BEUTAZÁSI FELTÉTELEK ÉS HASZNOS INFORMÁCIÓK
COVID INFORMÁCIÓK:
A turista célú beutazás feltétele egy, a belépést megelőző 72 órában elvégzett negatív COVID-19 PCR teszt
felmutatása angol nyelven kinyomtatva (12 éves kor alatt nem szükséges), valamint a Covid-19 DXB App
mobialkalmazással regisztrálniuk kell magukat beutazás előtt, illetve az országba történő beutazás előtt
egy egészségügyi, illetve karanténba vonulási kötelezettséget vállaló angol nyelvű dokumentumot is
kötelezően ki kell tölteni. A beutazáshoz minden utasnak rendelkeznie kell az utazás teljes időtartamára
érvényes baleset-, betegség-, poggyász biztosítással, melyet a repülőtéren ellenőrizhetnek!
Megérkezést követően egy újabb PCR teszt elvégzésére kerül sor, melynek eredményéig (kb. 24 óra)
kötelezően a szálláshelyen kell tartózkodni. Az teszt költségét az Emirates légitársaság átvállalja. Negatív
eredményt követően a szálláshely elhagyható, pozitív teszteredmény esetén 14 napos
karanténkötelezettség lép érvénybe.
Magyarországra érkezéskor a magyar állampolgárok számára a magyar jogszabályok érvényesek: jelenleg
10 napos karanténkötelezettség vár minden Dubaiból hazaérkező magyar állampolgárra. A
karanténkötelezettség 2 negatív COVID-19 PCR teszttel váltható ki.
Dubaiban kötelező a maszkhasználat utcán és zárt térben egyaránt. A nevezetességek, múzeumok,
kulturális intézmények, üzletek, bevásárlóközpontok, éttermek és bárok a társas távolságtartás
szabályainak figyelembevételével, egymástól 2 méteres biztonsági távolságot tartva látogathatóak. A
szállodák egységes és szigorú higiénés szabályok betartása mellett működnek. Fokozott a fertőtlenítő
takarítás, a kézi fertőtlenítők kihelyezése. Egyes szolgáltatások (például spa, gőzfürdő) biztonsági okokból
zárva tarthatnak. A köztereken rendszeres a fertőtlenítés. Tesztelésre nem csak az egészségügyi
intézményekben, hanem egyes szállodákban is lehetőség van.
A járványhelyzetre való tekintettel a szálláshelyeken extra szabályok kerültek bevezetésre, melynek
következtében előfordulhat, hogy néhány szolgáltatás ideiglenesen nem, vagy csak korlátozottan vehető
igénybe. A szállások területén folyamatos fertőtlenítést végeznek a felkészített dolgozók, a közös
helyiségekben kézfertőtlenítők kerültek elhelyezésre. A dolgozók napi testhőmérsékletmérésen esnek át,
orvosi maszkot, kesztyűt viselnek. Az ételkészítés során is kiemelten ügyelnek a higiénés szabályok
betartására.
Az Emirates légitársaság egyedülálló módon kibővített biztosítást kínál minden utasának az alábbiak
szerint:
- Fedezet 500 000 USD összegig a tengerentúli egészségügyi költségek és vészhelyzeti evakuáció
költségeinek fedezésére.
- Fedezet 7500 USD összegig, ha utazása koronavírus‑fertőzés miatt vagy a jelen kötvényben
megnevezett más okok miatt lemondásra kerül.

-

Fedezet 7500 USD összegig, ha utazása lemondásra kerül vagy előbb befejeződik, ha az iskolai év
az indulás dátumán túl meghosszabbításra kerül a COVID‑19 miatt, és Ön vagy rokona teljes
munkaidőben dolgozó tanár, teljes munkaidőben dolgozó alkalmazott vagy általános, illetve
középiskolás diák.
- Fedezet 7500 USD összegig, ha az utazás megszakításra kerül, mert Ön vagy rokona* a
tengerentúlon betegszik meg, beleértve a COVID‑19‑et is, és haza kell térnie.
- Fedezet 7500 USD összegig, ha meg kell szakítania utazását, mert COVID–19‑tesztje vagy az orvosi
szűrés során pozitív az eredménye.
- Naponta 150 USD/fő, legfeljebb 14 egymást követő napon keresztül, ha COVID–19‑tesztje pozitív
eredményt mutat, és Ön külföldön váratlanul karanténba kerül.
Ha igénybe kell vennie a fedezetet, hívja az éjjel‑nappal elérhető ügyfélszolgálati számunk valamelyikét
az Ön által előnyben részesített nyelven:

