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kają spod kół. W drodze na Krym warto zobaczyć 
poradzieckie Muzeum Wyrzutni Rakiet Jądrowych, 
położone niedaleko miejscowości Pierwomaisk. 
Jadąc pierwszy raz, nieświadomie minęliśmy je, 
ale już rok później weszło na stałe do programu 
naszych wypraw. 

Tuż przed wjazdem na Półwysep Krymski znaj-
duje się pustynia „Aleszowskie Piaski” – pokryty 
niewielkimi wydmami piaszczysty obszar, wielkości 
około 15x15 km. Choć wydmy są w większości po-
rośnięte kępkami trawy, to dla kierowców przyzwy-
czajonych do jazdy po twardych nawierzchniach 
lub do upalania w błocie, suchy piasek pod kołami 

Już kilkukrotnie zamierzałem odwiedzić ten rejon. Pech chciał, że 
za każdym razem plany brały w łeb. Wizja wyjazdu oddalała się, po-
trzebny był jakiś impuls. Odpowiednią motywacją okazał się wpis na 
jednym z forów: ktoś chciał jechać na Krym, zawiodła ekipa, pozostał 
wolny urlop, może znajdą się jacyś chętni i jakiś organizator. Miesiąc 
po ukazaniu się tego wpisu na granicy w Korczowej zameldowały się 
umówione wcześniej ekipy. Dopiero w tym miejscu większość z nas 
zobaczyła się po raz pierwszy. 

Naprzeciw przygodzie

Zupełnie nie wiem, dlaczego większość naszych rodaków tak 
obawia się przekraczania wschodniej granicy. Choć musieliśmy 

odczekać swoje w  przydługiej kolejce, to – podobnie jak podczas 
innych moich wyjazdów – również tym razem odprawa przebiegła 
sprawnie i w miłej atmosferze. Może pomógł widok kilku obładowa-
nych terenówek, może szeroki uśmiech na naszych twarzach, a może 
biegła znajomość języka rosyjskiego mojej pilotki. Tak czy siak, nad 
ranem wjechaliśmy na terytorium Ukrainy. Przed nami dwa dni drogi 
w kierunku Republiki Krymu. 

Niestety trasa, którą zwykle jedzie się na Krym, nie łączy miast, 
w których odbywało się Euro 2012, nie została więc odnowiona. Jazda 
nią to ciągła walka o utrzymanie się na właściwym pasie, przeplatana 
panicznym hamowaniem przed dziurami lub wybojami, przy których 
standardowe progi zwalniające to zaledwie zmarszczki na asfalcie. 
Mimo tych niedogodności, w wesołej ekipie kilometry żwawo ucie-
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Blisko i daleko
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Są takie miejsca, do których jest i blisko, 
i daleko. dla mnie długo takim miej-

scem był Krym. Właściwie blisko, zaledwie 
1 500 km – 2 dni jazdy samochodem, jedna 
granica, żadnych formalności. Ot, spa-
kować się i ruszyć na kolejną, zwykłą 
wycieczkę. Z  drugiej strony, Krym 
wzbudza odległe i  nieco magiczne 
skojarzenia z Tatarami, falującymi ste-
pami, górami o dziwnych kształtach. 
czufut-Kale, Bakczysaraj, czatyrdah, 
Tarchankut – te nazwy bardziej pasują 
do Mongolii niż do Europy. Na domiar 
tego, w pamięci kołaczą się jeszcze 
opisy niesamowitych krajobrazów za-
pisane w Mickiewiczowskich sonetach. 

Krym 4x4 
stanowi nie lada wyzwanie. Zaś klimat nocnej jazdy po piaszczystych 
bezdrożach oraz poranne „wow” po wyjściu z namiotów – bezcenne. 
Czas na wyprawie biegnie jednak nieubłaganie i nie możemy sobie 
pozwolić na tyle zabawy w „piaskownicy”, na ile byśmy chcieli. Przed 
nami granica autonomicznej Republiki Krymu. Choć oficjalnie jest to 
terytorium Ukrainy, od razu widać odmienność tego rejonu. Więcej tu 
Rosjan i Tatarów niż Ukraińców. Zwykle mówi się po rosyjsku, a pol-
skiego nikt nie rozumie – zupełnie inaczej niż na znanym nam Podolu 
czy w ukraińskich Karpatach Wschodnich. 

