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Мої принципи 
в подорожах:1

Придивіться уважніше
до стику сезонів або 
несезону. Вас приємно 
вразять ціни і невелика 
кількість туристів

Робіть все самостійно.
Це збереже кошти, 
дасть свободу дій і 
контроль над 
ситуацією в мандрівці

Плануйте наперед 
і отримаєте недорогі 
квитки, гарне житло і 
подорожі без сюрпризів

Подорожуйте групою 
з 4 осіб (або кратно 4) 
і ваші витрати будуть 
максимально ефективні
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14) Якщо у вас тривала пересадка, 
багато авіакомпаній пропонують 
можливість  подивитись місто або 
забезпечують  ночівлю. Це нази-
вається стоповер. Він може бути 
платний або безкоштовний

13) Оптимальна  пересадка 
між рейсами - 2-4 години. 
Менше  -  небезпечно, 
більше  -  втомлює

12) Рейси з пересадкою коштують дешевше. 
В регулярних авіакомпаніях, рейси з пере-
садкою зазвичай дешевше. Наприклад,  
Львів-Київ-Вільнюс можна купити дешев-
ше, ніж той самий рейс Київ-Вільнюс

11) В регулярних авіаком-
паніях переліт туди і 
назад є  вигіднішим  
ніж переліт  в  один  
бік (в лоукостах - не 
грає ролі)

10) Робіть реєстрацію на рейс 
онлайн  і  самостійно. 
Це  допоможе  уникнути 
овербукінга  для регулярних 
авіакомпаній  та  збереже  
кошти для лоукост-перельоту

9) Подумайте, чи потрібно 
вам більше багажу, кон-
кретне місце в  літаку,  
пріоритетна посадка, без-
коштовна зміна рейсу? 
Все це Все це коштує  додаткових 
грошей

8) Літайте лоукостами 
на відстані до 3-4 тис. 
км. Це дешевше і швид-
ше, ніж  добиратись  на 
власному авто, потязі,  
або  автобусі

Що треба знати про перельоти?

7) Протягом 48 годин з 
моменту замовлення, 
можна  безкоштовно 
виправити  основні 
помилки,  навіть  в 
лоукост-авіаквитках

6) В більшості аеропортів Європи можна 
пройти  на  посадку  з  квитком  в телефоні.  
Це  збереже  час і гроші  на друк  
посадкового  талону. Пам'ятайте,  якщо  ви  
летите у візову країну,   то   прийдеться   
обов'язково роздрукувати  посадковий і 
поставити штамп про перевірку візи

5) Лоукости  літають  у  другорядні 
аеропорти, тому перевірте  як  і за  
скільки  ви  доберетесь  до міста. 
Обережно з аеропортами  Париж  
Бюве,  Осло андефйорд, Стокгольм  
Скавста,  Брюсель Шарлерую, 
Ейндговен, Франкфурт Хан

4) Купуйте лоукост-квитки 
невеликими партіями - ці квитки 
тим дорожче, чим більший попит. 
Тому квитки для 4-8 осіб, завжди 
дорожче за квитки для 1 особи

3) Уникайте подвійної 
конвертації. Завжди 
платіть у валюті 
країни, що продає 
послугу

2) Найкращі ціни на 
квитки бувають за  3 
місяці  або 3-4 тижня 
для лоукостів і за 6 
місяців для регулярних 
авіакомпаній, хоча це 
не догма

1) Плануйте  перельоти 
наперед - це основний 
фактор, що впливає на 
придбання недорогих 
квитків

Принципи недорогих перельотів:

Авіаквитки 
і перельоти2
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32) Відпочити в 
Турції, Єгипті або  
Тунісі, зазвичай 
дешевше з тураген-
ством та чартерним 
перельотом

31) Вимагайте компенсацію за 
запізнення  або  скасування 
рейсу. Не забувайте, що у вас є 
право на компенсацію, залежно 
від  маршруту  і  часу  затримки 
або при скасуванні рейсу

30) Скасуйте рейс, якщо 
сталося епередбачуване. 
Хвороба або смерть 
близького родича, є під-
ставою для безкоштов-
ного скасування рейсу

29) Якщо ваш рейс дуже 
рано або дуже пізно, вирі-
шіть де ви будете спати. 
Спати в аеропорту без-
коштовно, але будете 
досить втомлені. Перевірте 
сайт sleepinginairorts.net

