Міський транспорт:
У Кракові Ви можете скористатися багатьма видами міського транспорту, такими як
автобуси і трамваї. Центральний залізничний вокзал (Dworzec Główny) розташований
поблизу Краківського економічного університету. Щоб користуватися громадським
транспортом, Ви повинні придбати квиток. Ви можете купити проїзний квиток (на
визначений термін), який називається KKM (Krakowska Karta Miejska/Краківська Міська
Карта).
Ось перелік повних і пільгових (студентських) квитків:
Тип
Повний
Пільговий (Студентський)
квитка
1 лінія
2 лінії
Всі лінії
1 лінія
2 лінії
Всі лінії
48,00
67,00
94,00
24,00
33,50
47,00
1 місяць
95,00
132,70
186,10
47,50
66,30
93,10
2 місяці
141,10
197,00
276,40
70,60
98,50
138,20
3 місяці
186,20
260,00
364,70
93,10
130,00
160,80
4 місяці
230,40
321,60
451,20
115,20
160,80
190,90
5 місяців
273,60
381,90
535,80
136,80
190,90
267,90
6 місяців
315,80
440,90
618,50
157,90
220,40
309,30
7 місяців
357,10
498,50
699,40
178,60
249,20
349,70
8 місяців
397,40
554,80
778,30
198,70
277,40
389,20
9 місяців
436,80
609,70
855,40
218,40
304,80
427,70
10 місяців
475,20
663,30
930,60
237,60
331,60
465,00
11 місяців
512,60
715,60
1 003,90
256,30
357,80
502,00
12 місяців
Ціна в польських злотих
Вище перелічені типи проїзних квитків (KKM) можна придбати тільки у визначенних
пунктах продажу квитків, які знаходяться у різних частинах міста (Punkt Sprzedaży Biletów
MPK). Найближчий від університету такий пункт продажу розташовується поряд з
автовокзалом, в торговому центрі Galeria Krakowska, поблизу зупинки "Dworzec Główny
Wchód".
Інший пункт продажу знаходиться в серці Старого міста Кракова, вул. Podwale 3/5 (навпроти
Ягеллонського університету). Повний список пунктів продажу квитків можна знайти за цим
посиланням: www.mpk.krakow.pl/pl/bilety2/gdzie-kupic-bilety/
Щоб придбати проїзний квиток KKM, потрібно мати з собою документ, що посвідчує особу.
Якщо б Ви захотіли продовжити дію проїзного квитка (наприклад, ще на один місяць), Ви
можете зробити це за допомогою автомата для продажну квитків (найближчий до
Університету знаходиться на трамвайній зупинці на вул. Rakowicka).
Також можна придбати квитки на менший термін:
Тип квитка
Повний
Пільговий(Студентський)
Однин проїзд
3,80
1,90
Два проїзди (компостувати двічі)
7,20
3,60
20 хвилин
2,80
1,40
40 хвилин
3,80
1,90
60 хвилин
5,00
2,50
90 хвилин
6,00
3,00
24 години
15,00
7,50
48 годин
24,00
12,00
72 години
36,00
18,00
7 днів
48,00
24,00
Ціни в польських злотих

