HASZNOS INFORMÁCIÓK
ORSZÁG: Portugália
HIVATALOS PÉNZ: Euro (EUR)
ORSZÁG HÍVÓSZÁM: 000 351
REPÜLÉSI IDŐ: kb. 3 óra 45 perc
HIVATALOS NYELV: Portugál, de a szállodákban, látnivalóknál és az éttermekben szinte mindenhol
beszélnek angolul vagy németül.
VÍZUM: Magyar állampolgárok részére vízum beszerzése nem szükséges.
ÉRKEZÉS: 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 fogyasztása Portugáliában biztonságos. Nemzeti ételeik rendkívül
színesek és ízletesek a történelmük során ért hatásoknak köszönhetően. Az országban járva nem szabad
kihagyni a bacalhau-t, mely sózott tőkehalat jelent és egyben a portugálok nemzeti étele is. A szardínia
szintén jellegzetes fogás Portugáliában, általában grillezve, paprikával tálalják, de sardinhas de escabeche
néven is többször feltűnik az étlapokon. Ebben az esetben a halat hagymás, paradicsomos, olívás pácban
érlelik, majd kisütik. Népszerűek még a rákból, vagy tonhalból készült ételek is. A fokhagymás olajban tálalt
garnélarákkal a legtöbb helyen lehet találkozni. A kiadós ételre vágyók mindenképpen próbálják ki a
calseira levest, amelyet többféle húsból készítenek és inkább egy sűrű egytálételre emlékeztet. Az afrikai
gyarmatokra származó Piri-Piri csirkét a chilis pácolás után egyben grillezik, majd utána darabokra vágják
majd valamilyen savas levet (citromlé, bor vagy ecet) adnak hozzá melynek ropogósságát köszönheti.
Természetesen az étkezések mellől nem maradhat el a jó minőségű Portoi sem. A főétkezések között
kóstolják meg a helyi édességeket is. A Pasteis de nata egy kis vékony tésztás kosárka melyet melegen,
fahéjjal megszórva fogyasszanak. Ha a nyalánkság leghíresebb képviselőjét szeretnék megkóstolni, akkor
keressék a Pastéis de Belém elnevezést. A fartura, azaz a fánk több helyen is feltűnik a városban. A forró
olajba csurgatott fánkot porcukorral megszórva kínálják, a spanyol churros-hoz hasonlít.

VALLÁS: Portugáliában a lakosság 94% katolikus vallású. Istentiszteleteket minden este, minden vasárnap
és minden vallási ünnep alkalmával tartanak, melyek során a templom turisták által nem látogatható.
Lisszabon védőszentje Szent Antal, tiszteletére rendezik meg a Santo Antonio Fesztivált júniusban.
IDŐJÁRÁS: A város Európa egyik legkellemesebb klímájával rendelkező fővárosa. Elhelyezkedésének
köszönhetően a nyár meleg és száraz, a tél ugyan szeles, de enyhe és ritkán csökken a hőmérséklet 15 fok
alá.
VÁSÁRLÁS: A város több vásárlóutcával is büszkélkedik. Az egyik leghíresebb a Rua Augusta, ahol a
legismertebb ruhamárkák is képviseltetik magukat, de számos ajándékbolt és étterem is megtalálható. A
meredek sétálóutca a Rua do Carmo szintén számtalan ruhabolttal várja a látogatókat. Az Avenida da
Liberdade és a El Cortes Ingles szintén bővelkedik a legtöbb világmárka kínálatában, illetve luxusmárkák
is helyet kaptak. A városban járva feltűnhet, hogy gyakori a házfalak kerámiával való díszítése. Ezeket a
kerámiákat ajándékboltokban is meg lehet találni és nagyszerű szuvenír lehet. Az ország híres kiváló
borairól, ezeket a bárhol be lehet szerezni az egymás mellett sorakozó borüzletekből. A legismertebb márka
a Garrafeira Nacional.
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 szükséges
BIZTONSÁG: A közbiztonság Portugáliában alapvetően jó, de a nagyobb forgalmú, turisták által látogatott
helyeken gyakori a zsebtolvajlás vagy lopás. Zsúfolt helyeken fokozottan ügyeljenek értékeikre, táskájukra.
A tömegközlekedési eszközökön (elsősorban a lisszaboni metrón) előfordulhat, hogy a turisták ún.
„bandamódszerrel”, elkövetett lopás/rablás áldozataivá válnak. A „bandamódszer” abban áll, hogy egy 510 fős csoport szorosan odaáll a kiszemelt külföldi mellé, lökdösődnek, s míg egy-két bandatag szokatlan
viselkedéssel eltereli a turista figyelmét, a többiek kirabolják. Javasoljuk, hogy értékeiket ne vigyék
magukkal, használják a szállodákban ajánlott széfeket, irataikat pedig csak fénymásolt formában tartsák
maguknál. Parkoló kocsiban ne hagyjanak semmilyen értéktárgyat és vezetés közben is célszerű az ajtókat
zárva tartani.
Portugáliában a nyári időszakban a magas hőmérséklet és az ezzel járó szárazság miatt gyakran
alakulhatnak ki erdőtüzek, amik súlyosabb esetben forgalmas autóutakat vagy akár lakott területeket is
érinthetnek. Kérjük, kerüljék a természeti katasztrófa által sújtott területeket és tartsák be a hatóságok
utasításait.
KÖZLEKEDÉS: Portugáliában érvényes magyar vezetői engedélyekkel lehet gépjárművet vezetni. A
közlekedési szabályok betartása esetlegesebb, mint hazánkban (pl.: a jobb kéz szabály létezik, de betartása
nem 100%), a baleseti statisztika kedvezőtlenebb, mint Magyarországon.

