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ROSJA - KRÓTKI OPIS , CENY i SUGEROWANE KIESZONKOWE
Krótki opis kraju.
Największy powierzchniowo kraj świata, pełen
kontrastów z jednej strony, magii i tajemniczości z
drugiej. Zrozumieć Rosję jest trudniej niż zrozumieć
mentalność przeciętnego Rosjanina, którego cechuje
prostolinijność, serdeczność i wylewność w kontaktach
międzyludzkich oraz życzliwość. Prosimy jednak
pamiętać, że podczas pobytu w Petersburgu czy
Moskwie zbytnie "bratanie się" z miejscowymi może
mieć smutne następstwa; w Petersburgu w okresie
"białych nocy" (szczyt sezonu turystycznego) pełno w
mieście turystów z zasobnymi portfelami – a co za tym idzie pełno też drobnych złodziejaszków.
Moskwa - jako miejsce ludzi bogatych - przyciąga do siebie również tych, którzy dorabiają się na
cudzej krzywdzie. Prosimy zwracać szczególną uwagę na swoje przedmioty osobiste, portfele,
paszporty.
Rosja nie jest tanim krajem mimo problemów gospodarczych i spadku wartości rubla względem
najważniejszych walut świata. Ze względu na inflację ceny produktów spożywczych stale rosną i są
zazwyczaj około 10-30 % wyższe niż w Polsce (nie dotyczy to chleba, ale raczej wyrobów mięsnych
czy mlecznych oraz warzyw i owoców pochodzących z Rosji). Tańsze są z pewnością papierosy i
wódka (ale tylko kilka najtańszych marek, które kosztują 200 RUB).
Minimalna płaca w Rosji jest znacznie niższa niż w Polsce (od 01.07.2016 wynosi min. 7 500 RUB),
więcej info: http://www.rosprodunion.ru/mzp/
Średnia płaca poza największymi miastami (Moskwa, Petersburg, Samara, Jekaterinburg, Czelabińsk)
jest zdecydowanie niższa na prowincji i znacznie niższa niż w Polsce. Mimo tego w Rosji istnieje
spora grupa bogatych obywateli (co zauważą Państwo zapewne po ilości super samochodów na
ulicach większych miast), ale większość mieszkańców żyje raczej biednie z dnia na dzień. Życie w
miastach Rosji jest ciężkie ze względu na wszechobecną korupcję, zagmatwane przepisy prawa,
potężną biurokrację, strach przed własnymi organami mającymi pilnować porządku i niczego nie
zmieniło przemianowanie "milicji" w "policję", w zasadzie najbardziej znanym słowem określającym
przedstawicieli organów będzie słowo: menty (rus. менты), a komisariat policji to mentovka (ros.
ментовка).

Aby wjechać do Rosji należy posiadać paszport z ważną wizą oraz wypełnić na granicy imigracyjną
kartkę. Obcokrajowcy muszą dokonać obowiązku meldunkowego w ciągu 7 dni roboczych (turyści
podróżujący w zorganizowanej grupie są rejestrowani przez hotel, pensjonat czy też hostel i za taką
usługę pobiera się od turysty w przeliczeniu ca 5 EUR). Brak dopełnienia obowiązku meldunkowego
może skutkować dużymi problemami w czasie ew. kontroli na ulicy, czy w czasie przekraczania
granicy (przy wyjeździe z Rosji).

Imigracyjna kartka.
Wzór kartki imigracyjnej poniżej (proszę się z nią zaznajomić, aby na granicy nie było problemów z
jej wypełnianiem). Kartka składa się z dwóch takich samych części, obie wypełniamy jednocześnie
przy wjeździe na granicy z Rosją. Jedną z części zatrzymują na granicy, drugą - ze stemplem - oddają
nam i w czasie pobytu w Rosji winniśmy pilnować tego dokumentu tak jak paszportu (oddajemy ją
przy wyjeździe z Rosji).

GARŚĆ PORAD
1. Nie są wymagane szczepienia ochronne. Warunki higieniczno-sanitarne w Rosji nie odbiegają
zasadniczo od spotykanych w Polsce.
2. W Petersburgu i na północy Rosji w okresie letnim - ze względu na fakt długiego operowania
słońca w ciągu doby - zalecamy wzięcie kremów ochronnych oraz nakryć głowy.
3. Warto wziąć ze sobą kurtkę chroniącą przed wiatrem (może się przydać np. w czasie rejsu po
Newie w Petersburgu) - nawet w okresie letnim.

