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Ukrajina

Ukrajina
Doprava
Vyhledání spojení BUS: https://busfor.ua
Koupit autobusové lístky ONLINE: http://ticket.bus.com.ua/
Vyhledání spojení BUS+VLAK

Silniční přechody
Silniční přechody mezi Ukrajinou a Moldávií (včetně Podněsterské republiky), Rumunskem,
Maďarskem, Slovenskem, Polskem, Běloruskem, Ruskem (včetně Krymu) – uvedení čekací doby:
http://kordon.sfs.gov.ua/en/Home/Countries/ro/i (ukrajinské stránky)
https://www.ﬁnancnasprava.sk/sk/infoservis/hranicne-priechody (slovenské stránky)

Železnice
Mapa železniční sítě Ukrajiny:
https://www.imbf.org/tools/images/karta-zheleznyh-dorog-ukrainy-hq.jpg

Letiště v Kyjevě
Mezinárodní letiště Kyjev-Borispol se nachází kolem 35 km od centra Kyjeva. Do centra jezdí:
taxíky (pokud si vyberete Sky Taxi, budete mít skoro jistotu, že jedete nejdráž, jak to jde – ale je
to zase na druhou stranu luxusní svezení). Ostatní taxíky jsou levnější a většinou vás vezmou do
centra za rozumnější cenu, protože většinou s někým přijeli na letiště a zpátky nechtějí jet
prázdný. Proto se s nimi dá i rozumně smlouvat. Za velmi rozumnou cenu se dá jet taxíkem z
letiště na první stanici metro (a také opačně).
autobus „SKY BUS“
maršrutka П-322
Cesta trvá kolem 1 hodiny, ale pokud je dopravní špička (a dopravní zácpa), klidně to může trvat i 2
hodiny. Když jedete z letiště do centra a moc rychle to neodsejpá, tak je lepší nejezdit na konečnou na
jižní nádraží Ж/Д ВОКЗАЛ „ЮЖНЫЙ“ (М „ВОКЗАЛЬНАЯ“), ale vystoupit už na stanici metra
Charkovská (м. Харьковская). Na Charkovskou stojí lístek jenom polovinu.

Kyjev

Plánek kyjevského metra:
Cestovatelské stránky - http://cesty.in/

a časová vzdálenost mezi jednotlivými stanicemi:

Last update: 2020/10/09 23:14

ukrajina

http://cesty.in/ukrajina

http://kievjournal.com/index.php?option=com_content&view=article&id=43:2009-01-26-14-46-58&ca
tid=15:gortrans&Itemid=32
Hlavní pamětihodnosti:
Kyjevsko-pečorská lavra
Muzeum 2. světové války a socha Matka Vlast (Metro Arsenalnaja / метро «Арсенальная», a
pak autobusem №24 nebo trolejbus №38 – zastávka Muzej istorii VOV / остановка «Музей
истории Великой Отечественной войны») http://warmuseum.kiev.ua/rus/ﬁndus.shtml

Moře
Černomořské pláže, které Ukrajina má, stojí za to. Na některých místech je to docela pěkné a vůbec
ne přelidněné (a docela levné) - * Kurortnoje
http://www.vkurortnom.com/bazy-otdyha/kurortnoe-mayak.html
http://www.bazi-otdiha.com.ua/company.php?id_company=11088
Něco o ukrajinských a krymských plážích (v ruštině) - zde: http://plage.ua/regions

Fotozajímavosti
Tunel lásky
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Tunel lásky se nachází blízko obce Klevaň v Rovenské oblasti. Jedná se o tunel ze stromů a keřů, který
udržuje projíždějící vlak. Mapa GOOGLE

Staré fotky z Ukrajiny
Obrázky z Malé Rusi: http://foto-history.livejournal.com/1660860.html
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