Zahraničná exkurzia 2018

Ukrajina, Moldavsko, Rumunsko
informácie a pokyny pred odchodom
Miesto odchodu: Festivalové námestie, parkovisko pri amfiteátri
Čas odchodu: 6. 6. 2018, 6:00
- autobus bude pristavený od 5:30, prosíme o dochvíľnosť, 6:00 je už odchod, akékoľvek meškanie nás
oberá o ďalší program

Povinná výbava
- platný cestovný pas
- cestovné poistenie pokrývajúce všetky navštívené krajiny (každý cestujúci je povinný si ho zabezpečiť
individuálne)
- primerané vreckové (viď. Miestna mena)
- poznámkový blok, atlas/mapa (týka sa účastníkov, ktorí za absolvovanie exkurzie očakávajú hodnotenie)
- lekárnička (každý, resp. každá skupinka by si mala zabezpečiť základné lieky; taktiež, ak niektorý
účastník trpí ochorením, alergiou na nejaké lieky, čo by mohlo v prípade ošetrovania úrazu spôsobiť
problémy, je nevyhnutné to nahlásiť organizátorom ešte pred začiatkom exkurzie)

Odporúčaná výbava
- pevná obuv (v rámci exkurzie nie je plánovaná náročná turistika, avšak pohybovať sa budeme aj v prírode, takže je potrebné mať aspoň pevné botasky)
- štople do uší (spolubývajúcich na ubytovaní si nebudete môcť vybrať vždy)
- pláštenka/nepremokavá bunda
- plavky
- opaľovací krém (ak bude dobré počasie, slnko na nás bude žiariť viac ako na Slovensku)
- primerané množstvo tekutín a zásoby stravy (viď Stravovanie a pitný režim)
- kópia cestovného dokladu (v prípade odcudzenia môže pomôcť pri vybavovaní dokumentov)
- európsky preukaz zdravotného poistenia – je výhodou, nie je však náhradou cestovného poistenia

Stravovanie a pitný režim
V poplatku za zahraničnú exkurziu stravovanie nie je zahrnuté.
V mestách, kde budú rozchody odporúčame pozrieť na TripAdvisore reštaurácie, fastfoody, aby ste
nestrácali čas hľadaním primeraného stravovacieho zariadenia na úkor spoznávania územia.
Vo viacerých ubytovacích zariadeniach bude k dispozícii kuchynka (viď Prehľad ubytovacích zariadení), tá má však obmedzenú kapacitu. Preto je vhodné, aby sa skupinky účastníkov dohodli na spoločnom varení. Taktiež pri raňajkách či rannej káve je potrebné počítať s časovou rezervou.
Každý deň bude zabezpečená možnosť nakúpiť si potraviny.
Na palubu autobusu je potrebné zobrať si zásoby na celý deň, nie však na veľa dní dopredu.
Kvôli predpokladaným vyšším teplotám, bude veľmi dôležité dodržanie pitného režimu (mali by ste
si všade so sebou nosiť dostatočné množstvo vody).

