HASZNOS INFORMÁCIÓK
ORSZÁG: Spanyolország
HIVATALOS PÉNZ: Euro (EUR)
ORSZÁG HÍVÓSZÁM: 0034
REPÜLÉSI IDŐ: kb. 3 óra 15 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: 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 fogyasztásra alkalmas. Mivel a spanyolok késő reggeliznek, ezért az
éttermek is később nyitnak, kb. 13:00 körül. Madridban rengeteg étterem kínál ebéd menüket, vagy napi
menüket melyek kb. 8-13 euroba kerülnek étteremtől függően. Ezek általában tartalmaznak egy előételét
és egy főfogást. A menükről már az éttermek utcafrontján is tájékoztatják a turistákat a könnyebb választás
érdekében. Ahogy minden úticélnál, itt is garanciát jelent a minőségre ha sok helyi lakos van a vendégek
körében.
Madridban kifejezetten nagy hagyománya van tapas (falatka)-oknak. Mindenképpen érdemes felkeresni a
tradicionális tapas bárokat, ahol több ínycsiklandó ízzel találkozhatnak. Az igazai autentikus bárokban sok
esetben találkozhatnak a földön eldobált szalvétákkal, mely nem az igénytelenség jele. Régebben ez jelezte,
hogy kiváló minőségű ételeket szolgálnak fel és sok az elégedett, jóllakott vendég.
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: Az éghajlat Madridban kontinentális mediterrán. A telek nagyon hidegek és gyakoriak a fagyok
és alkalmanként havazik is. A nyár forró, augusztusban átlagosan 30 °C van. Az időjárás tekintetében a
május-június és a szeptember-október a legideálisabb időpont Madrid meglátogatására. Nincs egyetlen
európai főváros sem, amelynek annyi felhőtlen napja lenne, mint Madridnak.
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
nagyáruházak, szupermarketek és a szűk belvárosban, a Puerta del Sol lévő kisüzletek egész nap
megszakítás nélkül tartanak nyitva este 20:00-21:00 óráig. Hitelkártyát szinte mindenhol elfogadnak. Híres
áruház az El Corte Ingles. Ha már Spanyolországban tartózkodunk, érdemes bőr árút, táskát, cipőt
vásárolni, mert jó az áruk és a minőségük.
BORRAVALÓ: Az éttermekben szokásos borravaló 10-15 százalék.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 230 V
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.
Madrid metróhálózata kiemelkedően jó, bárhova el lehet vele jutni. A vonaljegy ára kb. 1,5 EUR melyet a
trafikokban és újságos bódékban könnyen be lehet szerezni, de a metró lájárókban rendlekezésre állnak
automaták is.
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)
Policía Nacional: 091 (magyar mobilról: 0034-091), magyar mobilról: 0034-93/290-3000
Policía Local / Guardía Urbana: 092 (magyar mobilról: 0034-092), magyar mobilról: 0034-93/223-5320
Guardía Civil: 062 (magyar mobilról: 0034-062), magyar mobilról: 0034-93/448-6650

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.

