Finanse i logistyka

Logistyka
Najszybszym sposobem dostania si? do Mineralnych Wód jest oczywi?cie samolot. Nie jestem pewien ile linii tam lata, ale spo?ród ró?nych
wyszukiwarek znalaz?em jedynie Aeroflot, czyli okryte z?? s?aw? rosyjskie linie lotnicze. Cena jednak powala, za rezerwacj? z rocznym
wyprzedzeniem wyszukiwarka wy?wietli?a prawie 1800z?. Na miejscu spotkali?my dwójk? Polaków którzy kupuj?c bilety z Warszawy do
Mineralnych przez Moskw?, 3 tygodnie wcze?niej zap?acili za nie 2400z?. Bezpo?rednio u agenta pewnie by?oby taniej, ale to i tak jest bardzo
wysoka cena jak za przelot na tak niedalekim jak dla samolotu dystansie (w linii prostej prawie 1800km). Razem z przesiadk? – najcz??ciej w
Moskwie, czas samego przelotu liniami lotniczymi to jakie? 6 godzin. Drugim sposobem, ale takim, na który niewielu si? porwie jest samochód.
?eby wjecha? do Rosji, trzeba przejecha? ca?? Ukrain?. T?uc si? drogami, które s? cz?sto w fatalnym stanie, ale najgorsze s? liczne kontrole
drogowe tamtejszej milicji, gdzie bez ?apówek ani rusz. Jak skorumpowana jest Rosja i w ogóle nasi wschodni s?siedzi pisa? chyba nie musz?.
Samochodowy ?rodek transportu polecam jedynie tym, którzy z dogadaniem si? „pa Ruski” nie maj? ?adnych problemów, oraz maj? czas i
nerwy na tak? przepraw?.
Pozostaje najcz??ciej wybierany ?rodek transportu, jakim jest poci?g i busy. Czyta?em o ró?nych kombinacjach l?dowego transportu. Najpierw
poci?giem, lub te? autobusem do przej?cia Polsko – Ukrai?skiego w Medyce, potem piechot? przez granic?, dalej busem do Lwowa i znowu
poci?giem do Kijowa. Z podobnego wariantu korzysta?a trójka naszych uczestników z Ma?opolski. Taka kombinacja jest zdecydowanie ta?sza
ale bardziej k?opotliwa. Oszcz?dno?? kosztów, jak? przynosi te? niewielka dlatego my zdecydowali?my si? na bezpo?redni poci?g relacji
Warszawa – Kijów w cenie 368,26z?. W podobnej cenie mo?na znale?? samolot do Kijowa, jednak jad?c na dwa tygodnie w Kaukaz mamy
ma?e szanse zmie?ci? si? w limitach wagowych.
Najtrudniejsz? cz??ci? ca?ej logistyki jest uzyskanie bezpo?redniego biletu Kijów – Mineralne Wody (Kyiv Pas - Mineralnye Vody) lub jeszcze
dalej (25km) do Piatigorska. Poci?g odje?d?a tylko w dni parzyste a cena waha si? w granicach 1000 Hrywien (oko?o 500z?) za relacj? w jedn?
stron?. Bilet oraz poci?g – nic prostszego, mo?emy to sprawdzi? na stronie internetowej booking.uz.gov.ua, dla nieznaj?cych cyrylicy strona ma
wersj? angloj?zyczn?. Strona daleko przewy?sza wystrój naszej intercity.pl. Za po?rednictwem ukrai?skiej witryny na 40 dni przed wyjazdem
mo?na nie tylko wyszuka? poci?g, wybra? w aplikacji zajmowane miejsce w poci?gu, ale równie? dokona? rezerwacji i kupi? bilet. Problem
pojawia si? jednak podczas p?acenia. System na samym ko?cu po przej?ciu ca?ego procesu, wariantów, wpisaniu wszystkich danych i kodów z
karty p?atniczej informuje nas, ?e:
?? ?????? ?????? ?? ??????????? ??????????? ?????. ?? ?????????????? ??????????? ??????????? ? ?????? ?????????.
Co niestety nie oznacza, ?e bilety zosta?y kupione i mo?esz si? z nimi uda? na stacj?, ale mniej wi?cej:
Dla tej us?ugi nie s? akceptowane zagraniczne karty. Aby uzyska? wi?cej informacji, prosz? skontaktowa? si? z obs?ug?.
Jednym s?owem jak na bardzo dobrze opracowan? technicznie stron?, w czterech j?zykach, to jest jaki? ?art. Pozostaj? nam poszukiwania
po?rednictwa w zakupie biletów (tutaj Google lub biura turystyczne oka?? si? pomocne), osobista podró? na Ukrain?, lub tak jak my to
zrobili?my znalezienie kogo? kto akurat b?dzie na Ukrainie i odpowiednio wcze?niej kupi nam bilety. Razem z op?atami wydali?my 497,14z? za
jeden bilet w standardzie sypialnym, ten sam poci?g powrotny w standardzie plackartmym kosztowa? w przeliczeniu 286,91z?. Poza poci?gami
bezpo?rednimi istniej? te? inne kombinowane po??czenia, gdy? du?o zdobywców jedzie tam w czysto globtroterskim stylu, czyli „na ?ywio?”.
Bardzo popularn? stacj? po?redni? jest Rostów nad Donem. Do Rostowa trudno si? czasem dosta? na ostatni? chwil?, mo?na wi?c jecha? przez
np. Charków, oko?o 400km od Kijowa. Za takie po??czenie zap?acimy oko?o 50 Hrywien za bilet Kijów – Charków i oko?o 250 Hrywien za bilet
Charków – Rostów, razem oko?o 150z?. Z Rostowa do Mineralnych Wód mamy w przybli?eniu 500km i koszt oko?o 750 rubli za bilet czyli
jakie? 80z?. Wszystkie te po??czenia ??czy to, ?e nie trzeba na nie wcze?niej kupowa? biletów i jest opcj? odpowiedni? dla wytrwa?ych i tych
którzy wypraw? zaplanowali w ostatniej chwili. Nasza opcja bezpo?rednich poci?gów by?a w prawdzie dwukrotnie dro?sza, ale za to du?o mniej
m?cz?ca, szybsza i bardziej komfortowa.