Miestna mena
Ubytovanie, doprava a prípadné vstupy sú hradené z poplatku za exkurziu. Peniaze treba na stravu,
suveníry a vreckové, takže objem peňazí zvážte podľa vlastných nárokov a potrieb.
Na Ukrajine je vo všeobecnosti o trochu lacnejšie ako na Slovensku (reštaurácie), v Odeskej oblasti
je však pomerne dobre rozvinutý cestovný ruch, preto treba počítať s vyššími cenami. Vo väčších mestách Ukrajiny sa nachádza množstvo pobočiek bánk, bankomatov a zmenárni. Je však dobré vziať si
nejakú hotovosť v ukrajinských hrivnách už zo Slovenska, aby sme sa nemuseli zdržiavať menením
peňazí hneď na prvých zastávkach. Zmenáreň sa povie obmin valut (Обмін Валют).
V Černivci bude možné zmeniť peniaze aj za moldavské lei (MDL). Je dobré pripraviť si hotovosť.
V Moldavsku (ani na Ukrajine) nie je samozrejmosťou, že v obchodoch sa dá platiť kartou. Rovnako,
mimo Kišiňova je bankomatov minimum. K dispozícii sú tiež zmenárne, treba si však dávať pozor na
kurzy a poplatky. Aby ste pred prípadnými špekulantmi mali väčší rešpekt, je lepšie chodiť meniť peniaze v skupinkách, nie individuálne. V Kišiňove sú banky, bankomaty aj zmenárne bežne dostupné, v
niektorých supermarketoch a reštauráciách je možné platiť kartou.
Hoci je Moldavsko pomerne chudobná krajina, ceny väčšiny potravín a stravy v reštauráciách (najmä
v Kišiňove) nie sú výrazne nižšie ako na Slovensku.
Veľmi špecifické je Podnestersko. Na území sa používa Podnesterský rubeľ, ktorý je medzinárodne
neuznanou menou, avšak tamojšími úradmi je používanie iných mien považované za nelegálne. Netreba
sa preto čudovať, že od Vás nebudú chcieť prijať ani MDL, hoci oficiálne ide o súčasť Moldavska. V
Tiraspole sú k dispozícii aj banky a bankomaty, ale v podstate vo všetkých väčších mestách Podnesterska je množstvo zmenárni (často aj priamo v supermarketoch). Platba kartou zvyčajne nie je možná.
Keďže ide o medzinárodne neuznanú menu, mimo územia Podnesterska sa k nej legálne nedostanete
(ak ju nejaká zmenáreň ponúka, je riziko, že pôjde o falošné bankovky). Je preto treba počítať, že si ju
kúpite až na území Podnesterska. Zmenárne v Podnestersku zvyčajne akceptujú USD, EUR a MDL.
V Rumunsku spravidla nie je problém platiť kartou (aspoň v supermarketoch, na brezinkách a pod.),
rovnako sa vo väčších mestách nie je problém dostať k banke, bankomatu či zmenárni.
Väčšina zmenárni by mala byť bezpečná, avšak najväčšiu istotu budete mať, ak si peniaze zmeníte v
banke, hoci výmenný kurz môže byť trochu horší. Rovnako bezpečné je vyberať peniaze z bankomatu.
Výber z bankomatu môže byť nielen bezpečným, ale aj finančne najvýhodnejším spôsobom, ako sa
dostať k cudzej mene (keďže sa meny spravidla prepočítavajú výhodnejším devízovým, nie valutovým
kurzom). Niektoré banky si však za tieto služby účtujú vysoké poplatky. Treba si vopred pozrieť, aké
má vaša banka podmienky výberu peňazí v zahraničí.

Batožina
Pri balení je potrebné mať na zreteli, že ide o exkurziu, nie dovolenku, navyše autobus má limitovaný
batožinový priestor. Je preto treba byť striedmy, minimalizovať zbytočné položky. Tiež je možné, že
s batožinou sa bude treba na určité vzdialenosti presúvať (najmä v mestách zväčša nebude parkovisko
hneď pri ubytovacom zariadení).
Kuchynky by mali byť dostupné vo viacerých ubytovacích zariadeniach, navyše ceny v stravovacích
zariadeniach by mali byť vcelku priaznivé. Nie je preto potrebné brať so sebou variče, vonkoncom nie
plynové bomby a podobne; v rámci skupiniek sa však môžete dohodnúť na zabezpečení varnej kanvice
či špirály, čím si zjednodušíte prípravu rannej kávy, instantnej polievky a pod. (účastníci, ktorí sa nepoznajú s inými členmi výpravy nech kvôli priestoru radšej kanvice neberú, určite sa nájde niekto, kto sa
ochotne podelí). Tiež je vhodné zobrať si hrnček, príp. nejaký plastový tanier a príbor.
Počasie môže byť nevyspytateľné, preto je treba mať k dispozícii oblečenie do každého počasia.
Obzvlášť tu však apelujeme na striedmosť, nie je vhodné baliť si na každý deň iný outfit.
So zásobami jedla z domu to netreba preháňať, v autobuse nebudú vhodné podmienky na dlhodobejšie skladovanie potravín.

