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INFORMACJE PRAKTYCZNE dla turysty jadącego do Hiszpanii
Klimat
Klimat Hiszpanii jest zróżnicowany, od chłodnego i deszczowego na północnym zachodzie kraju po gorący i suchy na równikach Andaluzji. Wybrzeże
COSTA BRAVA charakteryzuje klimat śródziemnomorski – gorące i suche lata, ciepłe i wilgotne zimy.
Przepisy wjazdowe
Obywatele krajów Unii Europejskiej potrzebują tylko ważnego dowodu osobistego (lub paszportu) wydanego przez ich kraj.
Przepisy celne
Bez cła można wwieźć następujące rzeczy: przedmioty osobistego użytku jak biżuteria, komputer przenośny, kamera itp. Dla osób z krajów UE nie ma
żadnych ograniczeń dotyczących przedmiotów użytkowych.
Waluta płatnicza
Obowiązującą walutą w Hiszpanii jest EURO. Banki otwarte są tylko do godz. 14:00. Praktycznie wszystkie prowadzą wymianę walut i czeków
podróżnych. W każdym można otrzymać gotówkę na podstawie karty kredytowej.
Napięcie elektryczne
Napięcie w sieci elektrycznej jest dokładnie takie jak w Polsce, czyli w standardzie europejskim 230 V. W większości budynków hotelowych i
apartamentowych można podłączać urządzenia wyposażone w standardowe wtyczki.
Język urzędowy
Hiszpański. Inne języki: kataloński, galicyjski, baskijski.
Międzynarodowy nr kierunkowy : 0034.
Numery alarmowe
We wszystkich nagłych wypadkach tel. 112, policja: tel. 091, straż pożarna: tel. 080, pogotowie: tel. 092
Zdrowie
Nie wymagane są żadne szczepienia. Koszt zwykłej wizyty lekarskiej waha się w granicach od 40 do 60 EUR, doba pobytu w szpitalu (bez badań)
kosztuje ok. 180 EUR. Latem trzeba zabrać kapelusz przeciwsłoneczny i kremy ochronne. W Hiszpanii nie honoruje się recept wydawanych w innych
krajach. Leki bez recepty wydawane są w aptekach oznaczonych białym znakiem ze święcącym na zielono krzyżem.
Czas lokalny
Taki sam jak w Polsce.
Plaże
bezpłatne; wypożyczenie leżaka lub parasola – ok. 4 EUR/dzień.
Pilot
turyści objęci są opieką polskiego rezydenta (tylko w sezonie letnim), do którego zadań należy pomoc przy przyjeżdzie, wyjeżdzie, podczas pobytu
oraz przyjmowanie zapisów na wycieczki lokalne.
Obowiązkowa opłata klimatyczna: hotele 5*: 2,5 EUR/os./dzień, hotele 4*: 1 EUR/os./dzień, hotele 3* i 2*: 0,5 EUR/os./dzień.
Przykładowe ceny
• Bagietka – 0.60 EUR
• Litr mleka – 1,20 EUR
• Woda mineralna – 0.50 EUR
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Obiad w restauracji – 8-25 EUR
Coca Cola 1l – 1.05 EUR
Kawa – 1.60 EUR, kawa w barze od 2 EUR – 4 EUR
Piwo 0,3l – 0.50 EUR, piwo w barze od 2.5 EUR – 5 EUR
Sok 1l – 1,8 EUR
Średnia pizza w restauracji – 10 EUR
Pocztówka – 0.40 EUR
Znaczek – 0.60 EUR
Litr benzyny – 1.20 EUR
Wynajem samochodu: od 40 EUR/dzień

Placówki dyplomatyczne
Ambasada RP w Madrycie
c. Guisando, 23-bis
28035 Madrid
Telefon: (00-3491) 373 66 05 do 06
Konsulat Generalny RP w Barcelonie
Av. Diagonal, 593-595, 6 piso 1A
08014 Barcelona
telefon: (00-3493) 322 05 42,
322 72 34
fax: (00-3493) 322 29 07
e-mail: polkonsul@kgbarcelona.org
www.kgbarcelona.org
Przydatne zwroty
Tak – si
Nie – no
Dziękuję – gracias
Dziękuję bardzo – muchas gracias
Nie ma za co, Proszę – de nada
Cześć (powitanie) – hola!
