HASZNOS INFORMÁCIÓK
ORSZÁG: Törökország
HIVATALOS PÉNZ: török líra (TRY)
ORSZÁG HÍVÓSZÁM: 0090
REPÜLÉSI IDŐ: kb. 2 óra
HIVATALOS NYELV: török, de a szállodákban beszélnek angolul

VÍZUM: Turista célú beutazás esetén: vízum beszerzése nem szükséges. A vízummentes tartózkodás
időtartama összevonva is legfeljebb 90 nap lehet 180 napon belül. A vízummentes beutazás turista és
üzleti célú belépésre vonatkozik (üzleti tárgyalások folytatása, konferencia- és vásárlátogatás).
Turistaként - tehát vízummentesen - léphetnek be a sport vagy kulturális eseményeken történő szereplés
céljával utazók is.
A külföldi állampolgároknak olyan érvényes útlevéllel, vagy egyéb hivatalos úti okmánnyal kell
rendelkezniük, amelybe a határőrség belépő, illetve kilépő bélyegzőt tud elhelyezni. Amennyiben nincs az
úti okmányban a bélyegző elhelyezésére hely, úgy az illető nem léphet be Törökország területére.
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 fogyasztásara nem alkalmas, helyette palackozott ásványvizet javaslunk.
A török konyha híres változatos ízvilágáról. A tenger gyümölcseit kínáló jobbnál jobb éttermek sorakoznak
a Kumkapi városrészen ahol a nagyszerű ízek mellett a tengerpart is biztosan maradandó élményeket fog
okozni. A városi séták alkalmával érdemes megkóstolni a szezámmagos péksüteményeket is.
Leghíresebb ételek, italok melyek mindenképpen érdemes megkóstolni:
Baklava - dióval vagy pisztáciával töltött levelestészta
Cig köfte - csípősen fűszerezett húslabdacskák

Coban salatasi - vegyes saláta uborkából, paradicsomból és hagymából
Döner kebab - függőlegesen nyárson pirított bárány-vagy ürühús
Ekmek - kenyér
Ic pilav - rizs fűszerezve mazsolával, pisztáciával vagy píniamaggal
Sis kebab - grillezett bárányhúsdarabkák
Sis köfte - grillezett húspogácsák
Tütün balik füstölt hal
Ayran - vízzel kevert enyhén sós joghurt
Raki - ánizzsal kevert szőlőpárlat
Kahve - török kávé
VALLÁS: Törökországnak nincs államvallása. A lakosság 98 százaléka muzulmán vallású, azon belül is
többségében szunniták. Isztambulban mintegy 2600 mecset működik, ennek ellenére a lakosság jelentős
rész csak formálisan muzulmán, de természetesen sokan gyakorolják is hitüket ezért illendő betartani az
illendőségi szabályokat.
IDŐJÁRÁS: Isztambul éghajlata mediterrán, a hőmérséklet általában magas, a nyarak szárazak és melegek,
a telek pedig nedvesek és hűvösek. A legforróbb hónap a július és az augusztus. Az Égei-tenger partján még
januárban is tiszta, napos az idő.
ÖLTÖZKÖDÉS: A mecsetek látogatása során kötelező a vállat és térdet takaró öltözék, kerüljék a kihívó
ruházatot.
VÁSÁRLÁS: Az üzletek általában tovább nyitva tartanak, mint Magyarországon, sok még éjfél körül is várja
a vásárlókat. A régi negyedekben elsősorban a bazárok, autentikus boltok találhatók. A bőráruk, ékszerek,
kerámiák, fűszerek és kézzel készült szőnyegek rendkívül jó minőségűek. A piacokon érdemes minél
nagyobb gesztusokkal hüledezni az elsőre adott áron, az árusok többsége élvezi ezeket az alkudozásokat
és végül sokkal kedvezőbb árat is hajlandóak adni.
BORRAVALÓ: Az éttermekben szokásos borravaló 10-15 százalék. Ezt akkor is illik odaadni, ha a számlán
feltüntették a felszolgálás költségét. A taxisofőrök nem várnak borravalót, ha a repülőtérről visznek minket
a városba. A törökfürdőkben adjunk 15-20 százalékos borravalót. Kérjük ne feledkezzenek meg a
nemzetközi gyakorlatról mely szerint, ha elégedettek az idegenvezető, sofőr, csomaghordó… munkájával,
illik borravalót adni.
ELEKTROMOS ÁRAM: 220 V, a legtöbb szállodában nem szükséges átalakító
BIZTONSÁG: Isztambul közbiztonsága jó, de mint ahogy minden a turisták által kedvelt árosban itt is
megjelentek az utcai bűnözők. A turisták sérelmére elkövetett bűncselekmények többsége zsebtolvajlás, a
táskák metszése vagy lerántása. A zsúfolt helyeken (tömegközlekedési eszközökön, látványosságok körül)
vigyázzanak az értékeikre, a táskákat mindig tartsák maguk előtt. A rendősrég folyamatosan szemmel tartja
a tolvajokat, próbálják minimalizálni a bűncselekményeket. Az egyedül utazók a bőröndökkel, táskákkal