A fogadó államban kétféle autópálya fizetési rendszer van:
1.) Fizető kapuk: ebben az esetben csak akkor lehet lehajtani a pályáról amennyiben a vonatkozó
útszakaszra megállapított díjat a gépkocsivezető megfizette.
2.) Kamerás autópályák: előre megvásárolt vagy bérelt eszközök segítségével történik a díjfizetés.
Amennyiben a gépkocsi nem rendelkezik ilyen berendezéssel, a bírság az útdíj tízszerese, de
minimum 25 €.
A város tömegközlekedés rendkívül jól szervezett és kiterjedt. A négy metróvonal, számtalan villamos- ás
buszjárt az teljes várost lefedi. A közlekedés megkönnyítése érdekében javasoljuk megvásárolni a
feltölthető Viva Viagem kártyát, mellyel olcsóbb az utazás. Háromféleképpen lehet feltölteni a kártyát, de
érdemes 24 órás jegyet vásárolni, mely buszra, metróra és villámosra is korlátlanul érvényes, valamint a
felvonókra és a Santa Justa liftre is használható. A kártya bármelyik metróállomás jegyautomatájából
kiváltható.
Ha múzeumokba is szeretnének ellátogatni, akkor a Lisboa Card-ot javasoljuk, mely 24,48 és 72 órás
változatban érhető el. Ezzel ingyenesen használhatók a merrók, buszok, villamosok és vonatok (Sintara,
Cascais), számtalan múzeum, nevezetesség kedvezménnyel vagy akár ingyenesen is látogatható.
EGÉSZSÉGÜGY: Javasoljuk, hogy a Portugáliába utazók váltsák ki az Európai Egészségbiztosítási Kártyát
(„EU KÉK Kártya”) és azon felül kössenek az utazást megelőzően mindenre kiterjedő utas-és
balesetbiztosítást is. Portugáliában az állami korházi körülmények általában megfelelőek, de számos
magán klinika is elérhető szerte az országban (pl. CUF).
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 -1 óra
DIPLOMÁCIAI KÉPVISELET:
Nagykövetség Lisszabon
Cím: Calcada de Santo Amaro, 85. Alcantara, 1349-042 Lisboa
Előhívó: (00)-(351)-(21)
Telefon: (00)-(351)-(21) 364-5928, (00)-(351)-(21) 363-0395
Központi ügyelet Budapesten (konzuli segélyhívás munkaidőn túl):
Magyarországról: 06-80-36-80-36
Külföldről: 0036-80-36-80-36

E-mail: mission.lis@mfa.gov.hu
Honlap: lisszabon.mfa.gov.hu
Konzuli Hivatal Lisszabon
Cím: Calcada de Santo Amaro, 85. Alcantara, 1349-042 Lisboa
Előhívó: (00)-(351)-(21)
Telefon: (00)-(351)-(21) 364-5928, (00)-(351)-(21) 363-0395
Központi ügyelet Budapesten (konzuli segélyhívás munkaidőn túl):
Magyarországról: 06-80-36-80-36
Külföldről: 0036-80-36-80-36
E-mail: mission.lis@mfa.gov.hu
Honlap: lisszabon.mfa.gov.hu
Ügyfélfogadás: hétfő-szerda-péntek: 9.00-12.00

