HASZNOS INFORMÁCIÓK

ORSZÁG: Spanyolország
HIVATALOS PÉNZ: Euro (EUR)
ORSZÁG HÍVÓSZÁM: 0034
REPÜLÉSI IDŐ: kb. 3 óra 35 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: 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!
LÁTNIVALÓK: Sevilla óvárosa az európai lista 3. helyén áll, három világörökségi emlékkel is
büszkélkedhet. A város gótikus stílusban épült katedrálisa a világ harmadik legnagyobb temploma, 1987
óta szerepel az UNESO Világörökségi listáján. Harangtornya, a 105 méter magasra törő Giralda a város
szimbóluma, ahonnan lenyűgöző panoráma nyílik Sevillára. Az épületben található Kolombusz Kristóf
sírhelye.
Az 1987 óta Világörökségi helyszínként számontartott Alcazar eredetileg mór erődnek épült. A
palotanegyed az ország egyik legszebb látványossága. A sorozatrajongók számára ismerősek lehetnek az
épületek, mivel a Trónok harca több jelenetét is itt forgatták. A nagy sorok miatt érdemes a belépőt online
előre
megváltani.
Az Alcazar közelében elhelyezkedő Barrio zsidónegyedet mindenképpen érdemes felkeresni. A város
egyik leghangulatosabb sikátoros utcáin egymást követik a szebbnél szebb paloták, éttermek, terek váltják
egymást.
Szintén 1987-ben vált a Világörökség részéve az Újvilág levéltár, melyben az Amerika felfedezésével
kapcsolatos dokumentumokat. Az archívum kb. 43 000 fájlt, 80 millió oldalt és 8000 térképet, rajzot őriz.

A város egyik legnépszerűbb látványossága az 1929-es világiállításra épült Plaza Espana, mely egyben az
ország egyik legszebb tere. A téren a csatorna fölött több híd is helyet kapott, ahol akár csónakot is lehet
bérelni. A gyönyörű mozaikok az ország egy-egy tájegységét szimbolizáljak. A jelenleg
kormányépületeknek helyet adó tér szintén szolgált már forgatási helyszínként, a Star Wars Episod I. és II.
több jelenete is itt készült.
A Palaza Espana mellett elhelyezkedő Maria Luisa Park Európa legszebb parkja. A Guadalquivir-folyó
partján elhelyezkedő park gyönyörű épületeivel, virágaival és szökőkútjaival nagyszerű pihenési
lehetőséget biztosít.
A Museo de Bellas Artes Spanyolország második legfontosabb szépművészeti múzeuma. A középkortól
egészen a 20. század elejéig készült spanyol alkotások kerültek elhelyezésre az épületben.
További kihagyhatatlan látványosságok a barokk stílusú Iglesia Colegial del Salvador, mely a katedrális
után a város második legfontosabb temploma, a neobarokk Basilica de la Macarena és a rendkívül látványos
Casa de Pilatos palota.
A városban a modern építészet is helyet kapott, a Metropol Parasol a világ legnagyobb fából készült
építménye, mely 2011-ben került átadásra. A megosztó építmény a La Encarnación téren kapott helyet,
célja elsősorban a tér árnyékolása volt.
ÉTKEZÉSEK,CSAPVÍZ: A csapvíz iható de helyette javasoljuk a palackozott ásványvíz fogyasztását.
A terület legnépszerűbb étele a több változatban készülő gazpacho, mely egy hideg és nyers zöldségleves
paradicsomból, paprikából, uborkából, vörös-és fokhagymából majonézből és citromból. Sevilla
nevezetessége az itt termesztett olívabogyó melyet fokhagymával és kakukkfűvel ízesítve tálalnak.
Népszerű étel csicseriborsós pacal, a sült bikafark (rabo de toro), a tűzdelt marhasült (ternera mechada)
vagy a sült tőkehalszelet (soldaditos de Pavía). Természetesen itt is rengeteg tapasbárral találkozhatnak,
érdemes valamelyikbe betérni.
A város népszerű édességei a pestiños (mézzel bevont sült tojás), a torrijas (sült mézeskenyér) és a roscos
fritos (cukormázas fánk).
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: Júniustól szeptemberig szinte mindig süt a nap, az eső alig esik. és nagy a forróság. Sevilla tartja
az Európa legmelegebb városa rekordot az 50 °C –os hőmérséklettel. A tél enyhe, a hőmérséklet ritkán
csökken 0 °C alá. Az eső nagyon ritka, a legtöbb csapadékra októbertől decemberig kell számítani, majd
márciusban ismét csapadékosabb lehet az időjárás.
VÁSÁRLÁS: A városban nincsenek bevásárlóközpontok, az üzletek régi passzázsokon sorakoznak. A
bevásárlást tradicionális kisboltokban intézik, mely legtöbbje a város szélén található. A boltok

nyitvatartása igazodik a sziesztához, 14 és 18 óra között zárva tartanak, valamint vasárnap is zárva vannak
még a nagyobb áruházak is.
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: 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.
KÖZLEKEDÉS: A városközpont egyszerűen bejárathó gyalog, a Maria Luisa park és a Plaza Nueva kb. 20
percre található egymástól. Azok számára, akik nem szeretnének sétálni rendelkezésre áll a helyi
tömegközlekedés. A turisztikai irodában beszerezhetnek térképet, amelyen jelölve vannak a látnivalók és
igénybe vehető autóbuszjáratok. Az autóbusz hálózatot körjáratok (C1, C2, C3 és C4), és egyéb vonalak
(északi, déli, nyugati és keleti) alkotják. A legtöbb buszra az alábbi négy csomópontban lehet felszállni:
Plaza Nueva, Plaza de la Encarnación, La Barqueta, Prado de San Sebastian.
Sevillában taxival is könnyen utazhatnak, melyek az utcán leinthetnek. A reptérről Sevilla központjába,
vagy vissza fix díjjal lehet igénybe venni a szolgáltatást. Ennek az ára kb. 17 euró napközben, de
ünnepnapokon, vasárnap, és este 10 óra után kb. 20 euró. Ha inkább autóbusszal mennének a repülőtérre
erre is van lehetőség, több helyen is fel lehet szállni a 06:15 és 21:00 fél óránként közlekedő autóbuszokra.
Mindenképpen tartsák szem előtt, hogy ezek a buszok 15:00-tól másfél órás szünetet tartanak.
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:
Sürgősségi ügyeletek (Tűzoltók, rendőrség, mentők) 112
Közlekedés – Autópálya hírszolgálat és útinformáció 900123505
Közlekedésfelügyelet – 954245400
Meteorológiai információ 807170365
Rendőrségi információk (~közterület felügyelők) 902261010
Junta de Andalucía (Andalúzia regionális kormánya) Információ 902505505
Taxi – Radio Taxi Giralda 954675555
Taxi – Radio Taxi 954580000
Taxi – Tele taxi 954622222
Sevillai tömegközlekedés 900710171
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.

