HASZNOS INFORMÁCIÓK
ORSZÁG: Indonéz Köztársaság
HIVATALOS PÉNZ: Indonéz rúpia (IDR), melynek bevitele és kihozatala tilos. Célszerű dollárt vagy eurot
vinni. Fontos, hogy a 2003 előtt kibocsátott USD bankjegyeket nem fogadják el. A nemzetközi bank- és
hitelkártyákat általában elfogadják.
HIVATALOS NYELV: bahassza indonéz
ORSZÁG HÍVÓSZÁM: 0062 36
REPÜLÉSI IDŐ: 16:30-18 óra átszállással
VÍZUM: Turista célú beutazás és 30 napnál rövidebb tartózkodás esetén nem szükséges. Az útlevélnek a
hazautazástól számítva 6 hónapig még érvényesnek kell lennie!
ÉRKEZÉS: A nemzetközi előírásoknak megfelelően a szobákat délután 14:00-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 10 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 előtti napon, a recepciónál kell érdeklődni. Az
aktuális adatokat általában meg is tekinthetik a kifüggesztett monitoron vagy táblán.
KIRÁNDULÁSOK: A kiválasztott szálloda által hirdetett kirándulásokon van lehetőség részt venni,
melyekről bővebb információt a helyszínen kérhetnek, illetve ott tudnak jelentkezni.
ÉTKEZÉSEK, CSAPVÍZ: A csapvíz fogyasztásra nem alkalmas, palackozott víz vásárlását javasoljuk. A jég
fogyasztása a nagy meleg ellenére sem javasolt.
A helyi gasztronómia rendkívül gazdag és változatos, a helyi ételek mellett számos nemzetközi konyha is
képviselteti magát. Az indonéz konyhát leginkább az indiai és kínai ételek befolyásolták, ételeik erősen
fűszeresek. A vegetáriánusok számára is széles a kínálat. A trópusi gyümölcsöket is érdemes megkóstolni.

VALLÁS: hindu (93%), buddhista, muszlim, protestáns, katolikus. Mindennaposok a vallási szertatások,
számtalan oltár és templom áll a szigeten. Ha ilyenbe botlunk igyekezzünk diszkérten viselkedni és fotózni.
Bármilyen bájos kisgyermekkel is találkozunk soha ne simogassuk meg a fejét mivel az szent testrésznek
számít. Ez az európai ember számára kedves gesztus Balin nem elfogadott.
A balinéz emberek rendkívül barátságosak, vendégszeretőek, kedvesek és tisztelettudóak. A hangos beszéd
vagy veszekedés a szemükben nagy tiszteletlenség, ha pedig mindez feléjük irányul azzal nem tudnak mit
kezdeni. Ha esetleg nézeteltérésre kerülne sor akkor is igyekezzünk megőrizni a hidegvérünket, esetükben
a határozott de udvarias fellépés célravezetőbb.
A szigeten rendkívül nagy udvariatlanságnak számít, ha valakit ujjal magunkhoz hívunk, csípőre tett vagy
karba tett kézzel állunk vele szemben. Az egyik legnagyobb sértés a helyiekkel szemben, ha valamit a bal
kezünkkel nyújtunk át.
A helyiek egyik szent állata a majom, akik kellemetlenségeket okazhatnak a nyaralásunk alatt, ha nem
figyelünk oda. A szemtelen és pimasz állatok közelében fogyóeszköz a napszemüveg, mobiltelefon, palacos
víz vagy bármilyen egyéb könnyen elcsenhető használaticikk, ezekre fokozottan ügyeljünk a
társaságukban. A majomerő látogatása során tartsuk be a helyi vezető viselkedésünkre vonatkozó
utasításait, az állatok fegyelmezést pedig hagyjuk meg neki.
