
10/21/2013 12:59:
23 Max Kyiv

Мрію навесні поїхати у Флоренцію десь на місяць.
Турбує вартість житла.
Хочу якомога дешевше.
Хостел не підходить - надто дорого.
 
Дякую за пораду.

10/21/2013 13:03:
20 Сергій Шевчук

Тернопіль,
Україна Не проти подорожувати як Ви, Оресте.

10/21/2013 13:06:
45 Олексій Київ

За який час Орест вдалося монетизувати сайт та отримувати з нього дохід.
Адже завдяки вебінару  у Вас з'являються гроші на подорожі?
 
Дякую

10/21/2013 13:13:
50 Anna Kiev Как дешевле долететь до Кубы? А если лететь из ОАЭ?

10/21/2013 13:16:
58 Оксана

Бердянськ,
Запорізька обл.

З яких країн почати мандрувати, щоб це виходило й дешево й культура
суттєво відрізнялася від нашої країни?

10/21/2013 13:27:
09 Iryna Lviv

Як вдається дозволяти собі так довго подорожувати?
Візи в такі екзотичні країни?

10/21/2013 13:27:
18 Olexandr Kiev

В чем отличия, "подводные камни" при путешествии на дальние
расстояния? К примеру Австралия, Новая Зелландия? Это же не по
Европе покататься...

10/21/2013 13:28:
39 Наталка Київ

Планую подорож до Латинської Америки тижнів на 3 на літо 2014-го. Пункт
призначення - Бразилія. Маю кілька практичних запитань: 1) як дешево
дістатися ЦА (лоукости? які? звідки?); 2) чи безпечно їхати 2 дівчатам без
чоловічого супроводу? 3) яка орієнтовна собівартість подорожі (економ-
відпочинок) на 3 тижні?
 
ЩИРО дякую! :-)

10/21/2013 13:30:
36 Vasyl Lviv Чи плануєш ти бюджет на такі подорожі ?

10/21/2013 13:31:
42 Оля України

Я навчаюсь на лікаря,але мрію про насичене подорожами життя,як можна
це об'єднати ???

10/21/2013 13:33:
06 Олександр Львiв На чому конкретно Ви заробляєте?

10/21/2013 13:35:
25 Валерія ХАРКІВ

Бажаю Вам гарної подорожі, оскільки я початківець, то спочатку треба
розібратися з тією інформацією, яка вже є.Повертайтесь з новими
враженнями

10/21/2013 13:39:
51 Людмила м.  Одеса

1.у  мене  не  має  компанії  для  самостійних  подорожей. шукаю
однодумців.
2.  мовні барєри  як  долаете? чи  наймаете  перекладача?
3. як  забронювати  самостійно  житло в  іншій країні?

10/21/2013 13:57:
23 Анна Україна Яка країна вразила Вас найбільше? І чому?

10/21/2013 14:09:
20 Віка Луцьк

Як подорожувати 1-економ, 2-довго з двома дітьми шкільного віку? Добре
вдвох, а що ви будете з Мартою робити, коли підуть дітки?)))

10/21/2013 14:17:
04 Eldar Симферополь

Orest,dobriden'! Yak vi planuete accomodaciu pid chas svoyih podorozhei? Chi
koristuetes'poslugami:
-hoteliv
-specialnimi saitami yak  CouchSurfing,etc.
-shukaete yakos inakshe "na misci"?
 
Dyakuyu ta spodivayus zustritis'ya  na Lviv iCamp'13!

10/21/2013 14:23:
55 Щербанюк Ольга Чернівці

Доброго дня! дуже цікавить тема подорожей в центр. та південну Америку.
Маю намір також помандрувати в цю частину світу в найближчі роки. Тому
мене цікавлять наступні питання: 1) Куди саме плануєте їхати? в які міста,
місцевості і т.д. 2) це самостійна мандрівка, чи Ви їдете за якоюсь
програмою обміну, навчання, роботи і т.д.? 3) як організовуєте питання з
житлом? будете винаймати житло, коучсерфінг, хостели? 4) що порадите
щодо дороги? як краще добиратись? трохи розвідувала цю тему, то
бачила, що дешевше долетіти лоукостом кудись в Іспанію, а вже звідти
летіти в Півд.Америку. Чи у Вас можливо є якісь кращі варіанти? 5) Чи не
плануєте відвідати острів Пасхи?