28) В деяких аеропортах, вартість парковки 
може  бути  досить  дорогою, тому перевірте, 
на якій з парковок ви залишите автомобіль. 
Можливо поряд з аеропортом є недорогі 
парковки з безкоштовним трансфером в 
аеропорт

27) Якщо авіакомпанія 
втратила і не знайшла 
ваш багаж протягом 20 
днів, вимагайте компен-
сацію - 20 євро за кг

26) Не обов'язково обмотувати багаж 
плівкою в аеропорту за гроші, можна 
надіти на нього великий пластиковий 
мішок. Збережете від бруду і зазіхань 
на ваші речі

25) Навчіться подорожу-
вати  з  невеликим бага-
жем.  Перевезення валізи 
може  подвоїти  вартість 
квитка

24) Отримуйте милі при 
замовленні готелів, оренді 
авто, оплаті в дюті-фрі або 
просто приймайте участь в 
розіграшах авіакомпаній

23) Накопичуйте  милі 
регулярних авіаком-
паній. Заведіть по 1 карті 
лояльності для кожного 
авіа-альянсу

22) Користуйте програми 
лояльності, якщо літаєте 
більше 1-2 разів на рік пев-
ною авіакомпанією. Нап-
риклад, Wizz Discount Club

Інші нюанси авіаподорожей

21) Подорожуйте  в несезон 
або на межі сезону. 
Збережете гроші і не будете 
одним  з  мільйона туристів

20) Літайте з сусідніх країн. 
Рейси з Польщі, Словаччини, 
Угорщини, коштують в 2-3 
рази дешевше ніж з України

19) Ви не маєте шансу встигати все і постійно 
контролювати зміну цін або старт розпродажу, 
тому підпишіться на розсилки, які зроблять це 
замість вас. Наприклад, 193land.com, low-
costavia.com.ua, fly4free.com

18) Слідкуйте за акціями і 
розпродажами. Протягом 
року, буває багато акцій, 
які допоможуть дешевше 
придбати авіаквитки

17) Спробуйте змінити мо-
ву агрегатора і подивіться 
пропозиції від локальних 
посередників з Німеччини, 
Італії, Скандинавії

16) Користуйте зворотній 
пошук, якщо не знаєте, 
звідки полетіти у бажане 
місто. Подивіться, куди лі-
тають літаки з цього міста

15) Користуйтесь сайтами-
агрегаторами.  Це  дасть 
вам  змогу побачити біль-
ше  варіантів.  Наприклад, 
skyscanner.net,  azair.eu

Як знайти недорогий квиток?
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49) Замовляйте житло без 
кредитної карти. У випадку 
проблем, з вас не знімуть гроші

48) Спробуйте попросити знижку у 
власника житла на airbnb, додаткові 
3-5% даються досить легко, а може 
пощастити і на 10%

47) Платіть наперед, щоб отримати 
кращу ціну, або платіть по факту, 
заради більшої безпеки. Я фанат 
“платити на місці”!

46)  Замовляйте житло 
з безкоштовним скасу-
ванням. Чудово, якщо у 
вас є місце для манев-
рів, щоб відмовитись від 
дорожчого житла на 
користь дешевшого

45) Зареєструтесь на airbnb по лінку і отри-
майте 40$ знижки на перше бронювання  - 
https://www.airbnb.ru/c/viktorstinichv?curren-
cy=EUR , або одноразово отримайте 10% 
повернення на вашу карту від booking.com - 
https://www.booking.com/s/20_8/stinic98 

44) Повертайте кешбек за житло - 
завжди компенсуйте собі частинку 
вартості проживання. За цим лінком, 
можете отримати до 4% кешбеку - 
https://www.booking.com/index.htm-
l?aid=1442895

Фінансові нюанси

43) Беріть з собою 
адаптери і заряд-
ки, які підходять 
під місцеві розет-
ки, тоді не прий-
деться купувати 
перехідники

42) Готуйте їжу самос-
тійно - Якщо ви подо-
ррожуєте 1 раз на рік і це 
Турція, то забудьте цю 
пораду, але якщо ви 
їздите часто і в різні 
країни, то це допоможе 
зберегти значну частку 
бюджету

41) В багатьох 
країнах, на ло-
кальних сайтах 
можна знайти 
пропозиції, яких 
нема на міжна-
родних сайтах

40) Жити в центрі чи 
на окраїні? Вартість 
житла може відріз-
нятись у 2-3 рази, а 
проїздні або квитки 
на транспорт знач-
но дешевші

39) Порівнюйте 
ціни на основних 
пошуковиках та 
сайтах-агрегатор
ах - booking.com, 
airbnb.com, hotels-
combined.com

Як знайти гарне і недороге житло?

