
На основних курортах Єгип-
ту міський транспорт зазвичай 
однаковий: таксі та маршрут-
ні таксі одного виробника. У 
більшості випадків маршрутні 
мікроавтобуси перевозять па-
сажирів уздовж узбережжя до 
центральної частини курортів.

У Каїрі функціонує метро. Але 
пам’ятайте, що жінки та чоло-
віки мають їздити в окремих ва-
гонах. Порушення цього правила 
передбачає штраф.

Найпростіший спосіб перемі-
щення в єгипетських містах – 
таксі. Кожне місто має свій колір 
громадського таксі. Його можна 
«зловити» будь-де в місті, але 
найкраще обирати таксі біля го-
телю або можна попросити на 
рецепції замовити для Вас таксі. 
Обов’язково заздалегідь домовте-
ся з водієм про суму оплати, на-
віть якщо в машині є таксометр.

Жителі Амстердаму полюб-
ляють ходити пішки, тому що в 
центрі міста важко знайти міс-
це для паркування автомобілю.

Найулюбленіший вид тран-
спорту — велосипед. Туристи 
часто помічають, що велоси-
педи в Амстердамі дуже старі. 
Оскільки їх часто крадуть, то у 
старого велосипеда менше шан-
сів бути вкраденим.

Після прибуття до аеропор-
ту за кордоном необхідно про-
йти паспортний контроль та за 
необхідності дати відповіді на 
запитання представника при-
кордонної служби стосовно сво-
єї поїздки (наприклад, яка мета, 
тривалість перебування, назва 
готелю тощо).

Оскільки Туреччина — мусуль-
манська країна, там існують де-
які незвичні для європейців тра-
диції, які необхідно поважати: 

• При вході до приватного бу-
динку прийнято знімати взут-
тя і залишати його біля входу. 

• При вході в мечеть також не- 
обхідно зняти взуття, а жінки 
повинні бути з покритою голо-
вою та бажано у довгій спід-
ниці. В іншому випадку Вас мо-
жуть не впустити.

•  Не слід фотографувати жінок 
у чорному одязі й чоловіків без 
їхньої згоди.

• Вживання на вулиці та у гро-
мадських місцях алкогольних 
напоїв (навіть пива) у деяких 
випадках може викликати не-
схвалення.

У Берліні міський транспорт 
представлений:

• метро (U-Bahn);

• трамваями (тільки у Східному

   Берліні);

• наземним метро (S-Bahn).

S-Bahn зручний тим, що, на 
відміну від автобусу, метро 
можна дістатися до будь-якої 
точки Берліну чи передмістя. 
Тільки дуже ретельно вивчіть 
схему руху S-Bahn, а також 
запам’ятайте назву кінцевої 
станції!

З однієї й тієї ж самої плат-
форми можуть відправлятися 
поїзди у різних напрямках.

Можна пересісти з S-Bahn на 
U-Bahn і навпаки.

У Польщі є декілька типів по-
тягів, зокрема:

Pociąg osobowy (електричка) —  
робить зупинку «біля кожного 
стовпа», вони курсують на ко-
ротких маршрутах.

Pociąg pośpieszny — вагони цього 
типу поділені на купе, у купе є міс-
ця лише для сидіння.

Ekspres — потяги, що курсують 
між великими містами, викону-
ють мінімальну кількість проміж-
них зупинок. На деяких марш-
рутах час подорожі експресом 
вдвiчi менший, ніж подорож «по-
спішним» потягом.

Квиток можна купити в касі, че-
рез Інтернет, у квитковому авто-
маті або у провідника. Купуючи кви-
ток у провідника слід доплатити за 
видачу. Після посадки у потяг, якщо 
Ви хочете купити квиток у провід-
ника, бажано піти у перший вагон 
(одразу за локомотивом), там за-
звичай сидять провідники.

Подорож між містами Єгипту 
найзручніше та найбезпечніше 
здійснювати залізничним тран-
спортом. Державна компанія Єги-
петська Національна Залізниця 
оперує майже усіма поїздами в 
Єгипті. Напрямок Каїр-Алексан-
дрія має великий пасажиропотік. 
Нічні поїзди доступні для подорожі 
з Каїра в Луксор і Асуан. Трива-
лість подорожі від Каїра до Луксо-
ра триває 10-11 годин, від Луксора 
до Асуана – 3-4 години, від Каїра 
до Александрії – 2-3 години.

Залізничні квитки можна при-
дбати в касах більшості великих 
залізничних станцій. Доцільно ку-
пувати квитки заздалегідь, так як 
в години пік, поїзди можуть бути 
повністю заброньовані. Вартість 
квитка залежить від дальності 
поїздки, класу поїзда та вагону. 
Туристичні агенції радять турис-
там обирати квитки 1 та 2 класу, 
оскільки у вагонах економ-класу 
відсутні кондиціонери.

Франція — найбільш відвідува-
на країна в світі.

Париж — найвідоміше турис-
тичне місто.