10/21/2013 14:25:
28 Володимир Київ

Дуже важливе питання для мене!
Я живу на квартирі в оточенні 2 хлопців. Все було б добре, якби ми були
студентами - пянки, гулянки... Але 2 ніде не працюють, а третій, що має
роботу - запив "півом" уже на два тижні.
Уже просто не можу бачити таке життя! Як себе поводити і що робити в
такій ситуації? Як зробити свій вільний час продуктивним і воднач
абстрагуватися з квартири і оточення моїх сусідів?
Дякую!

10/21/2013 14:39:
33 Оля Львів Чи можна заробити/підзаробити, перебуваючи у подорожах?

10/21/2013 14:39:
37 Назар Львів

Розпишіть будь ласка кошторис і схему перельоту на Кубу. які авіалінії  і
яка сума. дякую.
 
 
П.С. можу розписати у Вас на сайті свої подорожі. правда ті що були
далеко то були давно і не актуально. а от цього літа був на Мальті-венеції.
як цікаво розпишу

10/21/2013 15:00:
17 Юрко Львів

1. Як отримати візу у країну, куди хочеш потрапити?
 
2. Чи важко знайти спільну мову з місцевими, якщо не знаєш жодної
іноземної?

10/21/2013 15:01:
08 Софія Вінниця

Як зробити так, щоб чоловік також розділяв мою пристрасть до
подорожей?

10/21/2013 15:07:
55 Антон Донецьк

Як дiстатися до Тайланду не витрачая уйму грошей и чудово там
вiдпочити?

10/21/2013 15:22:
30 Марія Львів

З чого починати?Можна інструкцію для "мандрівників-чайників"? Як
правильно розпланувати кошторис поїздки? і на якій країні можна
навчитись самостійно і з мінімальними фінансовими затратами
подорожувати??

10/21/2013 15:35:
04 Віка Чернівці

1) Що обов"язково берете із собою у мандрівку?
2) Скільки часу, на вашу думку, потрібно, аби пізнати країну?
3) Чи не шкодуєте за тим, що пропускаєте якісь важливі сімейні дати,
перебуваючи у мандрівці?

10/21/2013 15:41:
15 Анна Київ Як організувати подорож в Мексику?

10/21/2013 15:54:
32 Марина Харків

Доброго дня, Оресте! Маю таке питання: як можна самостійно поїхати на
три-чотири дні до Чехії або Польщі та де там можна зупинитися? Дуже
дякую!

10/21/2013 16:01:
00 Ірина Львів

Питання в тому, як молодій сім'ї, коли ще не має суспільно необхідного
статку, відважитись витрачати досить немалу суму на подорож в новий
світ? На це потрібно відкладати завчасно, чи жертвувати покупкою
транспорту, тощо ... ?

10/21/2013 16:09:
20 Богдан

івано-Франківська
область, Карпати

Добрий День. Інформації в інтернеті є досить багато, але толкової обмаль.
Моє запитання таке: "Як купити дешеві квитки на літак?
за скільки часу необхідно купляти квиток, і в якій компанії?"
 
дякую=)

10/21/2013 16:22:
30 Лариса Львів

Доброго дня Оресте! Я за освітою так як і Ви юрист, правда і працююв цій
галузі вже понад 15 років. Дуже хочу відкрити свій туристичний бізнес.
правда питання для мене нове, юридичні аспекти відкриття я вивчила, а от
практичних нуль. Чесно кажучи, навіть не знаю з чого почати, до кого піти
порадитись, бо знайомих у цій сфері немає, та й страшнувато..))) Можливо
ви поділитесь своїм досвідом. дякую

10/21/2013 16:43:
26 Юрій Броди

1. Що найважливіше для подорожі?
2. Які мінімальні суми потрібні для поїздки (місяць, 6 місяців)?
3. Чи важливо знати хоч одну інозумну мову (англійську)?
4. Який мінімум речей брати з собою?

10/21/2013 16:54:
29 Ярина Львів

Де (тобто на яких сайтах) і коли краще купувати білета на різні види
транспорту? Вже давно відомо, що купувати авіаквитки значно дешевше за
межами України, от тільки питання де їх шукати.

10/21/2013 16:56:
22 Оля Львів

1.якщо подорожувати 14 днів, і по певних столицях, наприклад Європи
(хоч 2-3 дні на кожну як мінімум) при мінімальних витратах на проживання
харчування і дорогу.(де зупинятись, харчуватись, чим їхати чи автобусами
від туристичних груп можна доєднуватись?)
2.якщо не маз ким їхати? що робити?(таке буває часто бо графіки чи ще
шось не співпадає!!!!!!!)
3.чи у всіх костелах, храмах зокрема Європи потрібно платити за вхід?
скільки може коштувати?
4.чи дорогі ціни в Італії(на цю країну потрібна окрема поїздка)

10/21/2013 17:18:
10 Марина Миколаїв

як потрапити в США? яку візу можна зробити? яким найлегшим способом?
дякую

10/21/2013 18:10:
43 Ольга Львів

Що слід враховувати, коли плануєш подорож (особливо вперше)?
Особливості медичної страховки в подорожі?
Як краще розробити маршрут і де шукати необхідну інформацію про
особливості країни, в яку їдеш (транспорт,нічліг,тощо)?

