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Russische 
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Uitspraak Voorbeeld

А A kat

Б B bak

В V/W wodka

Г G gay

Д D Deventer

Е E yeah

Ё JOH yoghurt

Ж ZJ journaal

З Z zak

И I kiwi

Й IJ jullie

К K kever

Л L lat

М M mama

Н N nee

О O otter

П P patat

Р R regen

С S slang

Т T toeter

У OEH poes

Х CH nacht

Ц TS kletspraat

Ч TSJ tsjonge-
jonge

Ш SJ chef

Щ SJCH fresh 
cheese

Ъ HARD 
TEKEN

geen 
uitspraak

Ь ZACHT 
TEKEN

geen 
uitspraak

Ы Ì wit

Э È verder

Ю JOE joepie

Я JA jaren
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Tips en informatie

- In Rusland betaal je met de roebel. Euro’s worden, ook in 
   hotels, niet geaccepteerd. Wissel geen geld op het vliegveld!   
   De koers is veel lager. Pin liever contant.
- Er kan een kopie van je paspoort gemaakt worden. Dit is 
   nodig voor je registratie.
- Er kan een klein geldbedrag (omgerekend niet meer dan 20     
  euro) gevraagd worden voor je registratie. Dit is altijd 
  goedkoper dan zelf je registratie regelen. Niet registreren is    
  geen optie, je loopt kans het land niet meer uit te mogen.
- Je krijgt een A4-tje met je gegevens, dit is je registratie. Houd  
  deze te allen tijde bij je, je kan gecontroleerd worden.
- Je hotel heeft vaak deals gesloten met organisaties die 
  rondleidingen organiseren. Vraag hiernaar! Zo kun je voor een   
  goedkoper tarief de stad verkennen.
- Ontbijt in je hotel is handig, maar in Russische hotels vaak niet    
  zo lekker, en veel duurder dan wanneer je zelf op pad gaat.  
  Overweeg zelf een koffietentje op te zoeken. Als je ook de
  Themakaart “Uit Eten“ downloadt moet het helemaal goed   
   komen!
- Laat voor de zekerheid je portemonnee of documenten niet   
  achter in je hotelkamer.
- Bij de luxere hotels helpt iemand je met je koffers; het is 
  normaal hen hiervoor fooi te geven (100-150 roebel, dat is   
  1,50 tot 2 euro).
- Vraag eventueel het hotel je te helpen met een taxi. Een 
   willekeurige taxi aanhouden als niet-Rus is niet aan te raden.
- In de grotere hotels heb je een grotere kans dat het 
   personeel Engels spreekt.



Zdrástvoeitye!
Hallo!
Oe menyá/nas zabronírovan 
nómer.
Ik/wij heb/hebben een kamer geboekt.
Vash pásport, pozhálsta.
Uw paspoort, alstublieft.
Pozhálsta.
Alstublieft.
Izviníte.
Excuseer.
Oe nas ne rabótaet konditsionér.
Onze airconditioning werkt niet.
Oe nas nyet goryátsjey vodý.
We hebben geen warm water.
Oe nas ne rabótaet svet.
Het licht doet het niet.

Eto na chay.
Dit is fooi.
Spasiba!
Dankuwel!
Mózhno zakázyvat’ edú?
Kunnen we iets te eten bestellen?
Vy mózhete nam pomótsj?
Kunt u ons helpen?
Oe vas est’ tur góroda?
Heeft u een stadstour/rondleiding?
Oe vas est’ kárta góroda?
Heeft u een plattegrond van de stad?
Oe nas ne rabótaet tualet!
Het toilet werkt niet!
Dáite, pozhálsta, tsjístuyu postél’.
Geeft u mij, alstublieft, schoon 
beddengoed.

Handige woordjes
отель otél’ hotel
номер nómer hotelkamer
ванная wánnaya badkamer
туалет tualét toilet
карта города kárta góroda stadsplattegrond
хостел chóstel hostel
паспорт pásport paspoort
регистрация registrátsiya registratie
кровать krovát’ bed
полотенце palaténtse handdoek
халат chalát badjas
чемодан tsjemodán koffer
бронирование branírovaniye boeking, reservering
завтрак závtrak ontbijt
всё включено vsyoh vklyútsjeno all inclusive
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