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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

- Download van tevoren offline navigatie en download de stad   
   die je gaat bezoeken!
- Koop bij aankomst in Rusland zo snel mogelijk een Russische   
  simkaart met internet. Dat kan even moeilijk zijn aangezien ze  
   in telefoonwinkels niet vaak Engels spreken, maar gratis wifi is  
   schaars in Rusland. Je bent niet meer dan 20 euro kwijt voor   
   12 gigabyte internet. Let op dat je paspoort gevraagd wordt   
   voor het regelen van een simkaart.
- Simkaart met internet gekocht? Download Yandex.Metro voor  
  een metrokaart, Yandex.Transport voor een routeplanner en  
  Yandex.Maps voor navigatie. De apps zijn allemaal in het 
  Engels beschikbaar en gratis.
- Via Showaround.com kun je je gratis of tegen een lage prijs   
  laten rondleiden in je Russische stad. Vergeet je tourgids niet  
  te trakteren op een drankje of extra fooi te geven. :)
- Stap niet in willekeurige taxi’s op straat. Download liever Uber  
  of Yandex.Taxi, zodat je altijd weet wat je betaalt. Je 
  taxichauffeur spreekt trouwens niet altijd Engels.
- Koop een ov-kaartje dat onbeperkt geldig is voor een       
  bepaalde tijd. In Moskou kost deze 2070 roebel (ongeveer    
  30 euro) voor een maand, in andere steden is het goedkoper.  
  Hiermee kun je met de tram, metro en bus reizen.
- Bekijk van tevoren welk metrostation het dichtst in de buurt   
  van je hotel is. Niemand kan je helpen met het vinden van je  
  hotel als je zelf niet weet waar het is! :)



Izviníte!
Excuseer!
Vy ne podskázjete, kak doïti do 
stántsii metró?
Kunt u mij de weg naar het 
metrostation vertellen?
Vy idíte pryámo, potóm nalévo.
U loopt rechtdoor, en daarna naar 
links.
Spasíba!
Bedankt!
Skazjíte, pozhálsta, étot tramvái 
doédet do krásnoy plóshadi?
Kunt u mij vertellen of deze tram naar 
het Rode Plein gaat?
Vy ne znáete, kudá édet étot 
avtóbus?
Weet u waar deze bus naartoe gaat?

Ya zabludílsya/zabludílas’.
Ik ben verdwaald(man)/
verdwaald(vrouw).
Vy mózjete mne pomótsj’?
Kunt u mij helpen?
Vy ne znáete, gde blizjáishaya 
ostanóvka tramváya?
Weet u waar de dichtstbijzijnde 
tramhalte is?
Vy govoríte pa-anglíiski?
Spreekt u Engels?
Na kakói ostanóvke mne vychódit’?
Bij welke halte moet ik uitstappen?
Éto kakáya stántsiya metró?
Welk metrostation is dat?

Handige woordjes
билет bilét kaartje 
карта kárta kaart (plattegrond)
налево nalévo naar links
направо naprávo naar rechts
прямо pryámo rechtdoor
назад nazád terug
напротив naprótiv tegenover
вокзал vokzál treinstation
станция stántsiya metrostation
остановка ostanóvka tram-/bushalte
перекрёсток perekryóstok kruispunt
поворот povorót bocht
шоссе shósse snelweg
светофор svetafór stoplicht
зебра zébra zebrapad
торговый центр tórgoviy tséntr winkelcentrum
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