10/21/2013 19:01:
30 Надя Львів

Як підрахувати приблизно суму, яка потрібна для подорожі(наприклад у
Великобританію)?

Timestamp Ваше ім'я Звідки Ви? Запитання на тему подорожей



10/21/2013 19:22:
26 Юра Львів В який бюджет плануєш вписатись під час наступної подорожі?

10/21/2013 19:32:
07 Сергій Чернівці

Де можна знайти людей для спільніх подорожей? Може є якісь конкретні
випробувані ресурси для таких цілей?
Бо так сталось що друзів-фрілансерів немає, дівчини також. А самому
якось сумно подорожувати.

10/21/2013 19:35:
54 Вера Миколаїв Як отримати довгострокові візи для подорожей?

10/21/2013 19:41:
51 Валерій Львів

Як тоді вдається долати мовний бар'єр? Чи комфортно почуваєш себе в
країнах де люди майже не говорять англійською?

10/21/2013 19:57:
46 Анна Киев Как путешествовать часто и с минимальным бюджетом?

10/21/2013 20:01:
18 Олег Київ За скільки часу та грошей можна доїхати до Індії?

10/21/2013 20:14:
17 оксана нова каховка З якої країни варто розпочинати мандрівки?

10/21/2013 20:44:
46 Таня Івано-Франківськ

Який мінімальний обсяг словникового запасу потрібен в кожній новій
країні?
Як розраховуєте суму, яка буде вам потрібна на час такої тривалої
мандрівки (приблизно скільки на кожен день)?
Чи легко знаходити спільну мову з корінними мешканцями країн, які ви
відвідуєте?
Чи готуєте собі українську їжу за кордоном, чи намагаєтесь звикнути до
місцевої кухні?
Чи не втомлюють Вас подорожі?
Не запитання, а побажання) Всього Вам найкращого у мандрах! Щиро
вдячна за корисний досвід!

10/21/2013 21:06:
56 Віталій Суми

рецепт, як залишитися собою?
що головне запам"ятати при подорожі?

10/21/2013 21:59:
02 Людмила Львівська область

Привіт, Оресте!
Найбільше, мабуть, зацікавлена я в тому, як розрахувати матеріальні
ресурси на таку подорож і яким чином обирати маршрут? Як не
помилитись?
Чим таким можна займатись, щоб не лише тратити, а й заробляти (у різних
країнах)?
На що найперше потрібно звертати увагу при підготовці до подорожі?
 
Буду дуже вдячна за відповіді)
 
Дякую!))

10/21/2013 22:58:
50 Ярослав Львів

Чи потрібна віза до Куби та Мексики?
 
Якщо потрібна тоді як її отримати.......
 
Наперед вдячний Вам за відповідь.....

10/22/2013 8:19:
34 Роксолана Львів

Як находити дешеві білети у далекі країни?
Примітка, які саме авіалінії ви використовуватиме для перельоту на Кубу?
Чи складно самому робити туди візу?

10/22/2013 8:54:
44 Марина Київ

Як майбутнього фахівця у галузі туризму мене цікавить таке:
1. У чому переваги вашої туристичної фірми? Що нового ви принесли на
ринок туристичних послуг? Чому варто користуватися саме вашими
послугами?
2. Чи використовуєте ви індивідуальний підхід до кожного подорожуючого
(мається на увазі індивідуальні, а не групові, екскурсії, трансфери ...)?
Якщо так, то як ви це забезпечуєте?
3. Чи відправляєте туристів туди, де не були самі і де не були ваші
підлеглі? Чому?
4. Як ви вийшли на англомовний ринок?
Незабутніх вам вражень від подорожі!

10/22/2013 9:47:
28 Ігор Львів

Ви кажете, що їдете на декілька місяців в Америку. В мене нема питань по
організації подорожі, по власному досвіду знаю, що це не проблема, все
елементарно знаходиться в інтернеті, бронюється і т.д. Питання в іншому:
звідки беруться гроші на то все? Це ж і авіаперельоти дорогі, і там треба за
щось жити декілька місяців, навіть якщо знайти житло за безцінь і
пересуватися автостопом, все одно будуть розходи. А доходи? Якби я був
достатньо багатим, так щоб про це не думати, то теж би їхав так само.