4. W Rosji turyści często wchodzą do czynnych świątyń prawosławnych. Panowie winni przygotować
koszule zasłaniające ramiona oraz spodnie z długimi nogawkami, panie zaś chustę na głowę oraz w
miarę możliwości długą spódnicę (lub drugą chustę w celu przewiązania jej na spodniach).
5. Środkiem płatniczym w Rosji są ruble. Nie ma możliwości płacenia w sklepach czy restauracjach
inną walutą niż obowiązująca w danym kraju. Powszechne są bankomaty oraz kantory wymiany
walut (często oferują one dobry kurs wymiany i bez prowizji). Zalecamy wzięcie do Rosji dolarów lub
euro i ich wymianę na miejscu (tylko banknoty, w miarę nowe i nie zniszczone).
Przykładowy kurs w kantorze w Petersburgu: http://ligovka.ru/
Sprawdź kurs walut w innych regionach Rosji: http://kovalut.ru/
6. W wielu muzeach Moskwy czy Petersburga obowiązują wyższe stawki za wejście dla
obcokrajowców oraz dodatkowe opłaty za fotografowanie/wideofilmowanie. Indywidualni turyści w
sezonie turystycznym lub w czasie dni wolnych od pracy w Rosji mogą być zmuszeni do stania w
gigantycznych kolejkach za biletami (dotyczy to najbardziej znanych muzeów i zalecamy ustawienie
się do kolejki w godzinach rannych, chyba że istnieje możliwość zakupu biletu on-line).
7. Dworce kolejowe, lotnicze i inne miejsca są chronione przez policję a wejście do nich następuje
przez bramki – detektory wykrywające przedmioty metalowe.

JĘZYK ROSYJSKI
W Rosji językiem urzędowym jest rosyjski. We własnym, dobrze pojętym interesie każdy turysta,
który chciałby indywidualnie pojechać do Rosji, powinien władać tym językiem w minimum
podstawowym zakresie. W przypadku grup turystycznych opłaca się wynająć w Polsce pilota
znającego język i lokalne realia lub poszukać w Rosji kogoś, kto dobrze zna język polski i będzie stale
do dyspozycji grupy.
Mimo dużych podobieństw pomiędzy językiem polskim a rosyjskim próba porozumienia się z
tubylcem po polsku będzie dość problematyczna. Ostatecznie można próbować porozumieć się w
języku angielskim, ale dotyczy to raczej dużych miast i miejsc, gdzie zagranicznych turystów jest
więcej - np. hoteli, restauracji. Należy przyjąć za pewnik, że znajomość języków obcych wśród
mieszkańców Rosji jest mizerna.

SUGEROWANE KIESZONKOWE: min. 1000 RUB na dzień
Powyższa kwota nie obejmuje kosztów noclegu i rejestracji obcokrajowca, wyżywienia, transportu
poza miastem, biletów wstępu do muzeów.
Powyższa kwota zabezpiecza indywidualne wydatki w czasie pobytu w Rosji: przekąski i napoje w
czasie zwiedzania, bilety na transport miejski, zakup pamiątek, opłata za korzystanie z WC, itp.
Zdaję sobie sprawę, że istnieją również miłośnicy ekstremalnie taniego podróżowania, jednak z
różnych względów polecam zabezpieczenie się na wypadek wydarzeń losowych. Nawet mimo
posiadania ubezpieczenia medycznego (polisa jest wymagana przy aplikacji o wizę) warto mieć
środki finansowe na niezaplanowane leczenie.