IDŐJÁRÁS: Trópusi éghajlat, a hőmérséklet kb. 30-35 0C között mozog egész éveben. A csapadékos időszak
októbertől áprilisig tart, ekkor gyakoriak a rövid ideig tartó, kb. 1-2 órás áztató esők. Ebben az időszakban
magas páratartalommal kell számolni. A száraz évszakban (május-szeptember) alacsonyabb a
páratartalom, az esték hűvösek lehetnek.
ÖLTÖZKÖDÉS: Könnyű nyári ruhák javasoltak. Az éttermekben nem illendő fürdőruhában bemenni.
Templomokban és egyéb szent helyeken csak lábat és vállat takaró öltözet az elfogadott.
Az esős időszakban egy esőkabát hasznos ehet. A hűvösebb északi, hegyvidéki területeken hosszú nadrág
és egy vékony pulóver is jól jöhet.
STRANDOLÁS: Az ár-apály jelenség jelentősen befolyásolja a strandolási lehetőségeket, apály idején
előfordul, hogy az óceán erősen visszahúzódik, így nem alkalmas fürdőzésre. Esős időszaban erős
hullámzás előfordulhat, ebben az esetben a parton zászlókkal jelzik, hogy szabad-e fürdőzni. Napozáshoz
elengedhetetlen a magas faktorszámú napozószer használata.
BORRAVALÓ:. Kérjük ne feledkezzenek meg a nemzetközi gyakorlatról mely szerint, ha elégedettek az
idegenvezető, sofőr, csomaghordó… munkájával, illik borravalót adni. Az alacsony fizetések miatt a helyiek
nagyon rá vannak szorulva a plusz pénzre, ezt tartsuk szem előtt.
NYITVATARTÁSOK: A bankok hétköznap általában 8:00-15:00, pénteken és szombaton pedig 08:00-12:00
között tartanak nyitva. Az üzletek 10:00-22:00 között vannak nyitva
ELEKTROMOS ÁRAM: 120-230 V, átalakító szükséges

BIZTONSÁG: A turisták kárára elkövetett legjellemzőbb bűncselekmény a lopás és a rablás. Előfordulása
zsúfolt közlekedési járműveken, motorbiciklin és üdülőövezetekben, strandokon a leggyakoribb. Javasoljuk
a hitelkártyákról, repülőjegyekről, útlevelekről (adat- és vízumoldal) fénymásolatok készítését, és azok
elkülönített helyen történő tárolását. A személyazonosság igazolására az útlevélen kívül csak az útlevél
adat- és vízumoldalának indonéz közjegyző vagy Magyarország konzuli tisztviselője által hitelesített
másolatát fogadják el a hatóságok.
Kábítószer forgalmazásért és csempészéséért Indonéziában halálbüntetés járhat, akár kis mennyiségű
birtoklásáért és fogyasztásáért is több évtizedes börtönbüntetés szabható ki. Ne fogadjon el ismeretlen
eredetű csomagot, italt vagy élelmiszert. Alkoholt csak hivatalos árusítóhelyen vásároljon, házi készítésű,
olykor metanolt tartalmazó erjesztett italok fogyasztásával összefüggő megbetegedések gyakran
előfordulhatnak, fogyasztását ezeket kerüljék.
KÖZLEKEDÉS: Bármely a Bécsi Közúti Közlekedési Egyezményhez csatlakozott ország, így Magyarország
által kiállított nemzetközi gépjárművezetői engedély Indonézia területén érvényes. Az indonéz közlekedés
morál merőben eltér az európaitól, így az autóvezetést nem javasoljuk Balin.
A szigeten nincs az európai normáknak megfelelő tömegközlekedés, kétféle busz közlekedik mindössze. A
távolsági buszok (bis umum) a nagyobb településeket köti össze, fel- és leszállási lehetőségek az
autóbuszállomásokon vannak. A mások buszjárat a mebo, melyek városon belül közlekednek városan belül.
Ezek kisebb méretű mikrobuszok, melyeknek kinevezett megállói nincsenek, leintéssel lehet használatba
venni, a leszállási szándékot pedig a sofőrnek kell jelezni. A tömegközlekedés igénybevételekor számítani
kell arra, hogy egyik buszfajta sem légkondicionált, illetve a zsúfoltság is teljesen természetes.