Ці квитки можна придбати в пунктах продажу квитків та автоматах для продажну квитків.
Автомати для продажну квитків розміщуються біля зупинок автобусів і трамваїв та
всередині деяких автобусів та трамваїв. Іноді квитки також доступні в кіосках і маленьких
продуктових магазинах
Майте на увазі, що учасники програми мають право їздити по пільгових (студентських)
квитках, якщо у них є дійсний студентський квиток (legitemacja) університету, який вони
закінчили перед початком Підготовчих курсів в Краківському економічному університеті. В
такому випадку потрібно також мати ISIC card або EURO 26 card.
Штрафи за недотримання правил користування громадським транспортом:
 За поїздку без дійсного квитка - 240 злотих плюс ціна з квитка.
(Штраф може бути зменшений на 50% у випадку сплати на місці або у межах 7 днів.)
 За поїздку без дійсного документу, на який підтверджує право на пільговий
(студентський) квиток - 150 злотих плюс ціна квитка.
(Штраф може бути зменшений 30% у випадку сплати на місці або у межах 7 днів.)
 Для зупинки або зміну курсу руху транспортного засобу без виправданої причини 500 злотих.
Поблизу Краківського економічного університету є як автобусні, так і трамвайні зупинки.
Найлегший спосіб знайти потрібне транспортне сполучання і розклад руху – це веб-сайт
www.krakow.jakdojade.pl/?locale=en . Також можна завантажити спеціальний застосунок
(додаток) „JakDojade.pl” на Ваш смартфон.
Розташування гуртожитків і транспортне сполучення з Університетом:
Гуртожиток "Fafik" розміщений за 3 км від Університету. Найлегше добратись до
Університету трамваєм, номер 4 або 14 (від зупинки "Urzędnicza" до зупинки "Lubicz").
Трамвай їде 10-15 хвилин. Вся подорож від виходу з гуртожитку до прибуття на територію
Університету займає 30 хвилин.
Гуртожиток "Merkury" розміщений за 2 км від Університету. Найлегше добратись до
Університету пішки (близько 25 хвилин). Також можна сісти на автобус 115 (від зупинки
"Uniwersytet rolniczy" до зупинки "Dworzec Głowny Wschód").

Карта корпусів Університету:

Де поїсти:
На території Університету є кілька місць, де можна перекусити:
 Їдальня – корпус Ustronie
 Bułka z makiem – корпус F
 Буфет Dobre smaki – корпус S (dydaktyczno-sportowy)
 Bar Pokusa – корпус B
 Клуб zaUEK – корпус E
 Grota – корпус Księżówka
Якщо ви надаєте перевагу обідам поза Університетом, недалеко знаходяться кілька
ресторанів та кафе:







Lunch Tu Bar (буфет) – вул. Rakowicka 10B
Wesoła (кафе) – вул. Rakowicka 17
Metropolitana (Ресторан та піцерія) – вул. Plk. Beliny Prażmowskiego 2D
Fabryka Pizzy (піцерія) – вул. Lubomirskiego 41 (навпроти Університету)
Ancho (ресторан) – вул. Rakowicka 11
Gospoda Krakowska (Ресторан польської кухні) – на куті вул. Bosacka і вул. Topolowa
навпроти залізничного вокзалу )
Розширений список ресторанів, кафе і пабів Кракова можна знайти за цим посиланням:
www.locallife.com
Варто побачити:
Краків – історичне місто з добре збереженими пам’ятками культури. Відвідувачам міста
варто побачити замок Вавель (Wawel), вулицю Канонічну (ulica Kanonicza), церкву Успіння
Пресвятої Богородиці (kościół Mariacki) і Сукенніци (Sukiennice). Ми також рекомендуємо
відвідати підземний музей “Podziemia Rynku” (каса знаходиться в Сукенніцах, на площі
Rynek Główny), де можна побачити, як Краків виглядав кілька століть тому.
Інший квартал, який також варто відвідати - єврейська частина міста під назвою "Kazimierz".
Там знаходяться етнографічний музей, фабрика Шиндлера, старі синагоги і старе єврейське
кладовище.
Два рази на день, Ви можете приєднатися до безкоштовної пішої екскурсії і дізнатися трохи
про місто, як в історичному та і в сучасному контексті.
Також ми рекомендуємо відвідати Національний музей, відомий Театр ім. Юліуша
Словацького та філармонію.
Під час різдвяних свят, на площі Ринок (Rynek Główny) місцеві ремісники і селяни
продаватимуть свою продукцію, так що Ви зможете спробувати традиційні страви польської
кухні, купити вироби ручної роботи та сувеніри, послухати польські колядки.
Якщо Ви бажаєте відвідати музичні фестивалі або концерти в Кракові чи інших містах
Польщі, відвідайте www.eventim.pl. На цьому сайті Ви зможете знайти список майбутніх
подій, а також придбати квитки.