CENY w SKLEPACH (stan w styczniu 2017)
cukierki w czekoladzie za 1 kg – od 250 RUB,
czekolady rosyjskie – od 60 RUB,
piwo w butelce 0,5 l – od 30 RUB do nawet 100 RUB (znajdą Państwo na półce również kilkanaście
marek czeskich lub niemieckich – większość tych piw to rosyjska produkcja),
wódka 0,5 l – od 200 RUB,
szampan rosyjski – od 150 RUB,
ser żółty za 1 kg – od 320 RUB,
kiełbasy za 1 kg – od 350 RUB (rosyjskie kiełbasy są bardzo tłuste i mają niezbyt zachęcający wygląd)
salo (biała słonina) za 1 kg – od 250 RUB (rosyjska zazwyczaj biała słonina, cienkie i solone jej plastry
są idealną zakąską do wódki – należy je podawać zmrożone),
musztarda rosyjska – od 25 RUB,
owoce i warzywa marynowane – od 200 RUB (np. arbuzy, pomidory, ogórki marynowane w słonej
zalewie) kupowane w słoikach lub na wagę.
Lepiej unikać kupowania win w Rosji – spora część win pochodzących np. z Francji czy Włoch jest
rozlewana do butelek w Rosji, przy czym ich cena wynosi od 200 RUB w górę za butelkę, wina
rosyjskie dostępne w marketach są zazwyczaj niesmaczne (mocno kwaśne).
Zdecydowanie lepiej kupić wino rosyjskie z południa kraju lub wino gruzińskie albo mołdawskie, jeśli
akurat trafimy na okres, gdy Federalna Służba Nadzoru Weterynaryjnego i Fitosanitarnego (ros.
Россельхознадзор) nie zabroni ich importu.
Uwaga osoby powracające z Rosji do dowolnego kraju Unii Europejskiej! Limity wwozu art.
akcyzowych są następujące:
1) papierosy, przywożone w transporcie lotniczym lub w transporcie morskim przez podróżnego,
który ukończył 17 lat - 200 sztuk (10 standardowych paczek),
2) papierosy, przywożone w transporcie innym niż lotniczy lub morski przez podróżnego, który
ukończył 17 lat - 40 sztuk (2 standardowe paczki),
3) napoje alkoholowe, przywożone przez podróżnego, który ukończył 17 lat: napoje powstałe w
wyniku destylacji i wyroby spirytusowe o mocy objętościowej alkoholu powyżej 22 %, alkohol
etylowy nieskażony o mocy objętościowej alkoholu wynoszącej 80 % i więcej – 1 litr lub alkohol i
napoje alkoholowe o mocy objętościowej alkoholu nieprzekraczającej 22 % - 2 litry oraz wina
niemusujące – 4 litry i piwo – 16 litrów (zwracam uwagę na wyboldowane spójniki "lub", "oraz")
szczegóły i inne limity: https://granica.gov.pl/faq.php
Ceny w restauracjach (ceny aktualne na styczeń 2017)
kawa lub herbata – od 60 RUB
piwo lane 0,5 l - od 80 RUB (w Moskwie i Petersburgu raczej od 150 RUB)
obiad w kawiarni – od 250 RUB (zazwyczaj jest to tzw. danie dnia)
obiad w restauracji - od 500 RUB (na szczęście w dużych miastach istnieje sieć tanich
Toalety w miastach – jest ich mało i są zazwyczaj płatne (od 20 RUB), toalety w obiektach
muzealnych są bezpłatne, toalety w restauracjach McDonald`s bywają bezpłatne. Wykonywanie
zdjęć w obiektach muzealnych kosztuje od 200 RUB za 1 muzeum.

TRANSPORT MIEJSKI (ceny aktualne na styczeń 2017)
Metro w Petersburgu: kosztuje 45 RUB za 1 przejazd (można przesiadać się dowolną ilość razy) –
metro petersburskie to świetny środek transportu, dzięki któremu w zasadzie w każde miejsce
miasta można szybko dojechać. Można zaoszczędzić na metrze, kupując bilety na kilka przejazdów,
szczegóły: http://www.metro.spb.ru/pricetickets.html
Metro w Moskwie: przejazd jednorazowy 35 RUB z kartą TROJKA (kaucja za kartę 50 RUB), szczegóły:
http://www.mosmetro.ru/tariffs/ również można przesiadać się dowolną ilość razy.
Komunikacja miejska składa się ponadto:
1) w dużych miastach z miejskich autobusów, trolejbusów i tramwajów stanowiących w zasadzie
uzupełnienie dla metra,
2) w każdym mieście z prywatnych marszrutek – minibusów kursujących po stałej trasie (bez
widocznego rozkładu jazdy).
TELEFONY KOMÓRKOWE w ROSJI
Telefony polskich sieci korzystają z usługi roamingowej oferowanej przez rosyjskie sieci. Proszę
zwrócić uwagę na wysokie ceny roamingu, zwłaszcza w telefonach sieci T-Mobile oraz PLUS.
Bez meldunku na terenie Rosyjskiej Federacji raczej nie kupią Państwo żadnych usług telefonii
komórkowej, nawet usług przedpłaconych. Ponadto w Rosji istnieje wewnętrzny roaming - każda
oblast (województwo) ma swoje stawki, dzwoniąc do innej oblasti płacimy drożej, a będąc w innej
oblasti - jesteśmy w wewnętrznym roamingu.
Dla osób, które potrzebują mieć łączność ze światem proponuję przejrzeć oferty polskich sieci
komórkowych w poszukiwaniu czasowych ofert na połączenia. Warto również mieć ze sobą telefon,
który pozwoli łączyć się w Rosji z Internetem w darmowych punktach (jest ich sporo). W ten sposób
można bezpłatnie nawiązać kontakt z kimś w Polsce.
Touroperatorów zachęcam do nawiązania kontaktu ze mną i do współpracy. Więcej informacji na
stronach: pilot wycieczek oraz pilotaż wycieczek do Rosji

