
 

Velkommen til Krim 
 
 
 
 
Naturen på Krim er anderledes og dejlig. Store dale veksler 
med bakker, og på sydkysten af halvøen er der bjerge af 
vulkansk oprindelse. 
 
På den sydlige kyst af Krim er der pragtfulde paladser, som 
blev bygget i det 17-19 århundrede af den kejserlige familie 
og velhavende mennesker i Rusland på det pågældende 
tidspunkt. 
 
I Livadia-slottet arkitektur mødes engelsk nygotik, traditionel 
maurisk byggeskik, middelalderlig borgkultur og italiensk 
renæssance.  

 

 
Livadia-slotet skyldes den russiske kejserfamilie og blev 
verdenskendt som ramme om Jalta-konferencen i 1945. 
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Slottet i Massandra er mindre end slottet i Livadia og ligner 
mere en kejsers families sommerhus. Det ligger i et fjernt 
område og er omgivet  af bjerge og tæt skov. 
 
 
Dette lille palads er ikke mindre smuk end slottet i Livadia.  
 

 

 
 
Før du besøger slottet, der har et museum nu, bliver vi bedt 
om at gå med sutsko,fordi gulvet er af ædelt træ,og det skal 
blive skånet. 

 

 
 



Her var den kejserlige familie på ferie. På slottets vægge 
hænger mange billeder af Zarina Marija Feodorovna, hustru 
til den russiske zar Aleksander 3. Hun blev født i 1847 som 
prinsesse Dagmar af Glucksborg, datter af den senere 
Christian den 9.  

    

Castle Swallow's Nest i nærheden Yalta. 

 

 
 
 

Feodosija 
 
 
 
Feodosija ligger på den østlige del af Krim i en flot bugt. 
 
I nærheden af Feodosiya. 



 

 
 
 
 
I Feodosia kan man se mange interessante ting. I oldtiden 
var byen omgivet af en befæstet mur med tårne. Nu er 
denne blot maleriske ruiner, som er besøgt af mange 
turister. 

 

 
Den mest berømte Feodosia beboer er  en verdenskendt 
landskabs maler Ivan Aivazovskiy. Han blev født, boede og 
arbejdede i Feodosija. Kunstneren har doneret  til sin 
hjemby sit hus og sin største samling af malerier. 
 



 
 

 
 
Taknemmelige indbyggere i Feodosija har bygget  et 
monument til sin berømte landsmand og patriot. 



 

 
 
Der er mange arkitektoniske monumenter bygget i 
forskellige stilarter. 



 

 
 
 
Man kan se, at det som hus som den tyrkiske 
tobaksproducent Stamboli har bygget er af tyrkisk stil. 



 

 
 
 
Byen har templer af forskellige kirkeretninger: kristne kirker, 
jødiske synagoger og muslimske moskeer. 
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I øjeblikket er der flere hoteller i Feodosiya .Lydia Hotel er i 
byens centrum og tæt på havet. 
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Oversæt mere end 50 sprog 

 Buongiorno Principessa! 

 escargots 

 παραλία 

 sư tử 

 Como estas? 

 Pardon ?? 

 มีสีสัน 

 �� ���!  

 Vær så snill 

 Ich bin vierzig Jahre alt 

 hello 

 Wie bitte? 

 Hjelp! 



 děti 

 �� ���� ������� ���. 

 Простите 

 أحب آرة القدم 

 국수 

 กาแฟ 

 Langweilig 

 Wie gehts? 

 Je parle un petit peu français. 

 Wie heißen Sie? 

 miracoloso 

 Доброе 

 Es ist sehr interessant! 

 mijn vriend 

 Je ne sais pas ! 

 nazdar! 

 hoje está ensolarado 

 haydi gidelim 

 rouge 

 La voiture 

Brug Google Oversæt til mere 

 
 
 
 
Hotellet har en fremragende restaurant, men velsmagende 
og billig mad kan man få mange steder. 



 

 
 
 
Et stort antal restauranter og caféer tilbyder velsmagende 
russiske, kaukasiske og orientalske retter. 

 

 
 
 



Bemærk venligst: priserne er angivet i ukrainske valuta 
”grivna”, hvilket er omtrent lige som den danske krone. For 
en udenlandsk turist består problemet i, at menuen i alle 
restauranter kun er skrevet på russisk. 

 

 
 
På Krim er der mere end 300 solskinsdage om året. Især er 
der mange solskins dage om sommeren, så er der så 
mange mennesker på strandene. De kommer fra Ukraine, 
Rusland, Letland, Litauen, Estland

.  
 
 Flere og flere turister  kommer fra Vesteuropa. Jeg var glad 
at hjælpe en gamle dame fra London for at finde hendes 
hotel, fordi hun ikke kunne orientere sig i byen. 
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Fritid og underholdning af turister er hovedsagelig ved 
stranden. 

 

 
 
Her kan man bare få noget frisk luft 

 

 
eller tage en tur med en båd i bugten. 



 

 
Båden sejler ofte ledsaget af delfiner, der konkurrerer med 
den i hurtighed. Dyrene svømmer meget hurtigt, og viser 
med behændighed deres  slanke sorte krop. Dette er en 
fantastisk forestilling. 
 
 
 
En dag så vi på stranden nogle  mennesker klædt i kostumer 
fra hovedpersoner af  mytiske figurer fra internationale film. 
De inviterede børn til teatret og biografen. Børn og voksne 
kiggede på dem med interesse , men jeg var ked af at se 



dem, fordi det var meget vanskeligt ved en temperatur på 
næsten 40 grader  at være klædt i så varmt tøj som for 
eksempel Spidermand. 

 

 
 
Tivoli er meget populær blandt børn. 

 

 



 

 
 

 
 



 

 
 

 
 
 
 
Voksne er tiltrukket udflugter i Krim: besøge slotte, huler, 
vandrestier i bjergene, havet og ridning. 
På gaden er der rejsebureauer  med reklamer. Her kan man 
betale for en udflugt. Det er meget bekvemt. 



 

 
 
 
Kvinder ser og køber med glæde smykker af sølv, natursten, 
muslingeskaller, plast, læder og glas. Jeg vil gerne købe alt 
på én gang, men jeg valgte øreringe med malakit sten og 
sølv armbånd. 



 

 
 

Kunstelskere kan købe malerier af lokale kunstnere på 
gadeudstillinger. Malerierne er af temmelige høj kvalitet og 
billige. I byen er der en kunstskole, grundlagt af Aivazovsky. 
Mange af dem der blev færdige med skolen fortsætter deres 
uddannelse på Kunstakademiet, så man kan sammenligne 



Feodosija med Paris: der er også en Montmartre i Feodosija
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