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Simferopol
Áttekintés
Simferopolt Ukrajna déli, központi részén találjuk. A város a Független Krím Köztársaság fővárosa. Krím
kulturális és oktatási központja 400,000 lakót számlál. A látogatók leginkább gazdag történelme és ipara miatt
látogatnak ide: ezek közül a kedveltebb termékek a bor és a dohánytermékek.
A történelmi emlékműveket – mint a Voronstsov Kastélyt Simferopol festői parkjai veszik körül, amely a
Salhir-folyó mentén találhatók. Rengeteg látnivalót és elfoglaltságot találunk a városban a nyári és téli
hónapokban egyaránt, míg a város színházai és múzeumai lehetőséget adnak, hogy bepillantsunk történelmébe és
kultúrájába. A mániákus vásárlók Silpo városába menjenek, ahol a fő bevásárlóközpontot találjuk, számos ATM
automata mellett.
Az ellátás minden elvárásnak megfelelő, legyen az olcsó, luxus, tradicionális vagy modern. Nem sok hotelt
találunk, de a városban több Bed and Breakfast panzió van. Ha Simferopol kultúráját szeretnénk megízlelni,
mindenképpen az Ukraina Hotelt válasszuk, amely egy előkelő helyen található a város történelmi látnivalóihoz
közel. A Hotel Moszkvát egy gyönyörű helyen találjuk, ahol festői tájon sétálhatunk a folyó mellett a belvárosba;
a hotel emellett minden helyi igénynek megfelel.
Simferopol autentikus konyháját mindenképpen kóstoljuk meg. Azok, akik az indiai és spanyol ételeket kedvelik,
szeretni fogják a Plov tálat (rizs), amely körülbelül 7 UAH-ba kerül. Emellett Simferopol konyhája olyan
tradicionális ételeket is kínál, mint a Saslik (grillezett húsok pálcára tűzdelve), Lagman (egy helyi tésztaleves),
valamint a helyiek kedvence, a Borsh (zöldségleves). Mindezt egy egyedülálló krími borral kísérhetjük, amelyet a
boltból érdemes vásárolni, emellett az Ukrán vodkát is megkóstolhatjuk (hortitsa).
Simferopol időjárása szélsőséges. Hideg, csípős telén akár -25 fok is lehet, míg a nyári hónapokban 40-45 fokra
melegedhet fel az idő, így a naptej és az ivóvíz mindenképpen szükséges! Az óceáni időjárás miatt Simferopolt
egész évben látogathatjuk, mindig találunk valamilyen elfoglaltságot, amely az időjárásnak megfelelő. Télen
síelhetünk, nyáron pedig lovagolhatunk a város parkjaiban.
A hivatalos valuta a Hrivna (ejtsd: Grivna). Számos ATM és bankautomata áll rendelkezésünkre a városban,
amelyek hitel- és bankkártyákat is elfogad, kivéve vidéken, és a piacokon, ahol készpénzzel érdemes fizetni.
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