HASZNOS INFORMÁCIÓK
ORSZÁG: Görögország
HIVATALOS PÉNZ: Euro (EUR)
ORSZÁG HÍVÓSZÁM: 0030
REPÜLÉSI IDŐ: kb. 2 óra 25 perc
HIVATALOS NYELV: Görög, de a szállodák, éttermek, látnivalók személyzete beszél angolul
VÍZUM: Magyar állampolgárok számára nem szükséges. Érvényes útlevéllel vagy személyi
igazolvánnyal lehetséges a beutazás.
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 recepció0jára a transzfer
indulásának időpontjáról.
TELEPÜLÉSEK, STRANDOK: Lambi fekvésének köszönhetően az egyik legnyüzsgőbb strand
szigeten, a főváros, Kos keleti részén helyezkedik el. A kiváló minőségű szolgáltatásokat nyújtó 1
kilométer hosszú homokos strand Kék zászlós kitüntetést is kapott. A part mentén bárok,
strandröplabda és víziportok várják a nyaralókat. Esténként folyamatosa a nyüzsgés, jelentős az
éjszakai élet a strand mentén.
A sziget fővárosától Kos várostól kb. 11 kilométerre elhelyezkedő, mintegy 10 kilométer hosszú
Tigaki strand aranyhomokos, sekély partjával igen népszerű a látogatók körében. Többször
elnyerte a Kék zászlós kitüntetést melyet nem csak vízének minősége miatt kapott, magas
színvonalú szolgáltatási is közrejátszottak a díj elnyerésében. A partja szörfösök számára is

ideális, de további vízisportok is kipróbálhatók. Kos városból helyi buszjáratokkal vagy akár
kerékpárral is eljuthatnak a Lambi Beach mellett húzódó parti úton.
Psalidi homokos-kavicsos strandja Kos várostól kb. 3 kilométerre helyezkedik el az Agios Fokas
és Thermes felé vezető út mentén. A napernyők és napágyak között jellemzően homokos a part, a
víz felé azonban kavicsossá válik, így fürdőcipő viselését javasoljuk az érzékenyebb lábúak
számára. A part mentén éttermek és bárok várják a vendégeket. A sportolni vágyók számtalan
vízisport közül választhatnak.
Kardamena Beach a fővárostól kb. 30 kilométerre helyezkedik el, homokos strandja mintegy 3
kilométer hosszan nyúlik el egészen a kikötőig. A település a helyi strandolni vágyók és turisták
körében is egyaránt népszerű. Napernyők és napágyak itt rendelkezésre állnak térítés ellenében,
valamint éttermek és bárok széles kínálata várja a látogatókat.
ÉTKEZÉSEK, CSAPVÍZ: A csapvíz iható, de szokatlan íze miatt palackozott víz fogyasztását
javasoljuk. A sziget fő jellegzetessége a kecskesajt, mely különleges ízét a vörösborban történő
áztatásnak köszönheti. Gyakran kínált kísérője a főételeknek a afrena avagy a csicseriborsóból és
babérlevélből erjesztett kenyét. A pitaridia egy speciális lasagna-féleség, melyet húslevesben
főznek. Rendkívül népszerű a főkét esküvőkre és ünnepnapokra készülő Barbara, mely főtt búza
cukorral, madulával, dióval, mazsolával, gránátalmával, fahéjjal, rózsavízzel, narancshéjjel
fűszerezve. Az édességek kedvelőinek biztosan ízleni fog a katimera is, amely szirupos sajttortát
jelent, vagy a márványon sütött hagyományos palacsinta tojásba mártva és újra kisütve,azaz a
marmarites cukorral vagy mézzel tálalva.
A helyiek hagyományos itala a fahéjas Kandelada, illetve a Alefaskia gyógynövényes tea.
VALLÁS: Görögországban a görögkatolikus vallás terjedt el. Kérjük a templomok látogatásakor
ennek megfelelően vállat és lábat eltakaró öltözéket viseljenek.
IDŐJÁRÁS: Kos-szigeten a mediterrán éghajlat uralkodik, melynek köszönhetően a nyarak forróak
és szárazak, melyet az északról fújó „meltemi” igyekszik hűsíteni. Télen gyakoriak a zárpoesők, de
sok a napsütés is, melynek köszönhetően a sziget szokatlanul dús és buja növényzettel
rendelkezik.
VÁSÁRLÁS: Az üzletek nyitvatartása hasonló a többi a mediterrán országéhoz, a szieszta
időszakban, 14- 17 óra között általában zárva tartanak. A tavernák, kávézók és egyéb
szórakozóhelyek éjszakai órákig nyitva tartanak. Rodoszi arany-, ezüst-, bőráru és a lindoszi
színes cserépáru kedveltek a turisták körében.