Nyelv

Segítségnyújtás - Kapcsolatfelvételi
telefonszám

Segítségnyújtás - Kapcsolatfelvételi cím

Arab

+60327725761

Emirates.Assistance@aig.com

Angol

+44 127 345 6672

UK.assistance@aig.com

Francia

+33 149 024 670

FR.Assistance@aig.com

Német

+49 699 711 3999

DEe.assistance@aig.com

Német/Olasz
(SWI)

+49 699 711 3999

UK.assistance@aig.com

Olasz

+39 023 690 698

IT.assistance@aig.com

Mandarin

+60 327 725 761

Emirates.Assistance@aig.com

Thai

+66 649 1346

thassistance@aig.com

Vietnám

+8428 629 92185

VNAssistance@aig.com

Spanyol

+34 91 275 4683

medicalba@aig.com

Portugál

+351 21 340 5269

medicalba@aig.com

További tudnivalók az Emirtes járataival kapcsolatban:
- 1 óra 30 percnél hosszabb járataikon személyzetet egyedülálló módon kiegészítik plusz egy fővel –
aki kizárólag a mosdók takarításáért felel
- Minden utas a fedélzeten rendelkezik negatív PCR teszt eredménnyel
- Minden utasnak biztosítanak egy maszkokat, kesztyűt, kézfertőtlenítőt és antibakteriális
törlőkendőt tartalmazó higiéniai csomagot
- Repülőgépeken a levegőt 2-3 percenként cserélik ki (gyakrabban, mint egy kórházban) és a HEPA
szűrők eltávolítják olyan mikroszkopikus részecskék 99,99%-át mint baktériumok, vírusok vagy
gombák

-

Az utasok biztonsága érdekében személyzet a fedélzeten teljes védőruhát visel
Mint eddig is, minden egyes járat után teljeskörű tisztítás van a fedélzeten

ORSZÁG: Egyesült Arab Emírségek
HIVATALOS PÉNZ: emirátusi dirham (AED), melynek kivitele nem korlátozott, így bárhol visszaváltható.
A mindegyik hitelkártyát elfogadják.
ORSZÁG HÍVÓSZÁM: +971
REPÜLÉSI IDŐ: kb. 5 óra 30 perc
VÍZUM: magyar állampolgárok a beutazás napjától legalább 6 hónapig érvényes útlevéllel (magán,
diplomata, szolgálati) előzetesen beszerzett vízum nélkül léphetnek be az Egyesült Arab Emírségekbe. A
belépéskor díjmentesen kiállított vízum egyszeri belépéssel 30 napos tartózkodást tesz lehetővé, amely
egyszeri alkalommal újabb 30 nappal meghosszabbítható (a meghosszabbítást a lejárat előtt személyesen
kell kérvényezni az idegenrendészeti hatóság, a General Directorate of Residence and Foreigners' Affairs
dubai-i vagy abu dhabi-i ügyfélszolgálatán). FONTOS! Az útlevélben lévő bármilyen izraeli pecsét a
legtöbb közel-keleti muzulmán országba való belépést meghiúsíthatja, így az Emirátusokba is.
ÉRKEZÉS: Jelentkezzenek be a recepción az Iroda által kiadott szállodautalvánnyal (voucher). Ekkor kell
fizetni az üdülőhelyi díjat is, mely kb. 3-6 USD/fő/éj. Továbbá depozitot kérhet a szálloda, melynek összege
változó, minimum 100-300 USD-nek megfelelő AED (dirham), iletve 3-4*-os hotel esetén kb. 500 USD,
magasabb kategóriában 500-700 USD-nek megfelelő AED. A depozit készpénzzel és bankkártyával is
rendezhető, azonban felhívjuk figyelmét, hogy a visszatérítés több hetet is igénybe vehet, ezért inkább
készpénzest fizetést javaslunk.
HAZAUTAZÁS: A szobákat a legtöbb szálláshelyen reggel 10 óráig kell 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! A transzfer időpontját is pontosan szíveskedjenek
betartani, melyről a helyi képviselőtől fognak pontos tájékoztatást kapni.
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: A strandokon megengedett a bikini és a fürdőnadrág, de ezen kívül kerülendő a kihívó
öltözködés. A szigorú erkölcsi szabályok miatt tilos a rövidnadrág, a miniszoknya és a kivágott női ruha
viselete. Ajánljuk, hogy a nagy meleg miatt könnyű len- vagy pamut ruházatot, napszemüveget, sapkát, vagy
kalapot mindenképpen készítsenek be az utazásra. A bevásárlóközpontok, éttermek látogatásához

