HASZNOS INFORMÁCIÓK

ORSZÁG: Spanyolország
HIVATALOS PÉNZ: Euro (EUR)
ORSZÁG HÍVÓSZÁM: 0034
REPÜLÉSI IDŐ: kb. 2 óra 35 perc
HIVATALOS NYELV: kasztíliai spanyol, de turisták által látogatott nevezetességeknél és a szállodákban
angolul is beszélnek

VÍZUM: Magyar állampolgárok számára 2004. május 1-jétől teljesen megszűnt a vízumkötelezettség,
függetlenül attól, mi a beutazás célja és mennyi annak időtartama.
ÉRKEZÉS, TRANSZFER: A csomagfelvételt követően kérjük keresse az Irodánk által rendelkezésre
bocsátott voucheren feltüntetett gyülekezési pontot, ahol már várják Önöket. A nemzetközi előírásoknak
megfelelően a szobákat délután 14:00-tól lehet elfoglalni az Iroda által kiadott voucher bemutatásával
HAZAUTAZÁS, TRANSZFER: 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! A transzfert szolgáltató partnerünk az indulást
megelőző kb. 24 órában értesítést küld a szálloda recepciójára a transzfer indulásának időpontjáról.
TELEPÜLÉSEK: A Costa Brava, azaz a „vad part” az egyik legnépszerűbb spanyol célpont a turisták körében.
Területén szép sziklás, és homokos-kavicsos strandok sorakoznak, melyek gyorsan mélyülnek. A
települések között megtalálhatók a bulizásra alkalmas vibráló hangulatú városok éppúgy, mint a
nyugodtabb családi nyaralásokra alkalmas települések.
Lloret de Mar Costa Brava legfejlettebb üdülőhelye, a terület központja. Az éjszaki élet itt a legnyüzsgőbb.
A bárok, diszkók, éttermek egymás mellett sorakoznak. Itt található a Waterworld csúszdapark is, mely a
településhez hasonlóan zsúfolt, ennek ellenére mégis jó minőségű. A csúszdaparkba Calellából, Malgrat de
Mar-ból és Santa Susannna-ból is autóbusz közlekedik. Lloret de Mar a vízisportok szerelmesei számára is
jó választás. A tengerparton számtalan lehetőségből választhatnak. A nyugodtabb strandolást kedvelők
számára a nyugti részen elhelyezkedő Fenals strandot ajánljuk, a nudistákat pedig a Boadella strand várja.
A Treumal strand, mely már Blanes közelében található a terület egyik legszebb strandja. Mivel Costa Brava
központja ezért az egyik legdrágább település a területen.

