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Utazási (repülési) idő: 
Európa - Sydney / Melbourne / Darwin: ca. 20 óra 

 
Időeltolódás: 
Sydney, Melbourne, Cairns: + 8/9 óra 
Darwin: + 7/8 óra 

Háttérinformációk AUszráliáról 

 

Vízum: 
Vízum egyéb célú beutazás esetén: Vízum beszerzése szükséges. 

 
Vízumkérelem benyújtásában Ausztrália bécsi nagykövetsége illetékes. Australian Embassy in Vienna, Mattiellistraße 2-4, 
1040 Wien, Austria Tel: +43 1 506740, http://austria.embassy.gov.au 

 

Beutazás csak ausztrál vízum birtokában lehetséges. A vízumot előre meg kell igényelni és felvenni, e nélkül a repülőre sem 
lehet felszállni (nincs belépéskor felvehető vízum). On-line igényelhetők egyes látogatói vízumok: bővebb tájékoztatás ezen 
az oldalon érhető el. A leggyakoribb vízumtípus az ún. látogatói vízum. A következő linken található részletesebb információ 
www.border.gov.au/Trav/Visa-1/651-. Elektronikusan szükséges kitölteni a nyomtatványokat. Tranzitálás (8 órán túl) esetén 
is szükséges előzetesen a vízum beszerzése. 

 
Aktuális vámrendelkezések: 
Az Ausztrál Karantén és Határőrvizsgálati Szolgálat tájékoztatása alapján az egyedülálló ausztrál állat – és növényvilág 
védelmében, valamint a mezőgazdasági és általános egészségügyi megfontolások következtében az ausztrál határőrizeti 
szervek szigorúan betartják a vám-, ill. a növény- és állategészségügyi előírásokat, a mezőgazdasági termékek, élelmiszerek 
behozatalára vonatkozó tilalmat és megszorításokat. 
Tej, tejtermékek, élő állatok, hús és hústermékek, nyers magok, mogyoró, friss zöldségek, gyümölcs és élő növény bevitele 
tilos. A be nem vallott és a csomagvizsgálatnál megtalált élelmiszer miatt 2-5 ezer dolláros helyszíni büntetés jár. 
A feldolgozott élelmiszert, teát, kávét, tejalapú italokat, fából vagy növényi, állati eredetű alapanyagból készült termékeket be 
kell mutatni vizsgálatra a „piros” folyosónál. A helyszíni szemrevételezés után a terméket visszaadják (szükség esetén 
speciális kezelésnek vetik alá), de arra is fel kell készülni, hogy elkobozhatják, és megsemmisíthetik őket. 
A vámnál „zöld” folyosót választó utasokat szúrópróba szerűen szigorúan ellenőrzik, az utazók csomagjait átvilágítják. Az 
előírások kijátszása esetén a helyszíni bírság összege 150 ausztrál dollártó 50 ezer ausztrál dollárig terjedhet, de a súlyos 
esetek börtönbüntetést is maguk után vonhatnak. 
A kellemetlenségek elkerülése érdekében az Ausztráliába utazó magyar állampolgárok számára további információk 
találhatók a Karantén szolgálat többnyelvű (www.affa.gov.au/quarantine.html), ill. az ausztrál Bevándorlási Minisztérium angol 
nyelvű (www.immi.gov.au/visitors) honlapján. 

 
Hálózati feszültség: 
Ausztráliában 240 voltos, 50 Hz-es a hálózati feszültség. A magyar elektromos csatlakozók nem felelnek meg a helyi 
szabványnak, nem illeszkednek a helyi csatlakozókhoz. A magyar készülékek csak adapterrel használhatók. 