javasoljuk, hogy vigyenek magukkal egy kardigánt, mivel az arab országokra jellemzően itt is erősen lehűtik
a belső tereket.
ÉTKEZÉSEK,CSAPVÍZ: Az étkezésük alap esetben reggeli, melynek időpontja a szállodakártyán
szerepelnek– ebben az időintervallumban fáradjanak az étterembe a zsúfoltság elkerülése végett - innen
ételt kihozni nem szabad és az italfogyasztást helyben kell fizetni. A csapvíz fogyasztását nem javasoljuk!
VALLÁS: A Ramadán böjti hónap idején, illetve a böjti időszakban (hajnaltól kora estig) nyilvános helyen
mindenki számára tilos az étel- és italfogyasztás, valamint a dohányzás. Ramadán alatt fokozottan ajánlatos
tekintettel lenni a vallási érzületből származó érzékenységre. Ha valaki a szent hónap idején a helyiek
szeme láttára eszik, iszik vagy dohányzik, a "szabályszegésnek" akár jogkövetkezményei is lehetnek. 2021ben a Ramadán 04.12-05.15. közé esik.
IDŐJÁRÁS: Az ország éghajlata alapvetően két évszakos: a nyár áprilistól novemberig, a tél decembertől
márciusig tart, rövid átmeneti időszakokkal. Az ország éghajlata a téli hónapokban enyhe, nyáron forró.
Télen a hűvös éjszakák ellenére a hőmérséklet napközben 25 C0 fölé is emelkedhet, nyáron a déli órákban,
árnyékban elérheti a 45-50 C0- ot is. A belső területeken az éghajlat száraz, a tengerparti részeken viszont
gyakran magas a páratartalom. Eső gyakorlatilag csak a téli időszakban van.
STRANDOLÁS: Szabad strandokat találnak mindenütt, a napernyők és napágyak mindenhol fizetősek.
melyekért 10 000 Ft feletti összeget is elkérnek, ezért érdemes inkább strandtörölközőt vinni. Néhány
strandon zuhanyzó és WC is rendelkezésre áll (Kite Beach, Marina Beach).
BORRAVALÓ: Az általános 10 % itt is a megszokott, a kiszolgálást 5-10 dirhammal illik honorálni.
FÉNYKÉPEZÉS: Dubaiban a helyi lakososok, különös tekintettel a nők, illetve a katonai és állam
létesítmények fényképezése szigorúan tilos! A szabály nem betartása azonnali büntetést és őrizetbe vételt
von maga után.
NYITVATARTÁSOK: A vallás miatt Dubaiban a hétvége pénteken és szombat van. Ebben az időszakban a
kisebb boltok rövidített nyitvatartási idővel dolgozna vagy zárva tartanak. Fontos tudni, hogy a mediterrán
országokhoz hasonlóan ezen a területen is van szieszta 13:00-17:00 között, de a bevásárlóközpontok
folyamatosan várják a látogatókat.
ELEKTROMOS ÁRAM: 220 V, az angol szabvány szerinti aljzat (3 ágú), melyhez átalakító szükséges
BIZTONSÁG: Az ország közbiztonsági helyzete jónak tekinthető, igen ritkán fordul elő magánszemélyek
ellen elkövetett bűncselekmény vagy más erőszakos cselekedet.