Malgrat de Mar és Santa Susanna mára már teljesen összeépült. A települések hivatalosan már nem a Costa
Brava részei, Costa Maresme-hez tartoznak, sokan mégis Costa Brava részeként tartják őket számon. Jó
minőségű szolgáltatások várják az ide látogatókat. Az üdülőtelepülés inkább a családok számára ideális
választás, strandja homokos-kavicsos. Ugyan itt is van néhány diszkó, de ezek korábban zárnak, mint a
Lloret de Mar-ban található társai, így itt egy picit nyugodtabb mederben zajlik az élet. Malgrat de Mar
külterületén található a Marineland aquapark, mely számtalan csúszdával és delfináriummal és
papagájshow-kkal várja a látogatókat. Calella-ból, Santa Susanna-ból és Lloret de Mar-ból egyaránt buszjárt
közlekedik.
Santa Susanna Malgrat de Mar-hoz hasonlóan üdülőtelepülés óváros és látnivalók nélkül. Szintén csendes
település, az éjszaki élet itt se jellemző, így szintén a családi nyaralások ideális helyszíne lehet. Standja
durva homokos, valamint sziklás részek megtalálhatók.
Calella földrajzilag már szintén nem a Costa Brava része, Costa Meresme-hez tartozik. Barcelonához ez a
település esik a legközelebb, de a további üdülőhelyek is könnyen elérhetők a vonattal, vagy autóbuszokkal.
Strandja hosszú és durva homokos sportolási lehetőségekkel. Az előző két településtől eltérően itt már több
a diszkó és pub, valamivel nyüzsgőbb az éjszakai élet, de még korántsem akkora, mint Lloret de Mar-ban.
Sok látnivalóra itt sem kell számítani, a mai is működő hangulatos világítótornya mellett érdemes felkeresni
a Dalmau parkot, mely a városközpontban található.
ÉTKEZÉSEK,CSAPVÍZ: A csapvíz fogyasztásra alkalmas. A katalán konyha nagy népszerűségét friss és jó
minőségű tengeri és baromfi húsának, illetve gyümölcseinek és zöldségeinek köszönheti. Nagy kedvenc a
„pa amb tomáquet”, mely fokhagymával dörzsölt pirított kenyeret jelent, paradicsommal, olívaolajjal és
sóval. Régi hagyománya van a területen a sonka (pernil) és a sajtgyártásnak (formatge). Az egyik
legkiválóbb fogás a formatge de tupí, mely egy olívaolajba áztatott kecskesajt, valamint a gorritxa, mely
penészes kecskesajt. A terület specialitása a különféle kolbász is, ezeket is érdemes megkóstolni a nyaralás
során. A katalán konyhát leginkább a sokféle mártásai különítik el leginkább a spanyol konyha egyéb
területeitől. A leggyakrabban használt mártások a sofregit, mely sült hagymából, paradicsomból és
fokhagymából készül, a samfina mely az előzőhöz hasonló alap mellett paprikát, padlizsánt vagy cukkinit
is tartalmaz. A picada őrölt mandula mellett fokhagymát, petrezselymet és zsemlemorzsát tartalmaz.
Természetesen a híres paella is megtalálható Costa Bravan, melyet itt sáfrány nélkül készítenek, valamint
specialitás a tintahal festékével készült rizsétel is. Ezeket is feltétlenül érdemes megkóstolni.
A tapasok eredetileg nem voltak a katalán konyha részei, de az utóbbi időben Barcelonában és annak
környékén is elterjedt fogás lett.
A desszertek között bőségesen akadnak ínycsiklandó fogások. A crema Catalana az egyik legnépszerűbb és
legelterjedtebb mely mézből és friss krémsajtból készül, a crema brülé-hez hasonlatos.
VALLÁS: A spanyol alkotmányban foglaltak szerint az országnak nincs hivatalos államvallása, az országban
a lakkosság 76%-a vallja magát katolikusnak, a legtöbben azonban nem vagy csak nagyon ritkán jár
templomba A jelenleg is zajló bevándorlási hullámnak köszöntetően mára jelentős a muszlim lakosság is,
melynek köszönhetően az iszlám a második legjelentősebb vallás az országban.

IDŐJÁRÁS: Costa Brava éghajlata mediterrán, a nyár meleg, a téli hónapokban enyhe a hőmérséklet. A
legmelegebb hónap a július, a legtöbbet augusztusban süt a nap-akár 12 órán át. A tenger hőmérséklete
ilyenkor a 26 °C-ot eléri. A legtöbb csapadékra októberben kell számítani
VÁSÁRLÁS: Az üzletek többsége reggel 10-től este 19:00-20:00 óráig tartanak nyitva. A kis üzletek délben
bezárnak, ekkor kezdődik a szieszta (délutáni pihenő) és csak 16:00-17:00 óra körül nyitnak ki ismét. A
nagyobb áruházakban nincs délutáni szieszta.
BORRAVALÓ: Az éttermekben szokásos borravaló 10-15százalék. Kérjük ne feledkezzenek meg a
nemzetközi gyakorlatról mely szerint, ha elégedettek az idegenvezető, sofőr, csomaghordó… munkájával,
illik borravalót adni.
ELEKTROMOS ÁRAM: A hálózati feszültség általában 220V, átalakító nem szükéges
BIZTONSÁG: Spanyolországban a közbiztonság semmivel sem rosszabb, mint más nyugat-európai
országban, ugyanakkor a turistákra szakosodott bűnözői csoportok aktív jelenléte miatt indokolt a józan
óvatosság. Madridban a legfőbb problémát a zsebtolvajlások jelentik. A táskáikat zsúfolt helyen mindig
érdemes maguk előtt tartani, az értékeikre fokozatosan ügyelni. Iratainkat a hotel széfjében érdemes
megőrizni és csupán a másolatot magunknál tartani azt is elrejtve a ruhánk alatt.
Az is előfordulhat, hogy a turistára "véletlenül" ételt vagy italt borítanak, és hirtelen valaki nagylelkűen
megpróbál "segíteni". Az ilyen "segítségeket" udvariasan, ugyanakkor határozottan hárítsuk el.
Gyakori jelenség, hogy a külföldi rendszámú autóval érkező turisták autóinak kerekét a forgalmi dugóban,
vagy egy piros lámpánál egy autó mellé álló motoros kiszúrja. Percek múlva egy másik motoros
előzékenyen figyelmezteti az autóst lyukas kerekére, segítséget ajánl neki, mialatt társa az autó utasterében
található kistáskát kiemeli, vagy erőszakkal elveszi (esetenként az ajtók bezárása esetén az ablakokat
betöri) és motorral elszáguld. Hasonló trükköt alkalmaznak az autópályák pihenőiben, vagy
benzinkutaknál "dolgozó" szervezett bűnbandák is (olykor a kereket nem szúrják ki, csak valamilyen
problémát jeleznek, megállásra kényszerítve ezzel a sofőrt).
KÖZLEKEDÉS: A gépjárművel utazóknak nem szükséges a nemzetközi jogosítvány. A magyar, kártya
formátumú jogosítvány Spanyolországban is használható, amennyiben mind a kategória (korlátozások
nélkül), mind a kártya érvényes. Gyorshajtás: a sebességhatár lakott területen 60 km/h-val, lakott területen
kívül 80 km/h-val való átlépése már bűncselekmény, szabadságvesztéssel is büntethető.
Spanyolországban 0,5 g/l véralkoholszintig (0,25 mg/l légalkohol) megengedett a vezetés. (Kezdő,
valamint hivatásos vezetőknél az érték alacsonyabb.) 1,2 g/l-nél magasabb véralkoholszint (0,6 mg/l
légalkohol) esetében azonban az ittas vezetés már bűncselekménynek számít, amit börtönnel, vagy
közmunkával, illetve a jogosítvány elvételével sújtanak.
Spanyolországban útdíjat a fizetős autópályákon kell fizetni, és mivel kapurendszer van, a fizetést nem
lehet elkerülni. Vagy a belépéskor, vagy az út elhagyásakor kell díjat fizetni a tovább haladáshoz.

