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De 22 deelnemers aan de reis naar West-Oekraïne hebben het zich niet beklaagd.
Drie totaal verschillende steden Kiev, Lviv en Odessa; drie lokale engelstalige, welbespraakte vrouwelijke gidsen
Ilona, Oxana en Talia. Acht dagen Oekraïne en een zacht zonnig
lenteweertje (met uitzondering van die maandagnamiddag in
Lviv toen alle hemelsluizen zich openden), een perfect vluchtschema, comfortabele hotels en vooral heel gevarieerde,
originele en overvloedige maal-tjden. We hebben het allemaal
tot ons laten komen en het zindert nog na.
Enkele culturele hoogtepunten in Kiev.
Ons hotel Ukraïne was gevestgd aan het Maidan-plein, waar de
revolte van 2014 plaatsvond en de herdenking van de meer dan
100 slachtofers nog duidelijk aanwezig is.
Avondlijk Kiev is levendig, met massa’s jonge mensen op straat
en in moderne, ondergrondse winkelcentra. Balletavond in het mooie
operagebouw, bezoek aan het decadent luxueueze paleis van de gevluchte
president Yanukovitch, bezoek aan het wondermooie byzantjns-orthodoxe
kloostercomplex Lavra (met gouden torentjes, orthodoxe bewierookte
meerstemmige zang ). Zonsondergang aan de oever van de rivier Dnjepr:
onvergetelijk.
Droeve dieptepunten uit de geschiedenis van het Oekraïense zijn ook niet
aan ons voorbijgegaan: Babi Yar (massale joden-vernietging) , het
monument ter herdenking van miljoenen Oekraïense slachtofers van de
hongers-nood in 1933 tjdens de Stalinperiode en het indrukwekkende
modern ingerichte oorlogsmuseum over WOII.
De stad Lviv als werelderfgoed van UNESCO, ademt met zijn monumentale panden, kasseistraatjes en gezellige
pleintjes een heel andere, meer Oostenrijkse sfeer. Bezoek aan de begraafplaats Lychakivsky (verglijkbaar met het
Antwerpse Schoonselhof) en enkele musea en kerken: een culturele opsteker van formaat.
De rit met nachtrein naar Odessa werd een aparte belevenis. Het landschap langs de 900km spoor is ons helaas door de totale duisternis - onzichtbaar voorbijgegleden. Odessa als welvarende havenstad aan de Zwarte Zee, met
hoge herenhuizen en brede lanen omzoomd met bloeiende acacia’s en paardekastanjes, was een mooie afsluiter van
deze reis. Met welgemeende dank aan onze supergids, Jan Wikipedia (dixit medereiziger Staf). Cecile D.