38) Завжди контактуйте власника на 
airbnb, до того, як оплатити житло

37) Завжди читайте 
відгуки - це врятує 
ваші нерви

36) В хостелах бувають 2х-місні номери, 
які забезпечують достатньо комфорту, 
але коштують дешевше готелів

35) Обирайте правильний тип 
житла - різниця  між  апарта-
ментами,  гестхаусами,  B&B  і 
готелями може бути суттєвою

34) В дорогих країнах, гарний вихід - це жити 
в 4-х місному номері. Це може бути домик в 
кемпінгу в Норвегії або квартира з двома 
спальнями в Лондоні. Це дешевше, ніж брати 
окремі номера і краще ніж спати в наметі

33) Плануйте наперед. 
Хто перший, той має 
ширший, кращий і де-
шевший вибір житла

Принципи правильного проживання:

Житло в 
подорожі3
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67) Поцікавтесь, чи 
є у вашому місті 
каршеринг і його 
умовами. Це новий 
конкурент класичній 
оренді авто

66) Будьте уважні, 
в деяких країнах, 
оплата доріг включена 
у вартість оренди, а в 
деяких - ні

65) Не порушуйте правила 
дорожнього руху. Хоча, 
коли штраф прийде вам на 
пошту через 3-6 місяців, то 
тільки від вашої совісті 
залежить чи платити його

64) Часто доба оренди 
авто коштує менше, ніж 
квиток на автобус з 
аеропорту до міста для 
2-4 осіб. Це дешевше, ніж 
трансфер

63) Пам’ятайте, 
що замовляєте 
клас машини, а 
не конкретну 
модель

62) Повернення 
машини в інше 
місто, буде 
коштувати мін. 
50-100 євро 
додатково

61) За оренду 
в аеропорту
ви доплачуєте 
біля 25 євро 
за premium 
location

60) Для мене, опти-
мальним є депозит 
до 300-400 євро. 
Депозити 800-1000 
євро мені не 
подобаються зовсім

59) Рекомендую брати повну 
страховку тільки в “екстре-
мальних” умомальних” умовах, наприклад  
Ісландія або країни з правим 
кермом. Якщо ви впевнений 
водій і не боїтесь їздити по 
Києву чи Львову, не варто 
боятись і інших держав

58) Якщо готові 
заплатити наперед і 
впевнені в незмінності 
планів, можете зберегти 
до 10% вартості оренди

57) Попереднє 
замовлення 
авто, дасть вам 
ширший вибір і 
дешевші ціни

56) Замовляючи 
через телефонний 
додаток, зазвичай, 
Ви отримуєте кращі 
ціни ніж через 
комп'ютер

55) Орендуйте у перевірених 
брендів. В маленьких локальних 
компаніях ціни можуть бути 
нижче, але стан авто - гірше і 
підтримка в складних ситуаціях 
недостатня

54) Порівнюйте ціни 
і умови на сайтах 
прокатних компаній 
і сайтах агрегаторах:
economybookings.com, 
rentalcars.com

53) Повна страховка - це 
мінімальний депозит. 
Базова страховка - це 
максимальний депозит

52) Самостійні 
екскурсії наба-
гато простіші з 
орендованим 
авто

51) Часто оренда 
авто коштує де-
шевше ніж проїзд 
на автобусі

50) Орендуйте авто 
і вам не прийдеть-
ся підлаштовува-
тись під графіки 
та маршрути

Оренда 
авто4
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84) Орендуйте 
велосипед і якщо 
перші півгодини 
безкоштовні, мі-
няйте його час-
тіше

83) Користуйтесь 
Uber i Taxify, щоб 
не переплачувати 
за таксі

82) Не забу-
вайте про 
можливості 
BlaBlaCar

81) Найшвидший 
і прогнозований 
по часу перетин 
кордону - на 
потязі

80) Найкращий 
сайт для пошу-
ку залізничних 
маршрутів - 
bahn.de

79) Зазвичай, круго-
вий маршрут коштує 
дешевше ніж 2 окре-
мих квитки, так само 
як у авіакомпаній