Ейфелева вежа — найпопу-
лярніший у світі монумент.

Згідно з законодавством Європей-
ського Союзу (ЄС), якщо товар був ку-
плений на території будь-якої країни 
ЄС та був вивезений за межі території 
ЄС, то покупець має право на повернен-
ня податку на додану вартість (VAT).

Для цього необхідно в магазині, який 
співпрацює з мережею tax free, (на вхо-
ді повинен бути напис «Global Refund 
Tax Free Shopping», «Cash Refund 
Office», «Tax-free Refund») заповнити 
спеціальну форму tax-free на куплений 
товар на певну суму одним чеком. У 
різних країнах сума мінімальної покупки 
та відсоток відшкодування різний.

   При виїзді з країни на ваучер tax free 
потрібно поставити штамп митниці, 
пред’явивши митникам придбані речі і 
паспорт. Необхідні пункти, з вивісками 
Tax Refund або Tax Free, розташову-
ються в аеропортах. Далі, з ваучером 
можна звернутися до пункту повер-
нення і прямо в аеропорту отримати 
гроші. 

   Також можна отримати повер-
нення в одному з українських банків, які 
співпрацюють з оператором tax free, 
або самостійно звернутися до глобаль-
ного оператора.





В Італії використовується шість 
типів потягів: «Pengolino», «Euro- 
city», «Inter City», «Expresso» (зу-
пиняються на головних станціях), 
«Directto» (зупиняється на більшос-
ті станцій), «Local» (зупиняється 
на всіх станціях). 

Купити залізничні квитки в Іта-
лії можна у касі на вокзалі, в авто-
матичних касах, онлайн на сайті 
Trenitalia або Italo (доступні англій-
ською мовою). Квитки на регіональні 
поїзди та на intercity можна також 
купити в газетних кіосках і магазин-
чиках tabacchi.

Зверніть увагу, що квитки на 
регіональні поїзди, як правило, не 
прив’язані до конкретного часу і по-
їзду і можуть бути використані на 
будь-якому з них.

Усі квитки необхідно відмітити в 
спеціальних апаратах на платформі.

Центральний залізничний вок-
зал Берліну — найбільший у Єв-
ропі, який діє з 2006 року.

Берлін має складну й різнома-
нітну транспортну інфраструк-
туру. Транспортна система 
Берліну включає в себе 5334 
кілометри доріг, з яких 66 кіло-
метрів є магістралями, та 979 
мостів.

У Польщі існує таке явище як 
schronisko młodzieżowe (схроніско 
млодзєжове).

Це місця, де можна за по-
мірними цінами переночувати, 
приготувати їжу, прийняти 
душ. Зазвичай схроніско треба 
залишити до 9.00, і вони відкри-
ваються для нових відвідувачів 
після 16.00.

У Нідерландах жили філософи 
Еразм Роттердамський і Спіно-
за. Саме там були виконані всі 
основні роботи Декарта. Науко-
вець Хрістіан Гюйгенс відкрив 
тут супутник Сатурна Титан 
і винайшов маятниковий годин-
ник.

Зазвичай, правила дорожнього 
руху в Італії схожі з правилами 
інших європейських країн.

Проте, не варто їздити за-
надто агресивно, слід пропуска-
ти пішоходів та бути уважним 
до мотоциклістів.

Перед поворотом направо 
озирайтеся через праве плече, 
щоб не збити мотоцикліста або 
велосипедиста, який їде прямо.

Виїзджаючи за межі населе-
них пунктів, одразу вмикайте 
ближнє світло у будь-який час 
доби.

Французька культура дала ци-
вілізації великих математиків, 
численних філософів, століття 
Просвіти, мову дипломатії, пев-
ну універсальну концепцію люди-
ни.

Франція відома у всьому світі 
своїми численними досягнення-
ми в галузі медицини і техноло-
гій, а також передаваним з по-
коління в покоління французьким 
стилем життя.

Митні правила в Єгипті мають 
певні особливості. Обмежень на 
ввезення та вивезення іноземної 
валюти не існує, однак обмеже-
не вивезення національної валю-
ти (до 20 фунтів). 

Якщо у Вас є відеокамера,  по-
трібно повідомити про це мит-
ну службу, а потім пред’явити  
відеокамеру при виїзді.

Якщо Ви загубили або у Вас 
вкрали відеокамеру, негайно за-
явіть у поліцію. У випадку втра-
ти багажу необхідно звернути-
ся в бюро «LOST & FOUND», що 
є у всіх аеропортах, і заповнити 
бланк-заяву про втрату.

Не забудьте взяти квитанцію!

Після прильоту в Шарм-ель-
Шейх або Хургаду (Єгипет) Вам 
необхідно заповнити еміграцій-
ну картку та у віконечку з над-
писом «VISA» самостійно при-
дбати в’їзні візи.

