BEUTAZÁSI FELTÉTELEK ÉS HASZNOS INFORMÁCIÓK

COVID INFORMÁCIÓK:
A Dominikai Köztársaság 2020.07.01-én megnyitotta határait a külföldi turisták előtt, korlátozások nélkül
lehetséges a beutazás az országba. A belépéshez mindössze egy online kérdőívet kell kitölteni minden
érkező számára az utazás megkezdése előtti 72 órában önmagukon észlelt tünetekkel kapcsolatban.
Hazainduláskor a kérdőívet szintén ki kell tölteni. A helyes kitöltés után QR kódot küld a rendszer, melyet
érkezéskor, illetve induláskor fel kell mutatni. A kérdőív az alábbi linken érhető el:
https://eticket.migracion.gob.do/
A repülőgép elhagyása után minden utas azonnal átesik egy testhőmérsékletmérésen, amennyiben az
meghaladja a 8 fokot elvégeznek egy COVID-19 tesztet és elkülönítik az utazót.
Dominikán is számítani kell a járvány miatti korlátozó intézkedésekre (pl. fizikai távolságtartás, kötelező
maszkhasználat) melynek következtében némely szállodai szolgáltatás csak részben vagy egyáltalán nem
vehető igénybe.
ORSZÁG: Dominikai Köztársaság
HIVATALOS PÉNZ: Dominikai peso (DOP). Dollárt az üdülővárosokban mindenhol elfogadnak, célszerű ezt
a valutát hozni az euróval szemben. Bankkártyát csak a magasabb kategóriájú szállodákban fogadnak el.
HIVATALOS NYELV: Spanyol, de a legtöbb szállodában az angolt és a franciát, is értik
ORSZÁG HÍVÓSZÁM: +1-809, +1-829, +1-849
REPÜLÉSI IDŐ: 13-18 óra
VÍZUM: Magyar állampolgárok részére vízum beszerzése nem szükséges, ugyanakkor az országba való
megérkezéskor, a határátkelőhelyen 10 USD értékű turistakártyát kell kiváltani, mellyel 30 napig
tartózkodhatnak az ország területén és további maximum 30 nappal hosszabbítható meg a helyszínen. Az
utazáshoz a hazaérkezést követő minimum 6 hónapig érvényes útlevél szükséges.
ÉRKEZÉS: Érkezést követen kérjük keressen a voucheren szereplő A szobákat délután 15:00/16:00-tól
lehet elfoglalni az Iroda által kiadott voucher bemutatásával. Egyes szállodákban lehetőség van - felár
ellenében és szabad férőhelyek függvényénben - a korai bejelentkezésre (early check in). A lehetőségekről
a szálloda recepcióján érdeklődhet.
HAZAUTAZÁS: A szobákat az indulás napján 12 óráig szükséges elhagyni. A kulcs leadása után amennyiben később indulnak - a csomagokat el tudják helyezni a szállodák által kijelölt helyen. Ha

útlevelüket nem vették még fel vagy széfet/távkapcsolót/minibárt béreltek, ne felejtsék elrendezni a
recepción és ne hagyjanak már semmit a szobában! Egyes szállodákban lehetőség van felár ellenében késői
kijelentkezésre (late check out) a szabad helyek függvényében. Erről a szálloda recepióján tudnak bővebb
felvilágostást adni. A reptéri transzfer idejéről a hazautazás a helyi partnerünk ad felvilágosítást.
KIRÁNDULÁSOK: Amennyiben nyaralásuk alatt nem csak strandolni szeretnének, hanem ismerkedni is a
környék látnivalóival, válasszanak a kirándulások közül. Népszerűek a szervezett túrák, ahol a környék
legérdekesebb helyeit idegenvezetővel látogatják meg.
ÖLTÖRZKÖDÉS: Könnyű, szellős nyári ruhák javasoltak. Novembertől februárig egy hosszú nadrág és egy
vékony pulóver is jól jöhet a hűvösebb, esti órákban. Az éttermekben elvárt az alkalomhoz illő öltözködés
(hosszú nadrág, eltakart vállak)
ÉTKEZÉSEK,CSAPVÍZ: A csapvíz fogyasztása nem ajánlott, helyette a palackozott vizet javasoljuk. A
szállodákban a nemzetközi konyha ételeit is kínálják, melyekre nagy befolyással volt a spanyol és kreol
konyha is. Az egyik legtipikusabb étel a Chaca mely kókuszdióból, tejből és cukorból készítenek és fahéjjal
ízestik. Dominika kávétermelő ország, így ezt feltétlenül kóstolják meg. A helyi rumos koktélok is nagyon
finomak, mindenképpen próbálják ki ezeket is. Az importitalok ára rendkívül magas.
VALLÁS: A lakosság 95%-a római katolikus vallású
Ünnepnapok:
január 1. - újév
január 21. - vallási ünnep
január 26. - ünnepnap (egy néhai elnök születésnapja)
február 27. - nemzeti ünnep
május 1. - a munka ünnepe
augusztus 16. - ünnepnap
szeptember 24-25. - karácsony
nagypéntek és pünkösd változó dátumokon
IDŐJÁRÁS: Dominikán trópusi időjárás uralkodik. A hőmérséklet télen sem megy 26 fok alá, nyáron 34-35
fokra számíthatnak. Az esős évszak májustól júniusig, illetve októbertől novemberig tart. Júliustól
augusztusig hurrikánok is elfordulhatnak. A szélviharokat napokkal előre jelzik és minden szálloda
felkészült rá.
STRANDOLÁS: Napszemüveg és fejfedő elrendelhetetlen a dominikai nyaralás során. Mindenképpen
vigyenek magukkal magas faktorszámú naptejet.