Barcelona Costa Brava szinte mindegyik településéről könnyen elérhető. Barcelonától Blanesig vonat köti
össze a településeket, mely a tengerparton halad végig, északabbra pedig a helyi buszok közlekednek Tossa
de Marig.
EGÉSZSÉGÜGY: Spanyolországban az Európai Egészségbiztosítási Kártyával a magyar egészségbiztosítás
terhére vehetők igénybe az egészségügyi szolgáltatások. Az európai egészségbiztosítási kártyával a
szolgáltatásokat csak az egészségbiztosítás illetékes spanyol szervével szerződésben álló szolgáltatótól
lehet - az egyenlő elbánás elvének megfelelően - igénybe venni. A szerződés nélküli magánszolgáltató által
nyújtott ellátás költségeit a beteg saját maga fizeti. Az utazáshoz javasoljuk a mindenre kiterjedő baleset-,
betegség- poggyász biztosítás megkötését.
VÁM-ÉS DEVIZASZABÁLYOK: Az utazás során a magáncélra (személyes használatra, ajándékba) vásárolt,
nem kereskedelmi jellegű áruk kivitele és behozatal nincs korlátozva az Uniós országok között. Vannak
azonban bizonyos termékek, amelyeknek az Unión belüli szállítása korlátozásokhoz, illetve speciális
engedélyekhez van kötve. Ilyenek pl.: a háziállat, vadászfegyver, alkohol és dohány termékek, valamint a
kábítószertartalmú gyógyszerek.
IDŐELTOLÓDÁS: Magyarországhoz képest nincs időeltolódás
FONTOS TELEFONSZÁMOK:
Általános segélyhívó telefonszám: 112 (magyar mobilról: 0034-112)
DIPLOMÁCIAI KÉPVISELET:
Nagykövetség
Cím: C/Fortuny 6. Piso 4. 28010 Madrid
Telefon: 91 413 70 11, 91 413 70 99 (Munkaidőben)
Fax: 91 413 41 38
Misszióvezető: Tóth Katalin
Email: mission.mad@mfa.gov.hu
Konzulátus
Cím: C/Ángel de Diego Roldán, 21 28016 Madrid
Telefon:+34/91/413-9850
Email: consulate.mad@mfa.gov.hu
Gond esetén a nap 24 órájában elérheti a Madridi Magyar Konzuli Hivatalt. Munkaidőben a +34-91-4139850, +34-91-413-4137 telefonszámon, munkaidőn túl a konzuli tájékoztatási és vészhelyzeti ügyeleti
telefonvonalon:

-

Magyarországról ingyenesen a 06-80-36-80-36 zöldszámon, amely a Konzuli Tájékoztatási és
Ügyeleti Központunkban, Budapesten van.
Külföldről a +36-80-36-80-36,
illetve WhatsApp – +36-30-36-36-111 – és Viber – +36-30-36-36-555 – platformokon
elsősorban szöveges üzenetek formájában.