Далі, з самостійно вклеє-
ною візою необхідно пройти до 
стійки з надписом «PASSPORT 
CONTROL», де Ваші дані будуть 
внесені у комп’ютер і прикордон-
ник поставить на візі печатку 
про в’їзд до країни.

При в’їзді до Єгипту через Каїр 
віза оформлюється в консуль-
стві Арабської Республіки Єги-
пет в Україні протягом тижня.

Під час поїздки можуть тра-
питися непередбачені ситуації, 
в яких туристу може знадоби-
тися термінова допомога лікаря.

Медичне обслуговування за-
кордоном здійснюється за ме-
дичною страховкою, крім випад-
ків, які в ній не зазначені.

Медична страховка турис-
та— це документ, який дозво-
ляє йому почуватися юридично 
захищеним на випадок раптової 
хвороби або нещасного випадку. 





Вологий морський клімат 
Санкт-Петербурга з теплим лі-
том і незвично помірною для та-
кої географічної широти зимою 
пояснюється впливом Гольф-
стріму.

Впродовж більшої частини 
року переважають дні з хмар-
ною, похмурою погодою, розсія-
ним освітленням.

Високоширотним розташу-
ванням міста пояснюється яви-
ще білих ночей, найяскравіші з 
яких, можна побачити з 11 черв-
ня по 2 липня.

 Наприкінці вересня в Мюн-
хені розпочинається Октобер- 
фест — найбільший у світі пив-
ний фестиваль (триває два 
тижні).

Вперше Октоберфест було 
проведено в жовтні 1810 року 
з нагоди одруження кронприн-
ца Людвіга та принцеси Терези 
Саксонської-Гільдбургхаузької.

Відтоді щороку місцеві пивова-
ри розставляють свої намети.

Проведення свята перери-
валося лише під час Першої та 
Другої світових воєн.

У більшості країн Європи за-
боронено паління в громадських 
місцях.

Наприкінці 2004 року першою в 
світі країною, де абсолютно за-
боронено палити, став Бутан.

Не поспішайте витрачати грошi 
в Празі — як і будь-яка столиця, це 
місто грішить завищеними цінами.

Кілька годин автобусом — і Ви в 
Карлових Варах, відомих своїми га-
рячими джерелами.

У вітринах магазинів світиться 
богемський кришталь, червоніють 
гранати — через високий вміст 
заліза вони тут надзвичайно чер-
воні. Якщо купуєте кришталь —  
збережіть чек, щоб показати на 
митниці, що Ви вивозите не анти-
кваріат. Напис «Sleva» означає 
розпродаж. Дуже незвичайний кар-
ловарський сувенір — троянда, яка 
побувала у джерелі. За 2 тижні, 
просочена солями, вона стає бурою 
і закам’янілою. Багато хто купує   
на подарунки знамениті вафлі з різ-
номанітним наповненням, які готу-
вались на карловарській воді.

У цьому місті навіть косметика 
виготовляється на цілющій міне-
ральній воді.

Лондон має одну з найкращих 
у світі систему громадського 
транспорту.

Серцевиною транспортної 
системи є лондонська підземка, 
відома в народі під назвою «Тру-
ба» (англ.—Tube), яку було за-
кладено ще в 1863 році.

Щодня лондонське метро пе-
ревозить понад три мільйони 
пасажирів.

У різних країнах сума чайових 
може досить суттєво відрізняти-
ся. Однак, в кінцевому підсумку, 
тільки клієнт вирішує, вважати ча-
йові хорошим тоном, чи неправиль-
ною звичкою і скільки залишити.

Ваші чайові — це знак подяки за-
кладу та офіціанту, і, якщо не спо-
добалося обслуговування — Ви мо-
жете їх не залишати.

Наприклад, в Австрії чайові зо-
всім заборонені. Жителі цієї краї-
ни звикли до правила, що, якщо їх 
обов’язком є обслуговування, то 
робити це необхідно по вищому 
розряду.

У країнах Східної Європи хоро-
шим тоном вважаються 5% чайо-
вих, в Туреччині, Греції, Італії, Іспа-
нії та Португалії - 10%.

У Німеччині, Швеції, Норвегії, 
Данії чайові включають в рахунок, 
вони складають 5-10%. Виходячи з 
цього, офіціанти зовсім не чекають 
додаткової подяки від туристів.

Обмеження швидкості в Італії 
такі:

місто — 50 км/год,

дороги державного значення —     
  90—130 км/год.

Як правило, швидкісний режим 
на автострадах контролюють 
апарати, що автоматично фо-
тографують автомобілі поруш-
ників.

Дорожній рух 
в Англії лівосторонній!

При оформленні візи до деяких 
країн (Велика Британія, США, 
країни Шенгенської угоди) з Вас 
зніматимуть біометричні дані 
(відбитки пальців) та зроблять 
фотографію.





У Польщі прийнята унікальна 
система позначень туалетів :

 — жіночі ;

 
 — чоловічі
 (зверніть увагу,
 що трикутник
 повернутий
 кутом вгору.
 Не помиліться!)