BORRAVALÓ: A borravaló mértéke 10% az éttermekben és bárokban. Kérjük ne feledkezzenek meg a
nemzetközi gyakorlatról mely szerint, ha elégedettek az idegenvezető, sofőr, csomaghordó… munkájával,
illik borravalót adni.
VÁSÁRLÁS: A turisták körében rendkívül népszerű a helyi rum (Barcelo, Brugal), melyek érdemes a helyi
szupermarketekben beszerezni, melyek sokkal kedvezőbb áron kínálják őket, mint a szállodák üzletei.
Az ajándékboltokban sok helyen kapható helyi kézművesek által készített használati tárgyak (fafaragások,
mészkő szobrok, kreol babák, illetve népszerűek a az ékszerek is. Utóbbiak között találhatnak helyi
specialitásokat is melyek dominikai topázból (Larimar), borostyánból és gyöngyház kagylóból készült. A
kisebb boltokban, piacokon alkudni is lehet.
ELEKTROMOS ÁRAM: 110 V, átalakító szükséges
IDŐELTOLÓDÁS: Magyarországhoz képest télen 5, nyáron 6 óra
BIZTONSÁG: A karibi országok közbiztonsága nem egyezik meg az európai normákkal. Néhány
óvintézkedést célszerű betartani a nyaralás során. Nem célszerű a szállodán kívül drága ruhákban és
ékszerekben sétálgatni. Az értékeket és az útlevelet tartsák a szállodai széfben. Éjszaka kerüljék a sötét
mellékutcákat és ne bonyolódjanak vitába a helyiekkel. A rendőrség meglehetősen korrupt, aktívan részt
vesznek a naiv turisták megkopasztásában. Sokkal biztonságosabb szervezett programok keretein belül
felfedezni a hely szépségeit, de ilyenkor is ügyeljenek a zsebeikre és táskáikra.
KÖZLEKEDÉS: Az ország úthálózata jól kiépített. A tömegközlekedés elég kaotikus és nem biztonságos a
turisták számára. Az utak minősége eltérő, a vidéki területeken gyakran használhatatlan utakat lehet
találni. Autókölcsönzésre van lehetőség, azonban arra számítani kell, hogy ez nagyon drága, mivel az
autókat külföldről hozzák be. Olcsóbb a szintén jól kiépített helyi autóbuszjáratokat igénybe venni, vagy
taxik is rendelkezésre állnak. Utóbbi esetben érdemes már előre megegyezni a viteldíjban és a hivatalosa
taxi-társaságok szolgáltatásit igénybe venni, hogy elkerüljük a későbbi kellemetlenségeket.
EGÉSZSÉGÜGY: A nagyobb városokban általában megfelelő az orvosi ellátás a privát kórházakban. Az
ország egész területén privát mentőszolgálat (ProMed, tel: 809-412-5555) működik, melynek
igénybevételekor a cég azonnali költségtérítést igényel, ezért javasoljuk, hogy indulás előtt tájékozódjanak
az egyes biztosítóknál a költségtérítés módjáról és feltétlenül kössenek mindenre kiterjedő baleset-,
betegség-, poggyász biztosítás!
Kötelező védőoltás nincsen, de érdemes figyelni a szúnyogriasztásra. A Dengue-láz, valamint a Zika-vírus
általi fertőzés is gyakori helyi betegségnek számít a Karib-térségben. Ezekről a vírusfertőzésekről az ÁNTSZ
és az Országos Epidemiológiai Központ honlapján találhat bővebb információkat.

VÁM-ÉS DEVIZASZABÁLYOK: Tilos bevinni az országba minden állati és növényi eredetű terméket.
Vámmentesen bevihető 16 év felett 200 db cigaretta vagy 1 doboz szivar, 1 liter alkohol, 2 db személyes
használatra szánt parfüm nyitott állapotban. Ajándékok 100 USD értékben.
DIPLOMÁCIAI KÉPVISELET: A Dominikai Köztársaságban nincs magyar nagykövetség vagy konzuli
hivatal.

Tiszteletbeli konzul Santo Domingoban
található:
Edificio Empresarial HYLSA
Av. Winston Churchill #808
Piso 3, Suite 303
Santo Domingo, República Dominicana
Telefon:, + 1 (809) 686-1515 ,
Mobil:+1 (809) 803-3399
Fax: + 1 (809) 537-2820
Tiszteletbeli konzul:
Kristian Herrera
E-mail: consulhungriard@icloud.com

Felügyelő képviselet Havanna, Kuba
Telefon munkaidőben:
+ 53 7833 3365;
+ 53 7833 3346
Központi ügyelet Budapesten (konzuli segélyhívás
munkaidőn túl):
(kizárólag munkaidőn kívül -16:30 és 8:00 között)
Magyarországról: 06-80-36-80-36
Külföldről: 0036-80-36-80-36
Fax: 7833 3286
Konzul:
Hanák Béla
E-mail: mission.hav@mfa.gov.hu
Honlap: havanna.mfa.gov.hu