W krainie bezkresnych stepów

Zwiedzając Krym warto zacząć od zachodniego wybrzeża. Niemal 
na całej długości możemy poruszać się wąskimi, gruntowymi dróżkami 
prowadzącymi tuż nad brzegiem Morza Czarnego. Obowiązkiem jest 

wizyta na którejś z szerokich piasz-
czystych plaż, np. na Kosie 

Bakalskiej – jednak 
nie zróbcie błędu 

i nie jedźcie 
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znajduje się również cenny Monastyr 
Uspieński. Jednak rejon Bakczysaraju to 
przede wszystkim skalne miasta – wykute 
w  skałach budowle, w  których jeszcze 
150 lat temu mieszkali Karaimo-
wie. Owych „miast” jest kilka 
– Czufut-Kale, Tepe-Kermen, 
Eski-Kermen i  inne. Zwykle 

u s y t u o w a n e 
w  skalistych, 

szczytowych 
p a r t i a c h 
okolicznych 

w z g ó r z , 

tam w  wakacje! Dotyczy to zresztą całego Krymu, który w  lipcu 
i  sierpniu oblegają tysiące turystów z  Rosji. Każda plaża, zatoczka, 
deptak i atrakcja turystyczna wypełniona jest do granic możliwości 
rozwrzeszczaną masą wczasowiczów. Na domiar złego, w sezonie ceny 
wszystkich produktów i usług rosną nawet dwukrotnie. Tymczasem 
już we wrześniu możemy cieszyć się samotnością i  kontemplować 
przy równie pięknej, słonecznej pogodzie krymskie krajobrazy. A te… 

Te potrafią zapierać dech w piersiach. W miarę jak przemieszczamy 
się na południe, plaże ustępują miejsca wapiennym klifom o wysokości 
kilkudziesięciu metrów. Całodzienna jazda po krawędzi takiego klifu 
może być wręcz mistycznym doznaniem. Z prawej po horyzont ciągnie 
się błękitna morska toń, a po lewej falują bezkresne stepy – w zależ-
ności od pory roku – zielone bądź rudo-brązowe. Gdy pierwszy raz 
jesienią zapuściłem się Land Roverem w niekończące się przestrzenie 
szumiących na wietrze traw, w głowie kołatał się uporczywie jeden 
cytat: „Wpłynąłem na suchego przestwór oceanu”. Co kilka kilome-
trów w  ląd wcinają się skaliste zatoczki, a  ich przezroczysta, ciepła 
woda kusi i zachęca do morskich kąpieli. W zatoczkach brakuje tylko 
„miniplaży”, ale te znajdziemy po drugiej stronie półwyspu, na północ 
od Kerczu. W kilku miejscach, w klifach powstały nadmorskie jaskinie, 
a nieopodal jednej z nich znajduje się mała przystań, z której możemy 
popłynąć łodzią, aby podziwiać klify od strony morza. Ciekawostką 
jest „podwodne muzeum” w rejonie Małego Atlieszu. Po upadku ZSRR 
u wybrzeża zatopiono dużą ilość pomników bohaterów minionej epo-
ki, a dziś można nurkować pośród tych „eksponatów”, na głębokości 
kilkunastu metrów.

Klimat krymskich miasteczek

Oczywiście Krym to nie tylko klify i plaże, choć te na zmianę ciągną 
się dookoła całego półwyspu. Zwykle na wyprawach terenowych 
omijamy miasta szerokim łukiem, ale do takich miejscowości jak Eupa-
toria, Bakczysaraj czy Sudak trzeba zajrzeć. Do Eupatorii jeździ się, aby 
zobaczyć najcenniejszy na Krymie meczet Dżuma-Dżami, cerkiew pod 
wezwaniem św. Mikołaja Cudotwórcy, karaimskie domy oraz jedyną na 
półwyspie zabytkową linię tramwajową. W mieście funkcjonuje również 
wyśmienita karaimska restauracja, w której nawet bardzo wybredny 
smakosz usatysfakcjonuje swoje podniebienie. Komu będzie mało, tego 

węch zaprowadzi do jednej z wypełnionych po brzegi smakowitymi 
ciastkami cukierni. Racząc się tymi smakołykami i popijając nieśpiesz-
nie kawę, należy pochylić czoła przed niezwykłej urody karaimkami 
sprzedającymi słodycze na przydrożnych kramach. A przed odjazdem 
obowiązkowa wizyta na targowisku – bodaj najlepiej zaopatrzonym 
na całym Krymie.

