HASZNOS INFORMÁCIÓK
ORSZÁG: Spanyolország
HIVATALOS PÉNZ: Euro
ORSZÁG HÍVÓSZÁM: 0034
REPÜLÉSI IDŐ: kb. 5 óra 30 pec
HIVATALOS NYELV: spanyol, a szálláshelyeken és éttermekben általában beszélnek angolul is
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
bocsájtott voucheren feltüntetett gyülekezési pontot, ahol már várják Önöket. A hazaúti transzfer
indulásáról a helyi képviselő fogja értesíteni Önöket. A nemzetközi előírásoknak megfelelően a szobákat
délután 14:00-tól lehet elfoglalni az Iroda által kiadott voucher bemutatásával
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!
ÉTKEZÉSEK,CSAPVÍZ: A csapvíz tisztított tengervíz, mely fogyasztásra alkalmas, de rossz ízű, helyette
palackozott ásványvíz vásárlása ajánlott. A sziget szinte összes éttermében találkozhatnak a ropa vieja
fogással, mely egy pörköltszerű étel marhából, sertésből vagy csirkéből. Az egyik különlegesség a lassú
tűzön készölt kecskehús a carne de carba, melyet szintén érdemes megkóstolni. Természetesen itt is szinte
mindenhol találkozhatnak a spanyol népszerű fogásával a tapas-szal, melyet előételként szolgálnak fel.
Népszerű a papas arruganas is, mely egészben főtt burgonyát jelent és kétféle szósszal tálalják. Az mojo
verde egy zöldpaprikából, petrezselyemből, korianderből és olívaolajból készül, a mojo picon pedig egy
csípős paradicsomos fokhagymás szósz. A sziget lakóinak asztaláról a tenger gyümölcsei sem
hiányozhatnak, számtalan halas és más tengeri herkentyűs étel közül választhatnak az éttermekben.
A szigeten járva mindenképpen kóstoljak meg az Arucas településen készülő mézes rumot, az Arehucas-t.
VALLÁS, KARNEVÁLOK: Spanyolország jellemzően katolikus vallású ország, így az ünnepek többsége a
vallással is összefügg. Az állami ünnepeken kívül minden szigetnek megvannak a saját ünnepei is.
Februárban, két héttel hamvazószerda előtt hatalmas karnevált rendeznek, ahol megválasztják a karnevál
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Maspalomat májusban LGBT tagjai veszik birtokba és több, mint egy hétig ünnepelnek a település utcáin.
IDŐJÁRÁS: A szigetet „kis kontinensnek” is nevezik, melynek oka, hogy területén több éghajlati zóna is
jelen van, melynek köszönhetően élővilága rendkívül változatos. A sziget a Szaharával egy szélességi fokon
fekszik, a déli részein a leghidegebb hónapban is 18 fokot mérnek. A déli területeken általában sivatagi
száraz időjárás a jellemző, míg az északi területeken gyakoribb az eső melynek köszönhetően a területek
zöldebbek. Az óceán átlaghőmérséklete 18-23 °C között mozog. A szigeten gyakori a Calima jelenség, azaz
amikor a délkeleti szél a Szaharából homokfelhőt hoz magával. Ilyenkor is érdemes magas faktorszámú
fényvédőt használni, a csalóka időjárástól függetlenül ilyenkor is könnyű leégni.
ÖLTÖZKÖDÉS: Sport- illetve fürdőruha, könnyű nyári ruhadarabok, a légkondicionált helyiségek és a
hegyekbe történő kirándulások miatt kardigán javasolt. Az éttermekbe nem szabad fürdőruhában bemenni.
A legtöbb szállodában a vacsoránál az alkalomhoz illő viselet (férfiaknak hosszúnadrág) ajánlott.
STRANDOLÁS: A sziget egyik leghíresebb strandja a Playa del Ingles strand mely a sziget déli részén
helyezkedik el. A 3 kilométer hosszú aranyhomokos strand területén számtalan szolgáltatás található
(napernyők, napágyak, vízisportok), de a nyugodtabb részei kiváló lehetőséget biztosítanak a kisgyermekes
családok kikapcsolódására is. A szigeten jelentős számban vannak nudista strandolók, Playa del Ingles
strandjának La Punta felőli részén nudista strand is rendelkezésre áll. Számtalan étterem, bár és üzletek
várják a látogatókat, itt garantáltan mindenki megtalálja a számára legmegfelelőbbet. A település strandját
magas sziklafal veszik körül, a legtöbb helyen hosszú lépcsősor vezet a partra.
A híres Maspalomas-i dűnék által körbe ölelt területen található a Maspalomas strand, mely szintén 3
kilométer hosszú aranyhomokos, több partszakasszal rendelkezik. A nyugati irányban, Punta de
Maspalomas felé találhatók a vízisportolásra kijelölt helyek, illetve a nudista részek. Itt is lehetőség van
napernyők és napágyak bérlésére. A strand közelében rengeteg étterem és bár található.