 

Valuta: 
Ausztrál dollár (AUD) 

 
Pénzváltás: 
Készpénz esetén az amerikai dollár a legelőnyösebb. A pénzváltásnál kapott dokumentumot a biztonság kedvéért őrizze 
meg. 
Széles körben elfogadott hitelkártyák: VISA, American Express, Mastercard. 
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Vásárlás, nyitva tartás, borravaló: 
Ausztrália - többek között - az óriási bevásárlóközpontok, árkádok, divatáruházak országa (is). Érdemes körbenézni az 
ékszerajánlatok, azon belül is az opállal, vagy más féldrágakővel díszítettek között. A gyapjúkészítmények - bár nem 
sorolhatóak az olcsó kategóriába - gyönyörűek, választékuk határtalan. 
A nyitvatartási rend a kontinensnyi országban államról-államra változik, azonban nyugodtan számíthatunk átlagosan a 
hazánkban jellemző nyitva tartásra. 

 
Időjárás: 
A kontinensen a mérsékelt övtől a trópusiig minden megtalálható. Statisztikák szerint Ausztrália városai kapják a világon a 
legtöbb napsütést. 
Decembertől márciusig tart a nyár, júniustól augusztusig a tél. (Épp 6 hónappal eltolva a mi időjárásunkhoz képest.) Nyáron 
igen meleg az ország. Az ország belsejében (Ayers Rock, Alice Springs) sivatagi, északon (Darwin és környéke) azonban ez 
az esõs évszak is! Délen a tél is igen enyhe, de azért ha az ausztrál õsz/tél hónapjaiban utazunk, szükségünk lesz kabátra 
(kesztyûre) is. 

 
Öltözék: 
A déli vidékeken télen kabátot is hordhatunk, északon, és a nyári hónapokban pedig könnyû nyáriruhát. Esõkabát hasznos 
lehet egész évben. 

 
Egészségügyi elõírások: 
Az Ausztráliába látogatóknak ajánlatos itthon átfogó egészségbiztosítást kötnie a kint tartózkodás időtartamára, mivel 
Ausztráliában igen magasak az orvosi költségek. 
Ajánlatos figyelmet fordítani a szokatlanul erős és magas ibolyántúli (UV) sugártartalmú napsütésre. Ausztráliában folyamatos 
reklámkampányok hívják fel a figyelmet a bőrrák-veszélyre. Napszemüveg és magas fényvédő faktorú napvédő krém ajánlott, 
melyből az üzletekben nagy a választék. 

 

Ételek, italok: 
Az országban minden izlés és pénztárca megtalálja a magának valót. Jellegzetesen európai, közelkeleti és ázsiai ételeket 
készítenek. A tenger gyümölcsei szintén igen közkedveltek - ezek közül kiemelkednek a rákok, osztrigák... 
Az ausztrál borok nagyon finomak és drágák. Sok - helyi - sört (FOREX, Fosters) fogyasztanak, melyek általában a magyarok 
körében is közkedveltek. 
Mivel alkohol árusításához külön(leges) engedélyre van szükség, ezzel az éttermek közel fele rendelkezik csak. Ez nem azt 
jelenti, hogy az étteremben fogyasztott vacsorához nem fogyaszthatunk alkoholt. Mindössze azt, hogy vinnünk kell saját, 
boltban vett üvegünket. Ez itt a legtermészetesebb dolgok egyike! 

 
Emberek, szokások, vallások: 
Az őslakosokat (aboriginek) sajnos egyre inkább csak rezervátumokban, főleg az ország közepén találjuk meg. Abszolút 
többségben vannak a főleg angol származású fehérek. Az ellentét természetesen itt is érződik, azonban igyekeznek nagy 
figyelmet fordítani az egyensúly megteremtésére. Az ausztrálok a mindennapokban is hihetetlenül kedvesek, előzékenyek, 
segítőkészek, kiegyensúlyozottak. Kellemes társaság, kellemes ország gyönyörű természeti látványosságokkal. 

 
Nyelv: 
Ausztrália hivatalos nyelve az angol. 