Niewielki klimatyczny Bakczysaraj przed wiekami był siedzibą 
Chanów Krymskich. Dziś z  tamtych czasów pozostał malowniczy 
Pałac Chanów, z bogato zdobionymi wnętrzami, fon-
tannami i  ogrodem. Nieopodal 

widoczne z daleka, ale dostępne tylko po uciążliwej wspinaczce. Do 
wielu prowadzą malownicze kamieniste drogi – idealne dla naszych 
pojazdów. Przy odrobinie szczęścia, w Bakczysaraju można spotkać 
mówiącego po polsku przewodnika. To nasz znajomy Vitalij, który 
chętnie przysiada się do terenówek, z  lubością opowiada o  okolicy 
przez CB i prowadzi nowymi, coraz to trudniejszymi leśnymi drogami. 
Na terenie Czufut-Kale w  ludowej restauracji, prócz przepysznych 
czebureków z  mięsem lub serem, dużą popularnością cieszy się 
przepyszna, mocna karaimska wódka o smaku orzechów, wyrabiana 
według tradycyjnej receptury. Niestety, restauracja czynna jest tylko 
w sezonie, czyli w czasie, gdy ścieżki skalnego miasta rozdeptywane 
są przez tłumy turystów.
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brody po dach i koleiny w błocie po klamki. Do tego widoki, których 
nie sposób opisać słowami. 

To tylko część miejsc, które trzeba odwiedzić, jadąc na wyprawę na 
Krym. Jaskinie, wulkany błotne, urokliwe maleńkie plaże w klifowych 
zatoczkach, wygasły wulkan Karadach z  kilkusetmetrowymi ścianami 
spadającymi pionowo do morza i położonymi u stóp Złotymi Wrotami, 
czy w końcu przejazd ponad stukilometrową piaszczystą Kosą Arabacką 
to kolejne cele, dla których warto wziąć dwa tygodnie urlopu, spakować 
swoją terenówkę i ruszyć na wschód. Bo Krym to miejsce, które tylko 
za pierwszym razem jest daleko. Ξ

Miejsca „obowiązkowe”

Po drodze z Bakczysaraju do Jałty zaglądamy do Wielkiego Kanionu 
Krymu. Kilkugodzinna piesza wycieczka dnem wąwozu wzdłuż skali-
stego koryta potoku, w otoczeniu zieleni i w przyjemnym chłodzie 
stanowi niezłą odskocznię od pełnych pyłu, wysuszonych słońcem 
krymskich dróg. Na odważnych czeka zaś kąpiel w lodowatej wodzie 
w naturalnej „Wannie Młodości”. W drodze powrotnej z Wielkiego 
Kanionu najpierw przez wiele kilometrów kręcimy „agrafki” po 
serpentynach w lesie, potem robi się płasko i nagle podjeżdżamy 
na krawędź płaskowyżu, a tam, 1 000 metrów niżej nad brzegiem 
morza, ciągną się zabudowania Jałty, Ałuszty i innych miejscowo-
ści „krymskiej riwiery”. Dalej jest już tylko Morze Czarne. Widok 
z krawędzi Aj-Petri Jajły robi wrażenie, a cierpliwi podróżnicy mo-
gą z tego miejsca oglądać malownicze wschody lub zachody 
słońca. Jajły to charakterystyczny element Gór Krymskich. To 
pofalowane, skaliste płaskowyże wapienne, usiane lejkami 
krasowym, jaskiniami i skałkami, porośnięte suchym la-
sem lub stepem. Na samym Aj-Petri, w okolicy górnej sta-
cji kolejki linowej, rozłożyli swoje kramy miejscowi Tatarzy. 
Każdy czyha na przechodzącego turystę, a gdy go dojrzy, 
z daleka biegnie i pokrzykuje, że to właśnie u niego jest 
jedyne, najlepsze miejsce parkingowe, jedyny, najlep-
szy widok z tarasu, jedyna, najsmaczniejsza herbata, 
płow, szurpa i  czeburaki, a  ten sąsiad obok to 
oszust i w ogóle tam jest niewygodnie, drogo 
i  niesmacznie. Oczywiście u  każdego z  nich 
zjemy to samo. Zasiadamy więc bez obuwia, 
po turecku przy niskich stolikach i zamawiamy 
na kolację te „jedyne, najsmaczniejsze” dania. 
Nie trzeba specjalnych starań, aby po kolacji zostać 
uraczonym wieloma rodzajami lokalnych, bardzo słodkich win, choć 

te, sprzedawane przez Tatarów w  PET-owych 
butelkach, do najlepszych nie należą.

