølgende krise i Østukraine har sat sig dybe
spor i forholdet mellem Ukraine og Rusland samt Vesten og Rusland. Det er sandelig dramatiske og historiske tider, og endnu
engang har Krim fået en central rolle. Heldigvis har der været fredeligt på Krim siden de dramatiske uger i marts 2014.
Krisen har dog betydet at EU har nedlagt sanktioner mod Krim og
Rusland, og gjort det forbudt for os at udøve turistvirksomhed
rettet mod Krim – d.v.s. vi må ikke sælge rejser til Krim. Vi holder
således en ufrivillig pause hvad angår rejser til Krim. Denne sanktion løber frem til slutningen af juni 2016. Dernæst må vi se hvad
der sker. Det er dog stadig tilladt at rejse som individuel turist til
Krim ( og eventuel besøge Julia’s Fars hotel på Sydkysten, hvor vi
ofte er om sommeren).
Europas deling i Vesteuropa og Østeuropa skyldes konkrete
historiske begivenheder og har stor relevans idag
Ukraine har traditionelt været fanget i spændingsfeltet mellem
”Det Gamle Europa” og ”Det Russiske/Sovjetiske Imperium”. Denne deling af landets historiske og politiske udvikling er afgørende
for at forstå de spændinger og politiske kampe, der foregår netop
nu i dette unge demokrati. Ukraines historie kan ikke forståes
uden at forstå Ruslands historie. Den første slaviske stat Kiev
Rus opstår netop i det nuværende Ukraine i 800 tallet med skandinaviske vikinger som fødselshjælpere og med det mægtige
Kiev som dets hovedstad og centrum. Det historiske og kulturelle
udgangspunkt – sproget og kristendommen – er således fælles
for disse to lande. Faktisk er det først med kosakkernes opståen
i middelalderen, at man kan tale om et slags ”Ukraine” forskelligt
fra Rusland.
Et centralt emne når vi rejser i Rusland og alle de lande, der siden
1800 tallet har været underlagt først det imperiale Rusland og
siden blev republikker i Sovjetunion er netop, hvorledes Rusland
og Vesten pga. konkrete historiske begivenheder (og valg) frakobles hinandens udvikling i flere århundreder, og dermed ud-
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vikler sig helt forskelligt politisk, socialt og økonomisk. Heri ligger
en stor del af forklaringen på forskellen mellem det (i vid udstrækning) sekulære og demokratiske Vesteuropa og den mere
autoritære og centralistiske politiske kultur i Rusland. Mange af
de konflikter der udspiller sig netop nu i Kaukasus, Krim, Østukraine og i Syrien er til dels et produkt af denne historiske udvikling.

fredede se- værdigheder og herlig lokal mad og kvalitetsvin fra
Kaukasus. Vi besøger de kendte oldgamle kulturcentre Tblisi og
Jerevan, men også de bjergrige områder i bl.a. jeep, hvor ikke
mange turister kommer. Vi har virkelig gjort os umage for at lave
en rejse der adskiller sig fra andre. Få indsigt i dette specielle kulturområdes historie og deres nuværende situation efter
selvstændigheden fra Sovjet i 1991.

Premiere: Rundrejse til det klassiske Sicilien
– fra antikken til moderne tid
Siciliens strategisk beliggenhed, frugtbarhed og skønhed har
altid gjort det eftertragtet af verdenshistoriens største riger og
herskere.
Grækerne, romerne, byzantiner, araberne, normannerne, tyskerne har alle kæmpet om denne smukke ø, og alle har de efterladt
sig vægtige og synlige kulturelle fingeraftryk i både både arkitektur, kultur og mad. En historisk Odyssé hvor vi bla. ser på Siciliens
afgørende rolle i Vesteuropas tilbageerobring af Sydeuropa og
Italiens samling.
Vi planlægger to rejser med Thomas Køllner som ekspertguide
hhv. den 15. april og den 1. oktober 2016. Alle detaljer er klar senest fra slutningen af oktober.

Alle vore rejser er unikke, udviklet af os og
med spændende historiske oplæg
Alle vore rejser er unikke og udviklet af os* med udgangspunkt i
et stort personligt netværk alle de steder vi rejser. Med vores
kendskab til disse kulturområder vil vi give vore gæster en personlig og indholdsrig oplevelse ud over det sædvanlige. Derfor
har vi på alle vore rejser tradition for uhøjtidelige oplæg – ofte om
morgenen – hvor vi gennemgår dagens program og skitserer de
store historiske linier samt perspektiverer op til nutiden. På alle
vore rejser deltager lokalkendte ekspertguider, som kender sproget og kulturen.

Rundrejse til Georgien og Armenien i 2015
– en succes vi fortsætter med
Vi er glade og taknemmelige for den modtagelse vore nye rejser i
2015 har fået. Alle har de været udsolgte og givet os mod på
fremtiden efter det hårde år i 2014, hvor vi p.g.a. krisen på Krim
og i Ukraine mistede det meste af sæsonen. I kriser opstår som
bekendt ofte nye muligheder. Vi fortsætter derfor i stærkeste opstilling (med Claus Mathiesen, Marie Nytoft og Thomas Køllner
som rejseleder) disse spændende rejser.
På grænsen mellem Europa og Asien ligger disse prægtige oldkristne kulturer og med en helt enestående og dramatisk natur.
Disse gæstfrie lande byder på en stribe af UNESCO

Ferie med indsigt – men også tid til afslapning
Selvom vi er ambitiøse med at formidle disse landes historie og
kultur, er der naturligvis tid og plads til også at holde ferie og nyde
naturen, maden og menneskerne. Vore rejser er ikke kun for ”historienørder” men for alle, der er åbne og nysgerrige efter at opleve
disse smukke områder og lære mere om disse store kulturers
opståen og betydning for nutidens Europa, – og ja hele verdenen.
At formidle denne glæde og fascination ved først Krim, Ukraine og
det slaviske kulturområde og nu både hele Sortehavsområdet
med Kaukasus er årsagen til, at vi har Krim Rejser.
Åbent Hus arrangement i starten af 2016
Traditionen tro vil vi invitere til ”Åbent hus arrangement” i 2016.
Vi forventer, at det bliver i midt januar, hvor vi vil besøge Århus,
Vejle og København som minimum. Her vil vi fortælle mere om
vore rejser og præsentere os selv.
I slutningen af december har vi endelige datoer og tidspunkter
klar. Kontakt os eller besøg vor hjemmeside for alle detaljer fra
slutningen af december. Vi håber mange gamle og nye venner vil
dukke op, da det plejer at være hyggeligt med Julia’s hjemmelavede russiske og ukrainske snacks.
Vi glæder os til vi ses på en vore rejser.
Venlig hilsen
Julia og Thomas Køllner

Hotel Danias skyggegårde

* Undtaget herfor er dog vores krydstogter.
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