Program exkurzie*:
1. deň: (6. 5.): Košice – Mukačevo – Chust – Dilove – Černovice, mapa
Ranný odchod z Košíc, prechod hranice Slovensko-Ukrajina, krátke prehliadky miest Mukačevo
a Chust, zastávka pri jednom z geografických stredov Európy v Dilove, prejazd cez Karpatský NP (popod najvyšší vrch Ukrajiny – Hoverla), vo večerných hodinách ubytovanie v Černovici, čiastočne individuálna prehliadka mesta;
2. deň: (7. 6.): Černovice – Bălți (Bielce) – Soroca, mapa
Ranná prehliadka univerzity v Černovici s Dr. Vasylom Cherlinkom, prechod hranice Ukrajina-Moldavsko, zastávka v meste Bălți, večer príjazd do Sorocy, ubytovanie, prehliadka mesta;
3. deň: (8. 6.): Soroca – Milesti Mici – Kišiňov, mapa
Odchod zo Sorocy, prehliadka vínnych pivníc v Milesti Mici**, príchod do hlavného mesta Moldavskej
republiky Kišiňova, prehliadka mesta;
4. deň: (9. 6.): Kišiňov – Bender – Tiraspol, mapa
Odchod z Kišiňova, vstup do Podnesterskej separatistickej republiky, zastávka v meste Bender, exkurzia
do koňakovej továrne Kvint** v Tiraspole, individuálna prehliadka Tiraspolu;
5. deň: (10. 6.): Tiraspol – Dolnonesterský NP – Odesa, mapa
Odchod z Tiraspolu, prechod hranice Moldavsko-Ukrajina (Palanca – Maiki-Udobne), prejazd cez Dolnonesterský NP, večer príchod do mesta Odesa;
6. deň: (11. 6.): Odesa
Celodenný pobyt v Odese.
7. deň: (12. 6.): Odesa – Zatoka – Izmail, mapa
Ranný odchod z Odesy, prejazd okrajom delty Dunaja cez Zatoku, príchod do Izmailu, prechádzka ku
Kilijskému ramenu Duanja, individuálna prehliadka mesta;
8. deň: (13. 6.): Izmail – Galac (Galați) – Tulnici/Sinaia – Brašov, mapa; mapa
V ranných hodinách odchod z mesta, prechod hraníc Ukrajina-Moldavsko a Moldavsko-Rumunsko (cez
mesto Giurgiulești), prejazd mestom Galac, možná zastávka v horskom mestečku Tulnici alebo Sinaia,
príjazd do Brašova, čiastočne individuálna prehliadka mesta;
9. deň: (14. 6.): Brašov – Temešvár/Arad – Nadlak, mapa
Ráno odchod z Brašova, zastávka v Temešvári alebo v Arade, príchod do Nadlaku, prehliadka mesta;
10. deň: (15. 6.): Nadlak – Košice, mapa
Návšteva Pamätnej izby nadlackých Slovákov, odchod z Nadlaku, prechod hranice Rumunsko-Maďarsko, prejazd cez Maďarsko, príjazd do Košíc v podvečerných hodinách;
* Aj počas exkurzie sa program bude aktualizovať a môže sa meniť v závislosti od zjazdnosti ciest, zdržania
hraniciach, počasia, bezpečnostnej situácie a ďalších okolností, preto uvedený program považujte za orientačný.
** Keďže sa prehliadok nebudeme môcť zúčastniť v štandardnom čase vstupov, ešte stále sú v štádiu riešenia
špeciálne vstupy pre našu skupinu. Ak sa ich nepodarí zrealizovať, spravíme si náhradný program.

Prehľad ubytovacích zariadení
Ubytovanie je zabezpečené v hosteloch a hoteloch. Ide o ubytovanie turistického štandardu, nemožno
očakávať luxusné ubytovacie zariadenia ani nadštandardné vybavenie.
1. noc – Černovice (Ukrajina):
- 1. ubytovacie zariadenie: Хостел Сквер - Hostel square, web
- adresa: Universytets'ka St 58, 58000 Chernivtsi, mapa
- k dispozícii je reštaurácia a kaviareň, kuchynka nie

- 2. ubytovacie zariadenie: Hostel Pelican, web
- adresa: Sahaidachnoho St, 2/1, 18b, 58000 Chernivtsi, mapa
- kuchynka k dispozícii

- 3. ubytovacie zariadenie: Хостел Like - Hotel Like, web
- adresa: Ukrains'kyi Ln, 12, 58000 Chernivtsi, mapa
- kuchynka k dispozícii

2. noc – Soroca (Moldavsko):
- ubytovacie zariadenie: Vila de la Nord, web
- adresa: Strada Independenței 18, Soroca, mapa
- kuchynka k dispozícii

3. noc – Kišiňov (Moldavsko):
- ubytovacie zariadenie: Hotel Zarea, web
- adresa: Strada Anton Pann 4, Chișinău, mapa
- ubytovanie bez kuchyniek, k dispozícii je reštaurácia a bar

4. noc – Tiraspol (Moldavsko):
- ubytovacie zariadenie: Гостиница Аист - Hotel Aist, web
- adresa: Naberezhny Ln 3, Tiraspol, mapa
- bez kuchynky

5. a 6. noc – Odesa (Ukrajina):
- ubytovacie zariadenie: Хостел ЦаЦа - Hotel Tsa Tsa, web
- adresa: Pastera St, 36, 6500 Odesa, mapa
- bez kuchynky

7. noc – Izmail (Ukrajina):
- ubytovacie zariadenie: Art Hotel, web
- adresa: Gagarina Street 62, 68600 Izmail, mapa
- bez kuchynky

8. noc – Brašov (Rumunsko):
- ubytovacie zariadenie: Hotel Astra, web
- adresa: Str. Panselelor 2, 500419 Brasov, mapa
- bez kuchynky

9. noc – Nadlak (Rumunsko):
- ubytovacie zariadenie: Hostel Nadlak, web
- adresa: Strada Independenței 49, 315500 Nădlac, mapa
- bez kuchynky (?)

Organizátori
Mgr. Ladislav Novotný, PhD., Mgr. Marián Kulla, PhD., Mgr. Loránt Pregi, Mgr. Veronika Ondová