A San Agustin strand jóval nyugodtabb, mint az előző két partszakasz. A 600 méteres partot finom, sötét
homok borítja, a víz nyugodt. Elsősorban a nyugodt pihenést előnyben részesítők számára ajánljuk, de
nyüzsgésről sem kell lemondani, mivel a Playa del Igles strandra egy partmenti sétányon át könnyen
megközelíthető.
A békés, fehérhomokos partok kedvelői Mogan strandját biztosan kedvelni fogják. A családias hangulatú
kb. 200 méteres strand mellett is rendelkezésre állnak éttermek, bárok, de jóval kisebb számban, mint
Maspalomas vagy Playa del Ingles strandján.
Európa egyik legjobb városi strandjaként tartják számon a sziget fővárosában, Las Palmasban elterülő Las
Canteras strandját. A strand nem csak rendkívüli természeti szépségeinek köszönheti népszerűségét, a
látogatókat magas színvonalú szolgáltatások és pezsgő élet várja. A 2 kilométeres aranyhomokos strandnál
a La Barra nevű vulkanikus kőzetmaradvány amellett, hogy természetes hullámtöröként funkcionál gazda
tengeri élővilágnak is otthont ad, melynek köszönhetően a búvárkodók számára is ideális.

BORRAVALÓ: Ugyan úgy, mint itthon kb. 10% borravalót adjunk az éttermekben, bárokban. 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 220 V, néhány szállodában 110 V. A konnektorok a
legtöbb szállodában megfelelnek a magyar szabványoknak.
BIZTONSÁG: A sziget közbiztonsága megfelel az európai normáknak. Ahogy a legtöbb turisták között
népszerű helyszínen itt is jelentős a turisták ellen irányuló zsebtolvajlás. Csak az okmányaik fénymásolatát
tartsák maguknál, az eredetit az értékeikkel együtt javasoljuk a szálloda széfjében elhelyezni.
KÖZLEKEDÉS: A szigeten rendkívül jól kiépített tömegközlekedés rendszer áll a látogatók rendelkezésére,
amellyel a sziget jól bejárható. A jegyárak nem egységesek, távolságtól függenek. A jegyek árát a sofőrnek
kell fizetni. Autóbérlésre is van lehetőség azonban a sziget nyugati részén nincsenek jó minőségű utak,
illetve javasoljuk, hogy a hegyi utakat is kerüljék el, mert a tapasztalatlan sofőrök gyakran elakadnak
ezeken a területeken. A taxiórák az előírt szabvány szerint számolnak, de a kellemetlenségek elkerülése
végett ajánlott előre megállapodni a viteldíjban.
EGÉSZSÉGÜGY: A egészségügyi infrastruktúra ahogyan Spanyolországban általában Gran Canarián is jó. 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 Európai Egészségbiztosítási Kártyával csak sürgősségi ellátás vehető igénybe
így feltétlenül javasoljuk az utazáshoz a mindenre kiterjedő baleset-, betegség-, poggyász biztosítás
megkötését!
VÁM-ÉS DEVIZASZABÁLYOK: A vámelőírások tekintetében Spanyolország mindenben az uniós
szabályokat követi. Vámmentesen lehet behozni az országba: 800 db cigarettát, 400 db kisebb szivart, 1 kg
dohányt, 10 l alkoholpárlatot (röviditalt), 20 l közepes alkoholtartalmú italt (pl. sherry), 90 l bort és 110 l
sört. Spanyolországban az idegenforgalmi adó megléte és mértéke területenként változik.
IDŐELTOLÓDÁS: Magyarországhoz viszonyítva -1 óra
FONTOS TELEFONSZÁMOK:
Általános segélyhívó telefonszám: 112 (magyar mobilról: 0034-112)
Policía Nacional: 091 (magyar mobilról: 0034-091), magyar mobilról: 0034-93/290-3000
Policía Local / Guardía Urbana: 092 (magyar mobilról: 0034-092), magyar mobilról: 0034-93/2235320
Guardía Civil: 062 (magyar mobilról: 0034-062), magyar mobilról: 0034-93/448-6650

Mentők: 061
DIPLOMÁCIAI KÉPVISELET:
Nagykövetség – Madrid
Cím: C/Fortuny 6. Piso 4. 28010 Madrid ,
Telefon: (00)-(34)-(91)- 413-70-11 ,
ügyelet: (00)-(34)-(91)- 619-22-19-29,
Ideiglenes ügyvivő: dr. Farkas Vajk
E-mail: mission.mad@mfa.gov.hu
honlap: www.mfa.gov.hu/emb/madrid