Wydatki
Koszt logistyki oraz wiz wyniós? w sumie 2051,57z?. Z czego tylko na transport wydali?my 1641,57z?. Sk?adaj? si? na to:
368,26z? za bilet PKP z miejscówkami Gda?sk – Warszawa, Warszawa Gda?ska – Kijów.
497,14z? razem z op?atami za bilet kupejnyj Kijów – Piatigorsk.
250 rubli (25z?) za wynaj?ty autobus Piatigorsk – Terskol.
Powrót:
430 rubli (43z?) za wynaj?ty bus Terskol – Piatigorsk.
286,91z? za bilet plackartnyj Piatigorsk – Kijów.
358,26z? za bilet z miejscówk? Kijów – I?awa.
63z? za bilet TLK I?awa – Gda?sk.
Koszty te mo?na znacznie obni?y? kombinuj?c transport lub wybieraj?c ni?sze standardy. Pozosta?e wydatki to te na miejscu, których du?o nie
ma. Ceny w Rosji zbli?one s? do naszych w wi?kszo?ci przypadków. Na zakwaterowanie na dole, pami?tki i ró?ne atrakcje wyda?em w sumie
150€ zupe?nie nie oszcz?dzaj?c, cho? mo?na to zrobi? du?o taniej.
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Ceny wypo?yczenia sprz?tu
W Terskolu w kilku ?atwo namierzanych punktach istniej? wypo?yczalnie sprz?tu turystycznego. Mo?na si? tam ca?kowicie wyposa?y? lub
jedynie uzupe?ni? braki. Uwaga: poni?sze ceny nie s? gwarantowane. To nie jest oferta ale jedynie przyk?adowe, orientacyjne ceny
wypo?yczenia sprz?tu. W rzeczywisto?ci, na miejscu mog? si? one okaza? nieznacznie wy?sze lub ni?sze w zale?no?ci od sezonu,
popularno?ci i punktu. Ceny podane za dob? (24h) wypo?yczenia.

*) Bez baterii (najcz??ciej AA - standardowe paluszki), z wczytan? map? masywu. Jednak?e nie zalecam wypo?yczania na miejscu (chyba, ?e
znamy si? na rzeczy). Z profesjonalnym GPSem trzeba si? troch? oby? i nauczy? obs?ugi.
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