BORRAVALÓ: A szállodákban és éttermekben a számla végösszege hivatalosan tartalmazza a
kiszolgálási díjat is, némi plusz pénzt azonban szívesen fogadnak, kb. 10%-ot.
ELEKTROMOS ÁRAM: 220 V, átalakító nem szükséges
BIZTONSÁG: Görögországban, de a szigeteken a közbiztonság még inkább jónak mondható. A
turisták kárára elkövetett zsebtolvajlások, lopások kis számban, de elfordulhatnak. A látnivalók
körül, zsúfolt helyeken ügyeljenek a táskájukra zsebikre. Az értékeket, úti okmányokat tartsák a
szálláshely széfjében, ne vigyék el a strandra vagy hagyják az autóban őrizetlenül. Az utóbbi
időben, főleg Rodosz városban és Falirkaiban megjelentek olyan nők - általában színesbőrűek akik széles mosollyal közelednek a turisták felé és a kézfogás során ügyesen lelopják a karkötőket,
órákat melyek visszaszolgáltatásáért pénzt kérnek. A túl kedves és közvetlen ismeretlenekkel
mindig legyenek óvatosak.
KÖZLEKEDÉS: A legegyszerűbb autót vagy motort bérelni, de ügyeljenek a helyi sofőrökre, akik
gyakran még a gyalogos átkelőknél sem állnak meg és a legveszélyesebb helyeken is képesek
előzni. Görögország a Magyarországon érvényes gépjármű iratokat és jogosítványokat a többi
uniós tagállam hasonló irataival azonos módon elismeri. Menet közben a biztonsági öv becsatolása
kötelező, a mobiltelefon használata pedig tilos. A gépjárművekre vonatkozó
sebességkorlátozások: autópályán 120 km/óra országúton 80 km/óra lakott területen 50 km/óra.
Gépjárművet csak azon 21 életévüket betöltött személyek bérelhetnek, akiknek legalább egy éva
megvan a jogosítványuk.
A szigeten jelentős a kerékpárosok száma, a fővárosban és környékén jól kiépített kerékpárutak
állnak rendezésre, melyeken könnyen eljuthatnak a strandokra kétkeréken.
EGÉSZSÉGÜGY: Az érvényes hazai egészségbiztosítással rendelkező magyar állampolgárok a
görög állampolgárokkal megegyező feltételekkel részesülnek sürgősségi ellátásban a görög állami
betegellátó rendszer intézményeiben, ha Európai Egészségbiztosítási Kártyával (Kék kártya)
rendelkeznek. Az Európai Egészségbiztosítási Kártyát célszerű a tartózkodás teljes időtartama
alatt maguknál tartani, mert a sürgősségi ellátásra jogosultság csak ezzel igazolható. Az Európai
Egészségbiztosítási Kártya megléte esetén is ajánlatos teljes körű, az utazás egész időtartamára
szóló utas- és balesetbiztosítást kötni. Az ilyen biztosítás nemcsak a sürgősségi betegellátásra
terjed ki, de magában foglalja az egészségügyi ellátás során felmerült esetleges önrésszel, a
poggyász, úti okmány, pénz elvesztésével, a felmerült jogi ügyekkel, tolmácsolással stb.
kapcsolatos költségeket is.

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 viszonyítva +1 óra az időeltolódás.
FONTOS TELEFONSZÁMOK:
turista rendőrség: 171 (angolul, németül, franciául, görögül)
központi rendőrség: 100
mentő: 166
tűzoltóság: 199
DIPLOMÁCIAI KÉPVISELET:
Konzuli hivatal Athén
Cím: 38, Vasileos Konstantinou Avenue 116 35 Athens
Előhívó: (00)-(30)-(210)
Telefon: +30 210 72-56-821; +30 210 72 56 817
Központi ügyelet Budapesten (konzuli segélyhívás munkaidőn túl):
Magyarországról: 06-80-36-80-36
Külföldről: +36-80-36-80-36
Fax: 72-56-841
Ügyfélfogadás: hétfő-szerda-péntek: 9.00-12.00
Konzul: Szoldatits László, Berényi János
E-mail: consulate.ath@mfa.gov.hu Honlap: athen.mfa.gov.h

