
МАЛЪК НАРЪЧНИК ЗА ПЪТУВАНЕ ДО…

Дестинация: Киев, Украйна

https://nellyvod.eu



КАК ДА СТИГНЕМ ДО КИЕВ

• Самолет – вече има директен полети 
• Целогодишни ежедневни: София – Киев  

• Сезонни: Варна-Киев, Бургас - Киев

• Влак – възможно най – трудният и неудобен начин 

• Киев – Букурещ – Русе –София

• продължителност 38 часа 

• Автобус: Киев - Одеса – Варна - София 

• Собствен транспорт : Киев - София в 
зависимост от маршрута около1300км. –
18 часа 



СПЕЦИФИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ 

• Визи – не е необходимо за български граждани при
престой до 90 дни

• Език – Украински, Руски, Английски

• Валута – Украинска гривна UAH
• 1 EUR =31.9561UAH

• Може да се обменя на място в банки и обменни бюра без
проблеми ( в Киев са навсякъде)

• Вода и храна – не е препоръчително да се пие вода от
чешмата поне в Киев, не е опасна, но препоръчват да се
пие бутилирана. Може да се купи качествена питейна вода
навсякъде. Храната е сравнително евтина, разнообразна
и лесно достъпна.



Украински борж: задължително трябва да се опита и то с 
пампушки ;-)) 

Котлет по Киевски: Все пак това е най –
разпознаваемото ястие от Киев 

Сало: сланината тук  е въпрос на национална 
гордост, не може да не се опита особено 

през зимата

Бинош: по нашенски казано –
качамак, но много вкусен 
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Горилка: Водката тук се нарича така 

Медовуха: пак водка , но в мед 

Чай: задължително питие и лете и зиме. Най –
предпочитания от мен е имбирен и с оплепиха

Киевски торт: неустоимо сладка, макар 
че може да опитате и торта Напалеон
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ПРЕДПОЧИТАН 
СЕЗОН 
КЛИМАТЪТ Е УМЕРЕНО 
КОНТИНЕНТАЛЕН 
С 4 СЕЗОНА.
ВСЕКИ СЪС СВОИТЕ 
ПРЕДИМСТВА И 
НЕДОСТАТЪЦИ ;-))

• Пролет Киев е прекрасен с 
цъфналите кестени

• Лятото е топло и има възможност за 
много допълнителни водни 
забавления включително и плаж

• Есента е златна и парковете са 
колоритна  и прекрасна наслада за 
всяко око

• Зимата не е по-различна от нашата 
е малко по-студена … реките 
замръзват, но е прекрасно бяло…

Кога е най- добре да пътувате 
….



КАКВО ДА 
ВИДИТЕ АКО 
ИМАТЕ САМО 
3 ДНИ 

• 1-ви ден: Киевско – печорска лавра,
Монумент Родина Мат (музей на
Втората световна война) и музей
Гладомор

• 2-ри ден: Разходка храм музей св.
София, златоверхни манастир св.
Михайл( на площада пред него е
паметника на св. Кирил и Методи),
гордостта на Украинския барок св.
Андрей Първозвани и се спускате по
Андреевски спуск до Подол

• 3-ти ден: Мейдан Незалежности –
мястото на три революции, Булевард
Кресчатик, Безарабски ринок, комплекс
Олимпийски, където за любителите на
братя Кличко има специален музей

При добра организация, бърза 
ориентация и желание може 
да се придобие бегла 
представа за града ;-))



КАКВО ДА 
ВИДИТЕ АКО 
ИМАТЕ 
5 ДНИ 

• 1-ви ден: както преди предложеното

• 2-ри ден: както преди предложеното

• 3-ти ден: както преди предложеното

• 4-ти ден: Ако сте любител на
екстремното преживяване спуснете се
от паметника Дружба на народите по
въжена линия до отсрещният бряг на
Днепър, може да направите и една
разходка с лодка дори до Киевско море

• 5-ти ден: Разходете се по булевард
Тараз Шевченко до едноименния
университет, зад него се намира една
от старите ботанически градини парк, а
отсреща е прекрасната църква св.
Владимир, може да стигнете чак до
централната железопътна гара, която
има внушителен вид и от вътрве и от вън

При добра организация, бърза 
ориентация и желание може 
да се придобие добра 
представа за града ;-))



КАКВО ДА 
ВИДИТЕ АКО 
ИМАТЕ
7 ДНИ 

• От 1-ви ден до 5-ти ден: както преди
предложеното

• 6-ти ден: Може да тръгнете от
Владимировата хурка, през монумента
Дружба на народите, да се разходите по
брега на Днепър до Марински дворец, ще
видите и Върховната рада, но не
пропускайте великолепния паметник на
културата, забележителната къща: Дом с
химерами

• 7-ми ден: Имате възможност да се
опуснете, да посетите културно събитие, да
се разходите по парковете (изборът е
голям), да отидете дори на парна баня и
защо не до бившата резиденция на
Янукович в Межигорие (на 30 км. от града) А
ако искате и малко по –екстремно: 60 км до
Чернобил

Ще се насладите на този 
прекрасен град и може и да 

се влюбите.



В КИЕВ ИМА НА 
КАКВО ДА СЕ 
ЗАРАДВАТ 
ЛЮБИТЕЛИТЕ НА 
ФОТОГРАФИЯТА
Има прекрасни места за 
панорамни и нощни снимки, 
всички забележителности са 
осветени и е необходимо само 
да си носите оборудването ;-))



ИМА КАКВО ДА 
СЕ ЗАРАДВАТ 
ЛЮБИТЕЛИТЕ НА 
ЦВЕТЯТА И 
ПАРКОВЕТЕ
Има прекрасни места за 
всеки сезон



ТИПИЧНИ 
НАРОДНИ 
ОБИЧАИ И БИТ 
комплекс Пирогово 



ИЗКУСТВО И ЛИТЕРАТУРА

• Къща музей Михайл Булгаков – място изпълнено с дух и 
мистика, където може да пиеш чаша чай на терасата по 
рецепти на сестрата на Михайл и да слушаш прекрасни 
разкази за живота, любовта, литературата, историята ….

• Гогол фест – организиране на класически и иновативни 
събития съхранили духът 

• Картинни галерии –



КАКВО ДА ВНИМАВАМЕ 

• Отбягвайте близост с протестиращи или демонстрации –
най- често пред кметството, Мейдана и пред Върховната 
рада.

• За предпочитане е да пиете бутилирана вода

• Както във всеки голям град наличието на джебджии е 
където се събират повече хора и най – вече туристи. Много 
са ловки, внимавайте! 

• Винаги носете копия на документите си, а оригиналите 
дръжте на сигурно място

• Оставянето на бакшиш е обичайна практика в размер на  
5 – 10 %



ЧОВЕКЪТ Е ЧОВЕК, КОГАТО Е НА ПЪТ
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