HASZNOS INFORMÁCIÓK
ORSZÁG: Olaszország
HIVATALOS PÉNZ: Euro (EUR)
ORSZÁG HÍVÓSZÁM: 0039
REPÜLÉSI IDŐ: kb. 1 óra 30 perc
HIVATALOS NYELV: olasz, a szállodákban általában beszélnek angolul

VÍZUM: Olaszországba beutazni érvényes útlevéllel vagy érvényes személyi igazolvánnyal lehetséges.
ÉRKEZÉS, TRANSZFER: A szállodákba való eljutás egyénileg történik. A Treviso repülőtérről a Mestre
részen elhelyezkedő szállodákhoz a repülőtérről induló autóbuszokkal lehet bejutni (kb. 1 óra), a szigeten
elhelyezkedő szállások pedig autóbusszal majd hajóval érhetők el (kb. 1 óra 50 perc). 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 nem ajánlott, helyette palackozott ásványvíz vásárlását
javasoljuk. A velencei konyha egyszerű, a friss salátákra és a tenger gyümölcseire épül. A radicchio saláta
és a spárga, valamint a tintahallal színezett tészta és a szárított tőkelhallal gazdagított paradicsomos mártás
rendkívül népszerű. A menük alapja a polenta, azaz a kukoricakása, melyet főzve, sütve, vagy grillezve
tálalnak. Az előételek (antipasti) általában svédasztalos jellegűek, felvágottakból, sült zöldségekből állnak.
Az első fogás általában leves, vagy valamilyen rizses étel. Jellegzetes fogás a risi e bisi (rizibizi) és a pasta e
fagiolo, mely egy krémleves babbal. Érdemes megkóstolni a szardellamártásos spagettit (bigoli in salsa, a
kagylós spagettit (spaghetti alle vongole) is. A második fogás a legtöbb esetben valamilyen halas fogás, de
mindenhol megtalálható a borjúmáj hagymával (fegato alla veneziana) is, melyet rendszerint polentával
tálalnak.
.
VALLÁS: A város lakosságának nagy része a katolikus egyházhoz tartozik. A város a történelme során
ellentmondásos kapcsolatban áll a katolikus egyházzal, a pápák háromszor átkozták ki a középkor óta. A
viharos történelme során rengeteg egyházi épület épült, melyekből kb. 100 épület a mai napig is látható a

történelmi belváros hat negyedében. A velencei patriarchátusnak a 20. században három pápát is adott: X.
Piusz pápa 1903 és 1914 között, XXIII. János pápa 1958 és 1963, I. János Pál pápa pedig 1978-ban
mindössze 33 napig volt a római pápa, az egyház vezetője.
Velence védőszentje Szent Márk, ünnepe április 25-re esik, melynek során a Szent Márk-székesegyházban
misét tartanak.
A városban további öt egyházi közösség található: evangélikus, anglikán, izraelita, ortodox és metodista.
IDŐJÁRÁS: Velencében mediterrán klíma uralkodik, melynek köszönhetően a nyár folyamán párás, fülledt
idő jellemző, télen pedig hűvös és nedves az időjárás és gyakran tengeri pár lepi el a várost. A város
jellegzetessége az évente több alkalommal is előforduló magas vízállás (acqua alta), melynek során a
mélyebben fekvő részeket az Adria hullámai öntik el. A városban vészjelző rendszer működik, mely hangos
szirénázással 3-4 órával a magas vízállás előtt figyelmezteti a város lakóit. A legmagasabb mért vízállás
1966-ban volt, ekkor 194 cm magas dagály érkezett mely a teljes város víz alá kerítette.
VÁSÁRLÁS: Velence a mai napig is fontos kereskedelmi központnak számít, ahogy ez a történelme során is
volt. A nagynevű divatmárkák nagy üzletei mellett érdemes a helyi kis üzleteket is bejárni. A Piazzától a
Rialto hídig futó Merceria utca a sziget legnyüzsgőbb bevásárló utcája, itt minden olasz divatház
képviselteti magát egy-egy üzlettel, A Calla della Mandola könyvekkel és üvegárukkal várja a látogatókat,
míg a Campo Santo Stefano a régiségekkel teli üzleteknek ad helyet.
Igaz a Velencei karnevál februárban van, de az ilyenkor használatos maszkokat egész éveben árulják a kis
műhelyekben és manufaktúrákban, érdemes beszerezni belőle.
A másik nagy kedvenc mely egyben a velencei jellegzetesség a közeli Murano-szigeten készített üvegárú,
melyekkel vázák, órák, borosüvegek és ékszerek formájában is találkozhatnak. Nagyszerű szuvenír lehet a
Burano csipke is.
BORRAVALÓ: A számla általában tartalmazza a felszolgálás díját, mely kb. 5-10%. Kérjük ne feledkezzenek
meg a nemzetközi gyakorlatról mely szerint, ha elégedettek az idegenvezető, sofőr, csomaghordó…
munkájával, illik borravalót adni.
ELEKTROMOS ÁRAM: 220V, átalakító nem szükséges
BIZTONSÁG: A város közbiztonsága jó, de ügyelni kell a figyelmetlen turistákra „vadászó” zsebtolvajokra.
A látványosságok körüli zsúfolt tömegben különösen ügyeljenek az értékeikre, táskáikra.
KÖZLEKEDÉS: Velence óvárosa gyalogosan is könnyen bejárható, de az élmény kedvéért érdemes
kipróbálni a vaporettót (vízi taxi). A gyalogos városnézést választóknak érdemes egy térképpel
felszerelkezni. A Szent Márk térig, a Rilato hídig és a Piauale Romana-ig a házfalakon elhelyezett sárga
táblák mutatják a helye irányt, de a kis sikátorokban könnyű eltévedni.
A városban ötféle vonalon közlekednek a hajók. A Centrocittá a Canal Grande-n közlekedik, a Giracittá az
óváros belső részein jár, a Terminal járatok a szárazfölddel nyújtanak gyors összeköttetést, a lagúnajáratok

a várost kötik össze a szigetekkel és a szárazfölddel, illetve idényjáratok is üzemelnek, melyeket elsősorban
a turisták vesznek igénybe.
A szigeten egyetlen autóbuszállomás van, mely a Palazzale Roma téren található és a Mestre részről
könnyen elérhető.
Az óváros Mestre-ből is könnyen elérhető, vonattal vagy busszal is kb. 15 perc alatt el lehet jutni a Velence
vasútállomára.
EGÉSZSÉGÜGY: A közegészségügyi helyzet jó, az egészségügyi ellátás színvonala az európai
sztenderdeknek megfelel. Az Európai Egészségbiztosítási Kártya bemutatásával a sürgős, illetve orvosilag
indokolt alapellátás vehető csak igénybe Olaszországban, ezért utazás előtt ajánlott utas- és
balesetbiztosítás megkötése.
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:
112 csendőrség
113 rendőrség
116 autóment
118 mentő
DIPLOMÁCIAI KÉPVISELET:
Nagykövetség Róma:
Via dei Villini 12-16. 00161 Roma
Előhívó:00-39
Telefon:06-442 30 598, 06-440 20 32
Fax: 06440-3270
E-mail:mission.rom@mfa.gov.hu
Honlap: roma.mfa.gov.hu
Tiszteletbeli főkonzul:
S. Crose, F.ta S. Chiara 510. 30135
Tiszteletbeli főkonzul: Dr. Enrico R. Zoppas
Tel.: (39) 041 523-9408
Fax: 522-5632
E-mail: ungheria.venezia@libero.it