78) Відчутну знижку 
дають групові заліз-
ничні квитки, але умо-
ви треба уточняти на 
конкретній залізниці

77) Сімейний кви-
ток завжди кош-
тує на 20-50% 
дешевше

76) Спробуйте 
залізничні квит-
ки вихідного дня

75) Базовий клас 
вагону - 2-й. 
Доплата за 1-й 
клас - 20-30%

74) В деяких країнах, 
наприклад Німеч-
чині, на залізниці 
існують регіональні 
проїздні

73) Не пробуйте 
їздити без квит-
ків - це дорого 
коштує

72) Якщо приїхали у місто на 
5-10 днів, варто розглянути 
придбання сітіпаса. Він дає 
доступ до музеїв, безкош-
товного транспорту та ски-
док у закладах

71) В кожному вели-
кому місті є своя 
система проїздних, 
вивчіть ситуацію і 
не переплачуйте

70) Оплата в 
автобусі чи 
потязі, коштує 
дорожче ніж у 
касі

69) Купуйте квитки 
наперед і можливо 
збережете до 50% 
вартості

68) Купуйте квитки на 
потяги та автобуси 
онлайн. Часто, це еко-
номить 10-20% вартості

Автобуси, потяги, 
громадський транспорт5
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100) Завантажте офлайн навігатори 
(maps.me, google maps) і відмітьте 
головні точки на мапі

99) Підключіть у вашого 
мобільного оператора 100 
мБ інтернету за 30-40 грн 
на добу

98) Краще купувати квитки в 
музеї онлайн - це дешевше і 
уникните черги

97) Дізнайтесь, чи 
є безкоштовні дні 
в музеях

96) Завантажте на телефон 
безкоштовні аудіогіди, нап-
риклад izi.TRAVEL

95) Скористайтесь безкоштов-
ною екскурсією (free walking 
tour), якщо ви у великому місті

94) Робіть візи 
самостійно

Планування і підготовка до подорожі

93) Зробіть та заван-
тажте у “хмару” копії 
віз і паспортів. Це 
потрібно для безпеки 
і візової історії

92) Якщо подоро-
жуєте декілька ра-
зів на рік, зробіть 
собі два закордон-
ні паспорти

91) Платіть бан-
ківськими картами. 
Курс обміну буде 
приємнішим ніж ко-
місія обмінників за 
кордоном

90) Можна застра-
хувати багаж і 
вчасність рейсу, 
але це коштує 
додаткових витрат

89) Поцікавтесь, 
чи можна за-
страхувати від-
мову у видачі 
візи. Зазвичай 
це безкоштовно

88) Якщо займає-
тесь активним 
відпочинком, не 
забудьте вказати 
це в страховці

87) Уточнюйте ком-
панію асістанс, а не 
тільки страхову. При 
настанні страхово-
гго випадку, вас буде 
координувати саме 
асістанс

86) Завжди сподіваюсь, що страховка 
не буде в нагоді, тому здешевлюю її 
вартість, купуючи страховки з фран-
шизою 50-100 євро. В непередбачува-
ній ситуації, завжди знайду 50-100 
євро, а страхова візьме на себе ризик 
до 30 000 євро

85) Обов’язково 
зробіть медичну 
страховку. Це не 
для візи, це для 
вас

Безпека в подорожах
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Пишайтесь і розповідайте 
всім, що ви з України!

Будьте як місцеві жителі. 
Куштуйте місцеву їжу і 
питайте порад у місцевих 
жителів!

Не бійтесь подорожей і 
незнання мови. Все колись 
буває вперше і вам завжди 
хтось допоможе і підкаже!

Подорожуйте з друзями. 
Це цікаво і весело, але 
пам’ятайте, що подорож 
показує справжній ха-
рактер людини!

Подорожуйте в нові місця. 
Це розширить ваш кругозір, 
додасть нових ідей і витяг-
не вас з зони комфорту!

Подорожуйте частіше. 
Краще часто їздити в сусідню 
область чи країну на вихідні, 
ніж чекати вдома відпустку!

Резюме
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