10/22/2013 9:50:
29 Ігор Львів

Де ви берете гроші на поїздки, так що можете декілька місяців не
заробляти нічого, тратити багато і вам вистачає???

10/22/2013 10:59:
18 Олег Ялта АР Крым Интересно всё.

10/22/2013 11:06:
55 Ігор Львів Індія ?

10/22/2013 11:40:
09 Ірина

* Як отримати шенгенську візу, не маючи запрошення або ж броні готелю?
 
* Поради що до подорожі у напрямку Індія/Непал)

10/22/2013 11:42:
27 Тарас Тернопіль

Я трудоголік , але я люблю подорожі , як мені це поєднати , подорожі і
роботу????

10/22/2013 14:56:
18 Тарас Коломия Скільки буде коштувати подорож в Тібет на 30 днів???

10/22/2013 16:24:
32

10/22/2013 16:50:
37 Наталія Телепей м.Вінниця

Найяскравіша подорож у Вашому житті, яка залишила безліч чудових
спогадів і вражень?Куди б Ви порадили поїхати людині,яка жодного разу не
була за кордоном і ніде взагалі не подорожувала для відпочинку її душі і
тіла від усього зібраного за роки неприємного хламу ( дійсно неземне
місце)Дякую

10/22/2013 17:05:
11 Оля Київ Які варіанти заробітку під-час подорожей?

10/22/2013 17:18:
40 Юлія Кузнецовськ Як подорожувати Азією з мінімальними фінансовими затратами?

10/22/2013 19:37:
49 Ірина Львів

10/22/2013 19:39:
37 Ірина Львів

Орест,привіт!
Цього літа плануємо з двома дітьми поїхати в Сестри-Леванти (Лігурійське
море). Які там ціни? Де краще оселятися - в готелі чи приватному секторі
(якщо такий є)?

10/22/2013 20:38:
34 222 333

10/22/2013 20:39:
55 Тарас Костецький Львів

Їх декілька :)
1. Яка банківська картка є найбільш підходящою для подорожей Європою?
2. Куди краще подорожувати взимку (серед Європи) ?
3. Хотілось би почути трохи секретів пошуку дешевого транспорту та житла
у Європі.
 
Наперед вдячний!

10/22/2013 22:09:
20 Андрій Львів

Вітаю Оресте!
Маю до тебе розмову з приводу твоєї подорожі.
Не знаю чи зможу бути присутнім на вебінарі.
Передзвони будь-ласка мені:
0985845192, 0936365579, 0660577011
або відпиши на почту: nachtigall07@gmail.com
З найкращими побажаннями,
Андрій Кіцера

10/23/2013 9:29:
46 Дмитрий Киев

Как дешевле всего из Украины поехать в страны Азии? 1. Искать прямой
рейс по акционным ценам? 2. Через хаб в Дубай (Визейром до Дубая, а от
Дубая азиатским лоукостом)? 3. Из Киева в Москву и уже из Москвы в
Азию?
 
Спасибо за ответ!

10/23/2013 13:25:
34 Катерина Київ

Як можна вирішити питання отримання віз, коли ти не є офіційно
оформленим на роботу чи деніде? Адже посольства (зокрема ЄС)
вимагають такі довідки. Дякую.

10/23/2013 13:42:
40 volodymyr mytsak porto,portugal iak vdaetsia tak 4asto izdutu po svitu?

10/23/2013 16:40:
32 Нана Запоріжжя

Кто занимаеться визами?Как вам их открывают для путишествий?
Украинцам очень тяжело получить визу?Тема визы меня очень беспокоит)
спасибо большое

10/23/2013 18:44:
39 Христя Львів

Чи часто в своїх подорожах ти зустрічаєш мандрівників з дітьми? Якщо так
то де саме і в яких місцях?

10/24/2013 0:43:
15

10/23/2013 22:00:
35 Руслан Харків

Як ефективно сувміщати мандрівництво та розвивати свій бізнес,
використовуючи можливості країн, які відвідуєш?

10/24/2013 23:19:
30 Марія Львів Ну як і куди можна подорожувати і витратити мінімум грошей?

10/29/2013 21:08:
34 Богданна Львів

Мене друг запросив в гості до себе в Малайзію (Куантан), а я навіть не
вмію забронювати собі квитки? Підкажіть, які компанії найдешевші, пліз!!

Timestamp Ваше ім'я Звідки Ви? Запитання на тему подорожей