Якщо ж Ви полюбляєте кіно, то в Кракові є багато великих кінотеатрів (CinemaCity або
Multikino) розташованих в таких торгових центрах, як Bonarka, Plaza і Galeria Kazimierz.
Якщо Вам до вподоби фільми типу Арт-хаус (авторське кіно), Відвідайте невеликі
кінотеатри: " Kino pod Baranami " на площі Rynek Główny 27 і "Kino Ars" на вул. św. Tomasza
11.
Інформація про визначні пам'ятки культури і поточні події є на офіційних сайтах Кракова.
http://www.krakow.pl/english/
Інформація про Малопольське воєводство (Małopolskie) також доступна он-лайн:
http://www.malopolska.pl/Strony/default.aspx
Вартість проживання:
Щомісячну вартість проживання в Кракові можна оцінити в межах від 1 350 до 1 750 злотих.
Загальна сума витрат, природно, залежить від стилю життя і потреб конкретної особи.
Згадана сума включає в себе:
1) Щомісячна плата за житло
 Гуртожиток: 360 злотих
 Загальна кімната в квартирі: 400 злотих
 Кімната на одного в квартирі: 600-800 злотих
 Квартира-студія (однокімнатна): мін. 1400 злотих
Ціни можуть відрізнятися в залежності від району міста.
2) Їжа: 800 злотих
3) Місячний проїзний квиток в громадському транспорті: 48-94 злотих
4) Інші витрати (кіно, книги, нічні клуби, тощо): 300 злотих.
Нижче наведений список найпопулярніших супермаркетів Кракова:
Вважаються дешевими:
 Biedronka
 Lidl
Середні ціни:
 Tesco
 Carrefour
 Kaufland
 Lewiatan
 Real
Вважаються дорогими:
 Alma
 Żabka
 Fresh Market
 Piotr i Paweł
 та інші маленькі приватні продуктові магазинчики.
Приклади деяких витрат:
Обід в їдальні Університету: 9-20 злотих,
Обід в ресторані в центрі міста: 20 злотих і вище залежно від ресторану,
Кава в центрі міста: 4 - 15 злотих,
Квиток в кіно: 6 - 35 злотих,
Квиток в театр: 25 - 100 злотих,
Стрижка: 25 - 100 злотих.

Банківський рахунок:
Для того, щоб відкрити рахунок у банку в Польщі, потрібно мати з собою дійсний паспорт і
сертифікат, що підтверджує участь в програмі. Також гроші можна зняти через банкомат
безпосередньо з рахунку, відкритого у Вашій країні. Банки зазвичай працюють з 9:00 до
17:00 по буднях та з 10:00 до 13:00 по суботах.
Польща має широку мережу банкоматів, які підключені до всіх міжнародних банківських
систем. Рекомендується проконсультуватися з банком про плату за користування Вашою
банківською карткою за кордоном. Всі основні іноземні валюти можна обміняти в будьякому банку чи пункті обміну валюти (kantor). Пункти обміну валюти, як правило, відкриті з
9:00 до 19:00 по буднях та з 10:00 до 14:00 по суботах.
Нічне життя:
Краків, як одне з найпопулярніших міст у Польщі серед туристів та студентів, має дуже
багате нічне життя.
Ви можете вибрати з широкого розмаїття клубів, барів, та пабів під назвою "Pijalnia" або з
музичних клубів, де можна послухати виступи невеликих польських андеґраундних гуртів.
Ввечері у Кракові можна відвідати Rynek Główny чи Kazimierz - обидва чудові, але Kazimierz
вважається більш богемним і менш туристичним. Щоб перевірити, що місто може
запропонувати відвідайте www.where2b.org/Krakow
Телефони екстрених служб:
112: Екстрений номер для мобільних телефонів
999: Швидка допомога
998: Пожежна охорона
997: Поліція
981: Дорожня аварійна служба
986: Муніципальна поліція

