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Побачити Київ і не збанкрутувати
РЕЙТИНГ. Відомий Інтернет-портал зарахував українську столицю до найдешевших
для туристів міст Європи 

Що потрібно мандрів-
никові для щастя?

Недороге, але комфортне
житло, доступні екскурсії,
дешева їжа, від якої не за-
крутить у животі в непід-
ходящий момент… 

Ось і так званий пішо-
хідний індекс розрахову-
ється за розміром бюдже-
ту, в який обійдеться один
день у місті. Він склада-
ється з вартості помеш-
кання в готелі економ-

класу або хостелі з хоро-
шою репутацією і зруч-
ним розташуванням, двох
поїздок громадським
транспортом, відвідин од-
нієї міської пам’ятки,
трьох недорогих страв,

трьох пінт пива або кели-
ха вина.

Сучасний Київ посів дру-
ге місце за сукупністю за-
значених показників, свід-
чать результати дослід-
ження, проведеного амери-

канським аналітичним по-
рталом PriceofTravel.com. 

Москва, як і торік, посі-
ла у зазначеному списку
15-те місце ($45,23 на
день). Прага — 16-те, Тал-
лінн — 19-те, а Берлін —

29-те. Найдорожчими для
економного мандрівника
цього року визнано Осло
($105,77 на день), Сток-
гольм ($110,89) і Цюрих
(123,60) — 49—51 місце в
рейтингу відповідно.

Сторінку підготувала Ганна РОМАШКО для «Урядового кур’єра»

1 Бухарест, Румунія Колись його називали
Східним Парижем завдяки
широким зеленим проспек-
там і екстравагантній архі-
тектурі. Це місто з давньою
історією було одним з найба-
гатших у Східній Європі. Ро-
ки комунізму принесли із со-
бою безликі будівлі й злидні,
але нині румунська столиця
починає поступово відвойо-
вувати колишню славу. Тож і
намагається залучити якнай-
більше західних відвідувачів.
А ті, хто зважаться, принайм-
ні будуть винагороджені
низькими цінами на все. 

Валюта: румунський лей
Хостел (за ніч):     15,64
Транспорт:              4,00
Харчування:          39,60
Напої/Розваги:        7,50
Пам’ятки:              12,00
Загалом:               80,24 

2 Київ, Україна У нашої столиці вели-
чезний туристичний по-
тенціал. А місце в рей-
тингу — чергове під-
твердження того, що в
Київ можна закохатися і
при скромному бюджеті,
причому з ексклюзив-
ною культурною програ-
мою. Доморощені аналі-
тики кажуть, що в се-
редньому турист витра-
чає на Київських пагор-
бах 300–400 гривень за
день, однак і за означе-
ну американцями суму
прожити можна. або $ 24,69

Валюта:               гривня
Хостел:                 65,00
Транспорт:             4,00
Харчування:         90,00
Напої/Розваги:     42,00
Пам’ятки:              10,00
Загалом:             211,00 

або    $ 25,61

Софія залишається
фантастично приваб-
ливою серед європей-
ських столиць, з дуже
приємним центром
міста, привітним до
іноземних туристів.
Ціни надзвичайно до-
ступні на все, окрім
міжнародних рейсів.
Тож якщо ви насолод-
жуватиметеся лише
містом і не поман-
друєте за околиці, то
цілком вкладетеся у
бюджет.

Валюта: болгарський лев
Хостел:                 13,70 
Транспорт:             2,00
Харчування:         13,20
Напої/Розваги:       4,50
Пам’ятки:                4,00
Загалом:               37,37

або     $ 26,32

Сербська столиця, як
і більшість балканських
міст, намагається по-
збутися минулих про-
блем і робить усе мож-
ливе, щоб привернути
увагу туристів. Тут не
знайдете великої кіль-
кості штатних пам’яток
культури, однак жвавий
і цікавий міський центр
із насиченим нічним
життям і привабливими
цінами обіцяє наповни-
ти міську скарбницю
кревними туристів.

Валюта: сербський динар
(ціни нижче подано в євро)
Хостел:                      4,52
Транспорт:                 1,28
Харчування:               7,20
Напої/Розваги:            3,0
Пам’ятки:                     2,0
Загалом:                     20,4

або $ 28,70

Краків міцно утри-
мує позиції одного з
кращих європей-
ських міст для відпо-
чинку вихідного дня.
Тут уже розвину-
лась доступна ін-
фраструктура: є ба-
гато чудових і деше-
вих місць для ночів-
лі, затишні бари і
ресторани трима-
ють ціни на низько-
му рівні, доки ви на-
солоджуєтеся кра-
сою старого міста. 

