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Планинско залеђа Сочија и Краснаја Пољана



Краснаја Пољана - долина



Сочи, 400.000 ст.



Орлове стене - Прометеј

Споменик туристиСпоменик киноматографији

Певајућа фонтана



Санаторијум Орџаникидзе

Вила (дача) Вера из 1910.

Јакобсонова дача из 1902.
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Улаз у Ботаничку башту (30 ha, 2000 биљака)

Замак 

у околини 

Сочија

Ривијера парк (1898) - детаљ

Стаљинова дача (1937)



Сочи 2005. и 2014.



ФИНАНСИРАЊЕ

• 2007. планирано 12 милијарди $;

• 2014.  укупно 51 милијарда $ или

18.888.889 $ по спортисти;

• Руска Влада 10 милијарди $

• Федерација 6 милијарди 

• Владе Краснодара и Сочија 218 милиона $;

• МОК 833 милиона $;

• Ванбуџетски фондови;

- спортски објекти 500 милиона $,

- саобр. инфрастр. 270 милиона $,

- електро инфрастр.100 милиона $,

Руски милијардери ?

За износ који је потрошен за ове ОИ могла су се саградити 34 објекта као Бурџ Калифа!!!



Саобраћајнице
- изграђено је 49 km путева и железница - 8,7 милијарди $ - више од укупног износа за ОИ у Ванкуверу 2010;

- 12 тунела и 46 мостова, што је путовање између приморског и планинског комплекса смањило на 30 мин.; 

- пруга од места Адлер (аеродром), до центра Сочија и Красне Пољане, пропусне моћи 8.500 путника на сат;

- све укупно, 359 km путева, пруга, мостова и тунела изграђено или обновљено, што је изискивало новчани

износ од 20,9 милијарди $, а то је највећа појединачна инвестиција на овим ОИ.

Висећи пешачки 

мост преко реке 

Мзимта дуг 439 м, 

на висини 207 м, 

део забавног парка

Сименсов воз у Сочију

Део аутопута 



Објекти за смештај

- подигнуто је 206 објеката, од којих је само 30 директно повезано са спортом - остали објекти представљају

туристичку и техничку инфраструктуру и намењени су каснијем развоју Сочија као туристичког центра;

- изграђено је 25.600 нових хотелских соба, док су постојеће реновиране и прилагођене стандардима које

прописује МОК, те је укупан број соба за посетиоце достигао 42.000;

- цене ноћења скочиле су у просеку за 144%;

- осим хотелских капацитета, у Олимпијском селу изграђени су објекти за смештај 6.000 спортиста и 

њихових пратилаца, 25.000 волонтера и 13.000 представника медија; 

- Село има са 5 ресторана, 7 барова, 60 покретних киоска са храном, 90 аутомата са грицкалицама; 

- простор Села је уређен тако, да у сваком тренутку може да прими 75.000 посетилаца, који ће слободно

шетати, при чему неће ометати спортисте.

Хотел Азимут



Хајат риџенси

Хотел Радисон блу



Хотел Солис – Краснаја Пољана

Хотел Мериот – Краснаја Пољана





Сочи – Забавни парк















Олимпијски стадион, 40.000 места, 603,5 милиона долара - две гомиле снега





Велика ледена дворана – као замрзнута кап (за хокеј 12.000 места) 180 милиона $

Ајсберг – стадион за зимске спортове, 12.000 места, 44 милиона долара, 

може се користити и за друге спортове (бициклистички веледром) 



Адлер арена 

за брзо клизање

Адлер арена, 8.000 неста (32,8 милиона $)

Након Игара Изложбени центар

Карлинг центар (Ледена коцка) 3 000 седећих места

- демонтажна и може се премештати у друга места



Стазе за санкање и боб (60 км од Сочија)

Шајба арена за хокеј, капацитет од 7 000 места, а коштала 27,2 милиона 

долара, може се премештати и биће коришћена широм Русије





Олимпијско село

За безбедност ангажовано 100.000 полицајаца и војника 

У сигурносне мере уложено 2 милијарде долара.

Волонтера 25.000.

У продаји било 1,1 милион карата и све су распродате. 

Странци су купили више од 30% карата, а највише

У Немачкој и Јапану, затим у Канади и државама Европе. 

Најпре су распродате карте за уметничко клизање и хокеј, 

а оне су уједно биле и најскупље. 

Најјефтинија карта 16 долара, а најскупља 1.300 долара.

Новац

Маркице
За потребе изградње и припреме Игара, 560 000 нових радних места.
Зарада од Олимпијских игара 261 милиона долара.



Краснаја Пољана – Олимпијско село





Детаљ са отварања Зимских ОИ 2014. пред 40.000 гледалаца

У реализацији програма је учествовало 12.000 људи, 17 различитих националности



Олимпијска 

бакља има 

облик пера 

Жар-птице, 

бића из 

руских бајки



Главни спонзори Олимпијских игара у Сочију су:

- Кока-кола

- Aтос - информационе технологије

- Доун - хемијска компанија

- ГЕ бави се производњом медицинске опреме

- Мекдоналдс 

- Оmega - техничка опрема

- Панасоник

- Проктер и Геимбл - козметички производи

- Самсунг 

- Виза

Чак 155 интернет сајтова је свакодневно објављивало извештаје, а креирано је и 75 

апликација за телефоне.

Америчка мрежа NBC откупила је право преноса за 775 милиона долара.

У Европи су Игре преношене на 40 телевизијских станица. 

Укупан приход од продаје права преноса је 1,26 милијарди долара.

Снимљено је укупно 88.000 сати програма, а преко 4,1 милијарди људи пратило је ОИ.

Званични сајт Игара посетило је 12 милиона људи, а првог дана Игара, сајт је посетило 

више људи него сајт Игара у Ванкуверу за време целог трајања догађаја



Са отварања Зимских Параолимпијских игара



Траса за трку формуле 1