Dzień dobry – Buenos dias, buenas
tardes
Do zobaczenia – adiós, hasta la vista
Na razie – chau
Dobry wieczór – buenas noches
Dobranoc – buenas noches
Nie rozumiem – No comprendo.
No entiendo.
Przepraszam – perdón
Jak się nazywasz? – Como te llamas?

Najczęściej Zadawane Pytania
Kiedy najlepiej wybrać się na Costa Bravę?
Sezon letni zaczyna się tu już w maju i trwa do połowy października, kiedy temperatura powietrza przekracza 25oC. Mimo wysokich temperatur
w środku lata temperatura nie jest zbyt uciążliwa dzięki morskiej bryzie, jednak jest odczuwalna w głębi lądu i dużych miastach. Costa Brava oferuje
wiele atrakcji, a obrzędy religijne czy festiwale są tu obchodzone bardzo hucznie. Jest to świetna okazja do poznania miejscowej kultury,
a szczególnym zainteresowaniem cieszą się obchody Bożego Ciała pod koniec czerwca i liczne festiwale lipcowe.
Jaka waluta obowiązuje w Hiszpanii i jakie są orientacyjne ceny?
W Hiszpanii od 2002 r. obowiązuje wspólna dla całej Unii Europejskiej waluta – Euro. Konsekwencją tego są nieco wyższe ceny niż w Polsce,
zwłaszcza jeżeli chodzi o posiłki w restauracjach. Mimo dużej dostępności owoce morza należą do najdroższych morskich specjałów, jednak
w większości miejscowości jest wiele niewielkich tawern gdzie można spróbować taniej regionalnych potraw.
Gdzie i jakie pamiątki kupić na Costa Brava?
Wśród pamiątek największą popularnością cieszą się wachlarze, zdobione kastaniety, biżuteria, ceramiczne wyroby (zwłaszcza z okolic Roses) oraz
gadżety związane z daną miejscowością i Katalonią. Mimo że maskotką regionu jest osiołek, zwykle większym zainteresowaniem cieszą się pamiątki
związane z bykami. Często kupowane są wina, które nie są eksportowane za granicę, owoce i duże kawałki wędzonych szynek jamon, z których słynie
region. Podczas wakacji na Costa Brava wiele osób udaje się na zakupy do Andory, gdzie panuje strefa bezcłowa, a regionalne alkohole i inne wyroby
cieszą się światowym uznaniem.
Warto zorientować się czy w miejscowości znajduje się bazar albo ulica, na której można kupić tańsze pamiątki. Znajdują się one zarówno w dużych
kurortach jak Lloret de Mar, Calella, jak również w mniejszych. Duży wpływ na rytm dnia w Hiszpanii ma sjesta, jednak w wielu dużych miasta
większe sklepy nie mają przerw. Zdarzają się one w mniejszych miejscowościach, ale większość ze sklepów jest wtedy czynna do 20-21. Hiszpanie
przeważnie wracają podczas sjesty na lunch do domu, który jest głównym posiłkiem w ciągu dnia.
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Jaki czas obowiązuje w Hiszpanii?
Mimo dużej odległości od Polski, w Hiszpanii obowiązuje taki sam czas jak u nas. Ulega on zmianie tylko na Wyspach Kanaryjskich.
Jak poruszać się po Costa Brava?