inkább válasszák a taxit mintsem a tömegközlekedést a kellemetlenség elkerülése érdekében. A hölgyek
fenntartásokkal kezeljék a „szívtiprókat”.
KÖZLEKEDÉS: A legépszerűbb közlekedés eszköz az úgynevezett dolmus (minibusz) melyet általában a
normál buszmegállókban is megáll, de egyszerűen le is lehet inteni. A viteldíj a sofőrnek fizetendő. A sárga
taxikkal is egyszerűen és biztonságosan lehet közeledni. A hosszabb utaknál érdemes előre megállapodni
a sofőrrel. Éjszaka a taxik dupla tarifával dolgoznak!
A tömegközlekedés jól működik, a modern és légkondicionált villamossal könnyen elérhetők Isztmabul
látványosságai. A jegyeket a megállókban található jegypénztárakban lehet megvásárolni.
Autókölcsönzésre is van lehetőség, de ezt inkább a tapasztalt sofőröknek ajánljuk mert a törökök
mediterrán stílusban vezetnek, a szabályokat gyakran megszegik.
A városban három vonal van: az egyik Levent és Taksim között, a másik Kocatepén át Aksarayt köti össze a
reptérrel. Az új vonal Taksimot és Aksarayt kapcsolja össze.
A török helyközi járatok kényelmesek és népszerűek, de a jegyárakon nehéz eligazodni. Isztambul központi
buszpályaudvara Esenlerben van, kb. 10 km-re a városközponttól észak-nyugatra. A másik nagy állomás az
ázsiai oldalon, a Haydarpasa mögötti Haremben található.
EGÉSZSÉGÜGY: A mintegy 1500 török kórház egyharmada magánkórház (özel hastanesi). Ezen kórházak
színvonala a legmagasabb, ugyanakkor a szolgáltatásaik díjszabása is jelentősen magasabb, mint az állami
kórházaké. Törökországba utazás előtt a WHO ajánlása szerint kötelező védőoltás nincsen, ugyanakkor
számos oltás felvétele ajánlott: Hepatitis A és B, hastífusz, diftéria-tetanusz, veszettség. Az utazáshoz
javasoljuk a mindenre kiterjedő baleset-, betegség-, poggyász biztosítás megkötését.
VÁM-ÉS DEVIZASZABÁLYOK: A külföldiek számára 5000 USD-nek megfelelő összeg be és kivitele
engedélyezett. Nagyobb összeg esetében eredetéről szóló okmány szükséges (pl. banki nyugta). A ki- és
behozott ékszerek értéke nem haladhatja meg a 15 000 USD-t, nagyobb érték esetében az eredetét kell
bizonyítani. A beutazáskori vámvizsgálatnál a meghatározott értéket meghaladó vagyontárgyakat
feltüntetik az útlevélben a további kiutazás megkönnyítésének érdekében. Vámmentesen bevihető
Törökországba: 200 db cigaretta, 1 kg kávé, 1 kg instant kávé, 500 g tea, 5 palack alkohol 100 cl tartalmú,
7 palack alkohol 75 cl tartalmú, 5 doboz parfüm , kölnivíz vagy after shave, melyeknek tartalma nem
haladhatja meg a 120 ml. Műtárgyak (100 évet meghaladók) kivitele tilos. Régebbi értéktárgyak kivitelével
a legfőbb múzeumi igazgatóság foglalkozik. Az újan vásárolt szőnyegek esetében a kivitelnél szükséges a
számlát felmutatni. Orvosságokat, gyógyászati eszközöket csak saját használatra vihetünk vámmentesen
az országba. Általános vámmentesség a 300 EURO értéket nem meghaladó árúra vonatkozik, a 15 évüket
nem betöltött személyek esetében ez az érték 145 EURO. A vámhatóság aligazgatóságának jogában áll az
árú vámmentesítése a mennyiségtől és fajtájától függően. Tilos a drogok behozatala vagy árusítása. A nem
megengedett psychotróp vagy mámorító anyagok behozatalát, kivitelét vagy gyártását (már 1 gramm
mennyiségért is) 10-től 20 évig tartó szabadságvesztéssel büntetik.
IDŐELTOLÓDÁS: Magyarországhoz képest +1 óra

FONTOS TELEFONSZÁMOK:
Tűzoltóság (itfaiye): 110
Mentők (ambulans): 112
Közlekedési rendőrség (trafik polisi): 154
Rendőrség (polis): 155
Csendőrség (jandarma): 156
DIPLOMÁCIAI KÉPVISELET:
Magyar Köztársaság Nagykövetsége
Layos Kosut Caddesi No.2.,
06550 Yildiz, Cankaya, Ankara
Telefon: +90-312-442-2273,
Fax: +90-312-441 5049
Ügyelet: +90-533-699-3694
E-mail: mission.ank@mfa.gov.hu
Nagykövet: Mátis Viktor