Jak w  każdym rejonie, również na Krymie 
są miejsca, które „wypada zaliczyć”. Do takich 
należy Gaspra z  Jaskółczym Gniazdem czy 
Jałta – miejsce, gdzie rozstrzygnięto losy po-
wojennej Europy (tak naprawdę porozumienie 
jałtańskie podpisano w  pałacu w  Liwadii, 
który można dziś zwiedzać, a nawet zasiąść 
obok woskowego Stalina za historycznym 
stołem). Tuż obok Jałty, w Massandrze, znaj-
dują się jedne z  największych na świecie 

piwnic winnych. Prawie milion butelek 
wina o wartości do 100 tys. dolarów za 
sztukę! Warto tam zajrzeć i  skusić się 
na degustację 10 gatunków win pod 
okiem doświadczonego kipera. Tylko 
jak potem dalej jechać?

off-road

Wiele osób, które dotarło na Krym terenówką, 
stwierdza, że to nie jest miejsce na off-road. Nawet po 

gruntowych drogach z  powodzeniem śmigają nisko za-
wieszone Łady i inne nieterenowe marki. Nie ma błota, nie 

ma terenu. Wystarczy jednak przestać trzymać się wybrzeża 
i tras z przewodnika, a można trafić w dzikie, urokliwe miejsca, do 

których dojazd nawet w  porze suchej stanowić będzie wyzwanie 
dla dobrze przygotowanych samochodów terenowych. Choć znaczne 
tereny Gór Krymskich objęte są ochroną rezerwatową, dostępnych jest 
wiele dróg, które zadowolą zapalonych offroaderów i dostarczą sporej 
dawki zdrowej, wyprawowej adrenaliny. A  wiosną zaskoczyć mogą 

NiezbędNik podróżNika
» cel podróży

Ukraina, Republika Krymu

» odległość w liNii prostej 

1 200 km

» dokumeNty 

paszport, nie ma obowiązku wizowego dla obywateli RP, obowiązkowa 
Zielona Karta

» waluta

Hrywny (1 UAH=0,40 PLN)

» koNsulat

Ambasada RP w Kijowie, konsulaty w Charkowie, Lwowie, Łucku, Winnicy, 
Odessie, Sewastopolu, Żytomierzu

» zaleceNia medyczNe

brak

» waruNki atmosferyczNe 

Najlepszy okres do wyjazdów to późna wiosna (maj, czerwiec) oraz jesień 
(od września do listopada). Wiosną możemy spodziewać się burz, jesienią 
pogoda jest stabilna a woda w morzu ciepła. Latem upalnie i sucho.

» paliwo

ok. 4 zł/litr

» woda

ogólnodostępna w sklepach. Ceny jak w Polsce.

» koszt lokalNego posiłku

Najdrożej w wakacje i w turystycznych miejscowościach. Poza sezonem 
obiad można zjeść już za 30 zł. Żywność w sklepach w cenach zbliżonych 
lub nieco niższych niż w Polsce. W sezonie tanie owoce.

» Noclegi

Poza rezerwatami nie ma ograniczeń w biwakowaniu na dziko. Ogólnie 
przyjęte jest biwakowanie na plażach czy w górach. Noclegi w hotelach 
od 10 euro, w sezonie drożej i trudno o wolne miejsca.

» dodatkowe iNformacje

Na Krym NIE jeździmy w lipcu i sierpniu. Tłumy rosyjskich turystów oraz 
szybujące ceny skutecznie uprzykrzą nam wakacje. Dojazd do większość 
atrakcji na Krymie dostępny jest normalnymi drogami lub drogami szu-
trowymi, po których dają sobie rady nawet samochody osobowe. Wyjazd 
w góry, na płaskowyże, wymaga jednak dobrze przygotowanego samo-
chodu terenowego, a  najlepiej zapuszczać się tam w grupie. Miejscowi 
offroaderzy chętnie prowadzą gości w ciekawe rejony.

Morze  Czarne Krym