Od granicy, w niedalekiej odległości od wybrzeża biegnie płatna autostrada, którą można dojechać do Barcelony. Jeżeli z miejscowości leżących na
północy chcielibyśmy wybrać się autobusem na samodzielne zwiedzanie Barcelony warto sprawdzić przebieg trasy, gdyż cena biletu, ale też czas
dojazdu różnią się znacznie w zależności od tego czy trasa przebiega autostradą czy drogą przy wybrzeżu. To samo dotyczy taksówek, które za
przejazd autostradą pobierają dodatkową opłatę. Między miejscowościami turystycznymi jak również do Girony i Figures istnieje wiele połączeń
autobusowych, a nawet kolejowych. Jeżeli planujemy odbyć nieco dalszą podróż szybka koleją warto kupić bilet wcześniej, gdyż w dniu wyjazdu
przeważnie brakuje miejsc. W większych miejscowościach można wypożyczyć auto i samemu zwiedzić okolicę, jak również jest to wygodne
rozwiązanie jeżeli przyjechaliśmy samochodem do Hiszpanii. Polskie prawo jazdy jest wszędzie akceptowane, jednak należy pamiętać, że jeżeli
poruszamy się samochodem z obcą rejestracją nie podlegamy kredytowaniu mandatów, czyli mandat musi być zapłacony na miejscu lub przed
wyjazdem z kraju, gdyż nie zezwala się na opuszczenie kraju z długiem wobec państwa.
Autostrada biegnąca wzdłuż wybrzeża od francuskiej granicy do Barcelony, Terrassy i Saragossy jest płatna. Paliwo jest jednak tańsze niż w Polsce co
sprzyja samochodowym wycieczkom po regionie.
Jakie plaże są na Costa Brava?
Plaże na Costa Brava są bezpłatne, bardzo dobrze zagospodarowane rekreacyjnie, piaszczyste i łagodnie nachylone do morza co sprawiło, że region
nazywany jest „Kąpieliskiem Europy”. Istnieje tu szeroki wachlarz ofert prywatnych firm zajmujących się wypożyczaniem sprzętu wodnego,
motorówek, jachtów i skuterów. Na plażach organizowane są liczne zawody sportowe, konkursy i beach party. W mniejszych miejscowościach,
zwłaszcza na północy jest więcej skalistych wybrzeży z wydzielonymi plażami, gdzie również można wypocząć i aktywnie spędzić czas nad wodą. Przy
hotelach wyższej kategorii lub w wybranych kurortach plaża jest usypywana sztucznie lub znacznie różni się od typowych plaż miejskich, dlatego
wybierając kurort i hotel warto upewnić się do jakiej plaży będziemy mieli dostęp.
Jakie są ograniczenia celne w Hiszpanii?
Przewóz towarów podlega ograniczeniom ilościowym na zasadach obowiązujących w UE, co oznacza w praktyce, że rzeczy osobiste i sprzęt na własny
użytek nie podlega ograniczeniom celnym. W przypadku towarów można wwozić i wywozić: do 800 szt. papierosów, 200 szt. cygar, 10 l spirytusu, 20
l mocniejszego alkoholu, 90 l wina i 110 l piwa.
Jakie dokumenty potrzebne są w razie konieczności skorzystania z służby zdrowia w Hiszpanii?
Publiczna służba zdrowia jest w Hiszpanii bezpłatna w podstawowym zakresie, o ile posiadamy wydaną przez NFZ Europejską Kartę Ubezpieczenia
Zdrowotnego (EKUZ), o którą należy postarać się przed wyjazdem. Nie obowiązuje ona jednak w przypadku prywatnych wizyt i szpitali
niepaństwowych gdzie należy mieć dodatkowe ubezpieczenie lub samemu opłacić leczenie. W zależności od ubezpieczyciela podawane są przed
wyjazdem dane firm współpracujących, do których należy się zwrócić w razie konieczności skorzystania z prywatnej pomocy lekarskiej. Ze względu na
inną florę bakteryjną należy starannie wybierać restauracje lub jadać w hotelach i przestrzegać podstawowych zasad higieny. Turyści powinni pić
wyłącznie wodę butelkowaną, ewentualnie gotowaną co najmniej 10 min. Szczepienia ochronne nie są wymagane i nie ma zagrożeń sanitarnoepidemiologicznych, niemniej przed wyjazdem warto sprawdzić czy szczepienia nie są zalecane sezonowo.

