HASZNOS INFORMÁCIÓK

ORSZÁG: Görögország
HIVATALOS PÉNZ: Euro (EUR)
ORSZÁG HÍVÓSZÁM: 0030
REPÜLÉSI IDŐ: kb. 2 óra 30 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 recepciójára a transzfer indulásának időpontjáról.
TELEPÜLÉSEK, STRANDOK: A sziget fővárosa Rodosz város, itt találhatók a sziget legfőbb kulturális
látnivalói, nevezetességei. Óvárosa ma Európa egyik legnagyobb középkori műemléke, 1988 óta a UNESO
Világörökségi listáján is szerepel. A város két részből áll, az óvárosból és az Újváros városrészből. Az óváros
történelmi látnivalói mellett érdemes felkeresni az Újvárost is, kikötője és piaca igazán hangulatos. A város
strandja az Elli, mely kavicsos, gyorsan mélyülő.
A sziget második legnagyobb városa Ialysos fővárostól 8 km-re helyezkedik el. A két település ma már
szinte teljesen összeépült. Annak ellenére, hogy a város jelentős szerepet játszik az idegenforgalomban,
sikerült megőriznie báját. Strandja homokos-kavicsos, népszerű a vízisportok kedvelői között.
A szörfösök paradicsoma Ixia település. A sziget nyugati részén található, ahol erős a szél, a tenger is
hullámokkal teli. Strandja hosszú és keskeny, rengeteg étterem és üzlet várja a betérőket.
Faliraki a sziget egyik legjelentősebb, legmozgalmasabb üdülőterülete. A belvárosban számtalan
szórakozóhely, étterem, bár található, jelentős éjszaki élettel bír. Több kilométer hosszú homokos-kavicsos
strandja a kisgyermekes családok számára is ideális, de rengetek vízisportolási lehetőség is rendelkezésre

áll. A déli részen csendesebb, lassan mélyülő sziklás strand található. A déli részen kapott helyet a sziget
egyetlen nudista strandja is a Mandomanta. A part mentén számtalan taverna, bár és diszkó sorakozik, a
közelben pedig egy csúszdapark (Ammoudes)is található.
Falirkai mellett helyezkedik el a híres és gyönyörű Anthony Quinn-öböl. A színész a görögök nagy
kedvence, a Zorba a görög című film főhősének remek megformálása miatt még a tiszteletbeli görög
állampolgárságot is megkapta. Az rodosziak az öblöt azonban egy másik híres filmszerepének
köszönhetően nevezték el a színészről: Navarone ágyúi című történelmi filmben Sztavros szerepének
köszönhetően kapta új nevét az öböl a sziget lakóinak tisztelete jeléül.
Lindosz Rodosz jelentős nyaralóhelye, az egyik legszebb falu a szigeten, melynek köszönhetően picivel
drágábbak is a szolgáltatások, mint a többi közeli településen. A falu mögött magasodó szikla tetején
található Akropolisz a turisták kedvelt célpontja. A látványosság gyalog vagy szamárháton közelíthet meg.
Több stranddal is rendelkezik, melyek közül a Szent Pál-öböl Rodosz egyik legszebb partja. Kevésbé zsúfolt,
mint a település többi partja. Az öböl egyik részén kavicsos-sziklás a strand, a másik oldala lassan mélyülő
és homokos.
Lindosztól kb. 15 km-re északara helyezkedik el az Agathi strand. Finomhomokos strandja arany színben
pompázik és lassan mélyül. Nyugodt strand, mely leginkább a kisgyermekes családok körében népszerű. Itt
is található taverna, illetve napernyő és napágy bérlésére is van lehetőség.
ÉTKEZÉSEK,CSAPVÍZ: A csapvíz fogyasztása a szigeten nem ajánlott, érdemes palackozott vizet vásárolni.
A híres görög gyros és a szuvlaki természetesen itt is megtalálható, azonban érdemes egy ezek mellett
érdemes a sziget specialitásait megkóstolni. A keftédhes, mely húsgombócot takar, a katsiki pedig ránott
gida húst takar, melyek rendkívül népszerűek a sziget lakói körében. Sziget lévén itt is jelentős a halételek
kínálata, azonban a túlhalászat miatt szükséges importnak köszönhetően ezek nem tartoznak a legolcsóbb
fogások közé. Ennek ellenére népszerű a barboúnia, mely grillezett vörös márna. Finomak a polipból és
garnélából készült ételek.
Az édesszájúak sem fognak csalódni, a rodosziak habzsolják az édességeket. A cukrászdákban
(zacharoplastik) gyorsan fogy a törököknél is ismert baklava, illetve az egyik legegyszerűbb, de annál
nagyszerűbb édességük a joghurtra csorgatott méz, melyet mindenképpen kóstoljon meg. Az édességek
mellett számtalan gyümölcs közül is választhatnak, amelyek garantáltan mindig frissek és zamatosak.
VALLÁS: Görögországban a görög katolikus vallás terjedt el. Kérjük a templomok látogatásakor ennek
megfelelően vállat és lábat eltakaró öltözéket viseljenek.
IDŐJÁRÁS: A sziget Afrika északi területeivel egy szélességi fokon helyezkedik el, melynek köszönhetően
a nyarakat forróság és szárazság jellemi, a telek a mediterrán éghajlatnak megfelelően enyhék, a tavasz és
az ősz pedig rövid. Az évi napsütéses napok száma majdnem 300, az eső csak a decemberben és januárban
jellemző. A tengervíz hőmérséklete már júniusban eléri a 31 fokot, augusztusban akár 25 fok is lehet, és
októberben még mindig csak 23 fokig esik vissza. A nyár nagy részében a nyugati partokat erős szél hűti,
melynek köszönhetően ezek a területek rendkívül népszerűen a víziportok szerelmei körében.

VÁSÁRLÁS: Az üzletek nyitva tartása hasonló a többi a mediterrán országéhoz, a szieszta időszakban, 1417 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 sziget tömegközlekedése rendkívül jó, a sziget bármely pontjára el lehet jutni. A
településeket rendszeresen induló autóbuszjáratok kötik össze, de menetrend itt is „görögös”, csak
amolyan iránymutató. A városi buszok általában 22 – 23 óráig közlekednek.
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
A szigeten taxik is igénybe vehetők, melyekben taxióra nincs. A viteldíjat a távolság vagy adott zóna alapján
állítják meg. Érdemes előre egyeztetni a viteldíjat a kellemetlenségek elkerülése érdekében.
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: A közép-európai időszámításhoz képest, Magyarországhoz viszonyítva +1 óra az
időszámítás.
FONTOS TELEFONSZÁMOK:
turista rendőrség: 171 (angolul, németül, franciául, görögül)
központi rendőrség: 100
mentő: 166
tűzoltóság: 199
autóklub (ELPA): 10400
Az eltűnt gyermekek felkutatására fenntartott 116 000-ás közösségi segélyvonal
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.hu