Валюта: польський злотий
Хостел:                    30,00
Транспорт:                5,60
Харчування:            21,60
Напої/Розваги:       18,00
Пам’ятки:                12,00
Загалом:                 87,20

або         $ 28,87

Столиця Боснії та Герцеговини лежить у
самому серці країни, в чарівній долині посе-
ред Дінарських Альп. Це місце, де гармоній-
но переплелися культура, релігії та традиції
Сходу й Заходу. Балканське місто — чудо-
вий приклад лояльності, толерантності, ро-
зуміння серед людей, а також маяк надії для
миру в мультикультурній інтеграції. Нині во-
но серед тих, хто наполегливо бореться за
увагу мандрівників. Це ще одна прихована
перлина, почасти тому, що важкодосяжна.

Варто зазначити, що цей список складав-
ся до початку останніх соціальних протестів
у  Боснії та Герцеговині, що спричинили за-
ворушення, найбільші та найжорстокіші з
часу завершення Боснійської війни.

Валюта:   боснійська марка
(ціни нижче подано в євро)
Хостел:                         5,56
Транспорт:                   1,80
Харчування:                 7,20
Напої/Розваги:            3,00
Пам’ятки:                     2,00
Загалом:                    21,36

або           $ 29,26

Ще одне прекрасне
місце для подорожі —
угорська столиця. Зам-
ків і соборів тут достат-
ньо, а ще термальні ку-
рорти за доступними
цінами. Хостели на
будь-який смак можна
знайти і в центрі, й на
околиці. А за будь-якої
пори наповнені відвіду-
вачами бари і рестора-
ни залюбки змагають-
ся за звання кращих
щодо культури обслу-
говування. 

Валюта:      угорський форинт
Хостел:                           2045
Транспорт:                       700
Харчування:                   2640
Напої/Розваги:                 960
Пам’ятки:                       1000
Загалом:                        7145

або                $ 33,12

Може, й дивно бачити місто
так високо у списку дешевих,
але виявляється, що латвій-
ська столиця досить доступ-
на, передовсім щодо прожи-
вання. Головна проблема по-
лягає в тому, що місто лежить
обабіч головних туристичних
артерій. Та відвідати його вар-
то. Перетворення столиці ко-
лишньої радянської республі-
ки на європейську разюче. До
того ж, з 1 січня 2014 року
країна приєдналася до євро-
зони, і багато людей очікують,
що ціни це «відчують».

Валюта:         латвійський лат
Хостел:                             5,30
Транспорт:                       1,40
Харчування:                     8,64
Напої/Розваги:                 6,40
Пам’ятки:                         2,90
Загалом:                         24,24

або                $ 33,21

3 Софія, Болгарія 4 Белград, Сербія

5 Краків, Польща 6 Сараєво, Боснія 
та Герцеговина

7 Будапешт, Угорщина 8 Рига, Латвія

9 Стамбул, Туреччина 10 Варшава, Польща Перлина Босфору, місто,
де зустрічаються Схід і Захід,
останнім часом ставало де-
далі дорожчим для мандрів-
ників. Однак девальвація ту-
рецької ліри реанімувала йо-
го доступність. Звісно, Стам-
булу не бракує ринків, храмів
і пам’яток. Утім, із власного
досвіду зазначимо, що знай-
ти нічліг буде дорожче, ніж
ви могли б очікувати. Тож не
забудьте зазирнути до спис-
ку рекомендованих дешевих
готелів Стамбула, щоб бути
готовими до несподіванок.

Валюта:               турецька ліра
Гостьовий будинок:          20,36
Транспорт:                           4,00
Харчування:                       16,80
Напої/Розваги:                   18,00
Пам’ятки:                           14,00
Загалом:                            77,16 

або                    $ 35,89

Столиця По-
льщі бореться за
популярністю се-
ред туристів пе-
редовсім із Кра-
ковом. Втім, Вар-
шава настільки
швидко розбудо-
вує туристичну
інфраструктуру,
що тим, хто захо-
че чогось постра-
дянського, неза-
баром доведеть-
ся шукати інші
місця. 

Валюта:           польський злотий
Хостел:                                 35,00
Транспорт:                            8,80
Харчування:                        32,40
Напої/Розваги:                    21,00
Пам’ятки:                             15,00
Загалом:                            112,20 

або                     $ 37,28
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