KÖZLEKEDÉS: Közlekedés: Magyarország és az Egyesült Arab Emírségek között 2017 őszén létrejött
megállapodás értelmében a két ország kölcsönösen elismeri a vezetői engedélyeket. Turistáktól gépkocsibérlésnél elfogadják a nemzetközi jogosítványt, melyet Magyarországon kell kiállíttatni. Javasoljuk, hogy
autóbérlés esetén csak nagy, nemzetközi cégektől béreljenek autót.
Az Egyesült Arab Emírségek fejlett úthálózattal rendelkezik, mely döntően autópályákból áll. A
gépkocsivezetés a nők számára teljesen korlátozásmentes. Az autópályákon a megengedett legnagyobb
sebesség általában 120 km/óra, míg lakott területen 60-80 km/óra. A közlekedési szabályok betartását
rendkívül szigorúan veszik: egyes közlekedési szabálysértések esetén – pl. sebességkorlátozás túllépése,
sárga-piros lámpa figyelmen kívül hagyása, mobiltelefon használata, ittas vezetés, tilos parkolás –
gyakorlatilag zéró-tolerancia érvényesül. A közlekedési szabályok betartását a rendőrség a legfejlettebb
technikai eszközökkel ellenőrzi, s a szabálytalanságok elkövetőit magas – 200-2.000 AED közötti – összegű
bírságokkal sújtja. Mindezeknek köszönhetően a közlekedésbiztonság az Egyesült Arab Emírségekben
kifejezetten jónak értékelhető. A fejlett és korszerű úthálózat ellenére, a közlekedési kultúra nagyon eltér
az európaitól. A közlekedési szabályokat és egyes forgalmi helyzeteket (például körforgalom) nem nagyon
ismerik. Az irányjelző használatának mellőzése is sok esetben rendkívül balesetveszélyes. Ebből adódóan
nagy körültekintést és odafigyelést igényel a mindennapi közlekedés.
A központi taxi-társaság szolgáltatása rendkívül megbízható, mérőórával ellátott gépkocsik korrekt árat
szabnak. Magántaxik igénybevétele nem javasolt.
EGÉSZSÉGÜGY: Az Országos Epidemiológiai Központ szerint kötelező védőoltás nincs. Ajánlott oltás a
hepatitis A és B, meningitisz, hastífusz, diftéria, tetanusz, meningococcus. További információ a Nemzetközi
Oltóközpont oldalán található. Ajánlott gyógyszerek a láz- és fájdalomcsillapítók, görcsoldó, hasmenés
elleni szer, ragtapasz. Az idegenvezető (amennyiben van az utazás során) kizárólag elsősegély nyújtásában
tud segíteni, gyógyszereket nem áll módjában biztosítani.
VÁM-ÉS DEVIZASZABÁLYOK:
Az országba bevihető maximum 400 db cigaretta, 50 szivar, 500g morzsolt dohány, 4 liter alkoholos ital
vagy 2 karton sör (a dobozok űrtartalma nem haladhatja meg a 355 ml-t - a légitársaságok szabályai ettől
eltérnek) Felhívjuk utasaink figyelmét, hogy mákot nem szabad az országba semmilyen formában bevinni!
(még süteménybe sütve sem). Az emirátusokba elektromos cigarettát bevinni tilos! Valutakorlátozás nincs.
DIPLOMÁCIAI KÉPVISELET: Magyar Köztársaság Nagykövetsége - Monasir Area, 26th Al Nahyan Street
no: 471, Abu Dhabi Tel.: (+971) 2666-0107Fax: (+971) 2666-7877
ORSZÁGOS SEGÉLYHÍVÓ VONAL: 999
TURISTÁKAT SEGÍTŐ RENDŐRSÉGI SZOLGÁLAT (TOURISM POLICE): +971-2-800-2626