Balin a legegyszerűbb taxival közlekedni. Rengeteg taxitársaság áll rendelkezésre, érdemes azokat igénybe
venni, amelyek taxiórával rendelkeznek a kellemetlenségek elkerülése végett.
EGÉSZSÉGÜGY: Kötelező oltás nincs. Hepatitis A és B, diftéria-tetanusz, polio, veszettség,
agyhártyagyulladás elleni védőoltás javasolt. Az ajánlott oltásokkal kapcsolatban keresse fel az Országos
Epidemológiai Központot. Jáván és Balin az elmúlt években nem történt maláriás megbetegedés. A
maláriához hasonló tünetekkel járó dengue-láz, chikungunya-láz és a Zika-vírus fertőzés szintén
szúnyogcsípéssel terjed, védőoltás nem mindegyik fertőzés elkerülésére áll rendelkezésre, ezért az
üzletekben országszerte könnyen és olcsón beszerezhető szúnyogriasztó készítmények és moszkitóháló
használata mindenképpen javasolt.
VÁM-ÉS DEVIZASZABÁLYOK: A beutazáskor a repülőtéren ki kell tölteni egy nyilatkozatot, mely a
vámszabályokat tartalmazza:
a.) vámmentesen lehet behozni személyenként 250, -USD, családonként 1000,- USD értékű tárgyat
/a használt felső öltözetre nem vonatkozik./. Ezt az összeget meghaladó értékű árú behozatala
esetén vámot kell fizetni.

b.) felnőtt személyek számára behozható: 200 db cigaretta, 50 db szivar, 100 g dohány vagy 1 liter
alkohol. Ezt a mennyiséget meghaladó árú esetén vámvizsgálat indul.
c.) élőállat, halak, növények behozatala esetén életbe lép a vesztegzári kivizsgálás.
d.) tilos a behozatala: a kábítószereknek /a behozatalát, csempészését, hálbüntetéssel, használatát
több év szabadságvesztéssel büntetik/, gyógyszereknek /saját használatra szánt gyógyszereken
kívül/, bármilyen nemű fegyvereknek, muníciónak, lézer fegyvereknek, robbanóanyagoknak,
pornográfiának, kínai lapoknak, kínai gyógyító szereknek, adó-vevőknek, és vezeték nélküli
telefonoknak.
e.) vizsgálat alá tartoznak a felvett videokazetták, cd-k, dvd médiák és más felvételek.
Valuta behozatala nincs korlátozva, azonban ajánlott nagyobb összegnél a beutazáskor bejelenteni a
kiutazáskori esetleges probléma elkerülésére. A helyi pénz (IDR) behozatalakor 5-10 milliós összeget be
kell jelenteni, 10 millió feletti összeget az Indonéz Nemzeti Bank igazolásával lehet behozni.
DIPLOMÁCIAI KÉPVISELET:
Tiszteletbeli konzul:
Jl. Raya Dalung No. 88, Dalung, Kuta Utara, Badung, 80361 Bali
Előhívó: 0062
Ügyelet: 878 5301 5419
Tiszteletbeli konzul:I Gusti Ngurah Rai Suryawijaya
E-mail: huconsulbali@gmail.com
Nagykövetség (Jakarta):
Jl. Rasuna Said Kav. X/3 Kuningan, Jakarta 12950
Előhívó: (00)-(62)-(21)
Telefon: 520-3459, 520-3460
Fax: 520-3461
Rendkívüli és meghatalmazott nagykövet: Pach Judit
E-mail: mission.jkt@mfa.gov.hu
Honlap: jakarta.mfa.gov.hu
HASZNOS TELEFONSZÁMOK:
Rendőrség: 110
Tűzoltók: 113
Repülőtér: +62361 751 011
Nemzetközi hívások operátor segítségével: 101