 
Ünnepek, események: 
január 1. Újév 
január 26. Ausztrália napja 
február 10. Regatta ( 
március 2. Munka ünnepe (államtól függően) 
március 9. Munka ünnepe (államtól függően) 
március 16. Canberra napja 
április Nagypéntek 
április Húsvét 
április 25/27. ANZAC nap (ausztrál-új-zélandi fegyveres erõk napja) 
május 4. Munka ünnepe (államtól függõen) 
május 18. Adelaide Kupa 
június 1. Alapítás napja 
június 8. A Királynő születésnapja 
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július 3. Alice Springs - felvonulások 
július 10. Tennant Creek - felvonulások 
július 17. Katherine - felvonulások 
július 24. Darwin - felvonulások 
augusztus 12. Brisbane - felvonulások 
szeptember 28. Királynő születésnapja 
október 5. Munka ünnepe (államtól függően) 
november 3. Melbourne Kupa 
december 25. Karácsony 

 
Szórakozási lehetőségek: 
A mozikban legtöbbször nemzetközileg ismert filmeket játszanak. Nagyobb városokban rendszeresen szerveznek 
komolyzenei koncerteket, opera-előadásokat. A nagyobb hotelekben este élő zenével, valamint szórakoztató műsorral 
örvendeztetik meg a kedves vendégeket. 
Sydney-ben nem hagyható ki az Opera meglátogatása! 

 
Autókölcsönzés: 
Ausztráliában bal oldali (jobb kormányos) közlekedési rend van. Gépkocsivezetéshez, bérléshez a nemzetközi jogosítvány 
kiváltása ajánlatos. Amennyiben az utazó egy magyarországi utazási irodánál fizeti be a szállás és az itteni programok árát, 
célszerű rendelkeznie a befizetést bizonyító voucherrel (vagy annak másolatával), mivel előfordulhat, hogy a pénz nem 
érkezik meg időben. A 8-10 órás időeltolódás miatt az ilyen problémák azonnali telefonálásokkal nehezen rendezhetők és 
méltánytalan helyzetek, több órás késések kialakulásához vezethetnek. 
A világhálóval rendelkező autókölcsönző társaságok mindegyike megtalálható Ausztráliában. Nemcsak kis-, városi autókat 
kölcsönöznek, hanem nagy népszerűségnek örvendenek a lakóautók is. 
Autóbérléshez szükséges dokumentumok: 

• érvényes útlevél 

• érvényes jogosítvány (nemzetközi jogosítvány ajánlott) 

• hitelkártya (fedezetként akkor is szükséges, ha az Utas Magyarországon előre fizetett.) 
 

Helyi közlekedés: 
Az óriási távolságok miatt a legelterjedtebb a repülő, azonban megtaláljuk a napokon át - mindössze néhány megállót beiktató 
- Perthbõl Adelaide-ig közlekedő vasutakat is. Ez utóbbi turisztikai látványosságnak számít. Érdekes, hogy É-D irányban az 
ország közepén egyetlen út van - ezen 5 nagyobb várost találunk, egymástól 1000-1200 km-re! Itt közlekednek az ún. road 
train-ek, (útivasutak). 

 

Fontosabb telefonszámok, és hazatelefonálási lehetőségek: 
Nagykövetség: 

 

Australian Embassy 
Mattiellistraße 2-4 
A -1040 Vienna 
Austria 

 
Ph: +43 1 506 740 
Fax: +43 1 513 1656 or +43 1 504 1178 
Fax: Migration and Visa: +43 1 513 2908 

 
Magyar Képviselet: 
17 Beale Crescent, 
DEAKIN, ACT 2600 
00 61 
02-6285-3484 
02-6282-3226 & 02-6282-2555 

 

04-3855-6504 
 

Dr. Gruber Attila 
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További információkért kérjük, forduljon bizalommal irodánkhoz! 

 

Jó utazást, élményekben gazdag kikapcsolódást kívánunk! 

CORAL TOURS 
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