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Háttérinformációk Brazíliáról 
 
 

 

Utazás: 
Európai légitársaságok, vagy – Brazíliában több város érintése estén – a Varig brazil légitársaság menetrendszerinti 
járataival. 

 
Utazási (repülési) idő: 
Európai nagyváros – Rio: kb. 12 óra 

 
Időeltolódás: 
Rio, Iguacu, Brasilia: - 5 óra (az ország egészében: -3, -6 óra) 

 
Hálózati feszültség: 
Brazília városban 220V, az ország többi részén 110V 

 
Vízum: 
Magyar állampolgár Brazíliába vízummentesen utazhat. Az útlevélnek a visszautazástól számított 6 hónapig érvényesnek 
kell lennie! 

 

Aktuális vámrendelkezések: 
A külföldi fizetőeszközök ki- és bevitele nem korlátozott. 10.000 USD felett bevallási kötelezettség van. 

 
Pénzváltás: 
Készpénz esetén az amerikai dollár a legelőnyösebb, utazási csekkje is lehetőleg dollár alapú legyen. A pénzváltásnál kapott 
dokumentumot a biztonság kedvéért őrizze meg a hazautazásig. Széles körben elfogadott hitelkártyák: VISA, American 
Express, Mastercard. A legtöbb nemzetközi hitelkártya általában használható a nagyobb településeken. 

 
Vásárlás, nyitva-tartás: 
Szerte Rioban, sőt a tengerparti szállodákhoz közel is van jó néhány bevásárlóközpont, melyek kínálata és árfekvése nyugat-
európai. Ha igazi, Brazíliára vagy Rióra jellemző árut szeretnének vásárolni, a piacokat érdemes felkeresni, például Ipanema, 
ahol heti egy alkalommal (kedden vagy vasárnap) tartanak bolhapiacot, ahol elérhető áron vásárolhatunk bőrárut és 
különböző érdekességeket. 
Brazília köztudottan híres drága- és féldrágaköveiről, ékszereiről, melyeket érdemes közvetlenül a készítőüzemekben 
megvenni. Kedvelt szuvenírek még: faragott szobrok, bőráru, szappankő figurák, brazil babák, kerámiák. 
A korábbi időkkel ellentétben ma már kevésbé jellemző Brazíliában a borravaló, azonban a világ szokásaitól sem térnek el. 
Pl.: szállodai hordárnak, helyi idegenvezetőnek, taxiban, itt is szabad borravalót adni.(kb.: 10%). A szállodák, éttermek 10% 
borravalót számolnak fel a szolgáltatásaikra. A kisebb kávéházak, fogadók dobozokat helyeznek el a borravaló számára, 
melyekbe önhatalmúlag meghatározott összeg dobható. 
A boltok nyitva-tartási ideje: hétfőtől – péntekig: 9.00 –18.30-ig, szombaton: 9.00 – 13.00-ig. Sok üzlet kinyit az esti órákra, s 
késő éjszakáig nyitva van. 

 
Földrajzi adatok, időjárás, öltözék: 
Brazília a világ ötödik, Dél-Amerika legnagyobb országa, területe 8,5 millió négyzetkilométer. Az ország nagy része a bőséges 
esőkkel tarkított trópusi égövbe tartozik, ahol több, mint ezer folyó található. 
Az Amazonas vidékén majdnem minden nap számíthatunk esőre, így esernyő, kardigán és hosszú nadrág viselete ajánlott. 
(Ez utóbbi, a szúnyogok egy részét is távol tartja a bőrünktől). A nap ellen kalapot, könnyű, de hosszú ujjú felsőt szoktak 
viselni. 
A mintegy 7400 km hosszú, igen magas páratartalmú keleti partvidékén, valamint az ország déli tájain a mérsékelt éghajlatra 
jellemző időjárás a domináns. 
Az esős évszak északon: januártól – áprilisig, észak-keleten: áprilistól – júliusig, Rio-ban és Sao Paulo környékén: 
novembertől – márciusig tart. 
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A brazil nyár a november-február közötti időszakra esik. Az ország ilyenkor a legalkalmasabb a látogatásra. 
A fentieken kívül érdemes még vízhatlan, június-júliusban pedig melegebb ruházatot is magunkkal vinni, főleg, ha a déli 
országrészekre is készülnek. 

 
Egészségügyi előírások, oltások: 
Paralízis elleni védőoltás szükséges a 3 hónap 6 év közötti gyermekeknek. 
A mindenkor érvényes előírásokról kérdezze meg orvosát, és/vagy a helyi tisztiorvosi szolgálatot. 

 
Ivóvíz: 
A csapvíz fogyasztása tilos! Kizárólag palackozott vizet igyon, s kerülje az ismeretlen eredetű vízből készült jégkockával 
hűtött italokat! Kiszáradás ellen fogyasszon elegendő folyadékot. Legyen óvatos az utcai élelmiszer-vásárlásnál is. Kerülje a 
nyers élelmiszerek és a hámozatlan gyümölcsök fogyasztását. 

 
Ételek, italok: 
A brazil konyha alapétele a bab és a rizs. Babból készül például a jellegzetes brazil feijodara, mely legalább hetente  kétszer 
megtalálható minden brazil család asztalán. Levest ritkán fogyasztanak, népszerűek és ízletesek azonban az előételként 
tálalt saláták, mint a palmito. Főételként előszeretettel kínálnak naphalat és homárt. Húsok közül a marhahús a legkedveltebb. 
A vitamina friss gyümölcsből, turmixgéppel készített ital. Jó minőségű a könnyű, világos sör ( garrafa), de kedveltek a 
gyümölcslevekből készített aperitifek, a batidák is. Érdemes megkóstolni az igazi brazil kávét, a cafezinhot! 

 
Emberek, szokások: 
Az ország 150 milliós lakosságának nagy részét fehérek, illetve európai, afrikai, indiai, és ázsiai keverékek teszik ki. 
Brazília a világ legnagyobb római katolikus vallású országa. (A lakosság több, mint 90 %-a római katolikus.) Hihetetlenül 
barátságosak, s ha csak egy-két szót szólunk portugálul, kellemes barátságokra tehetünk szert. Az egész országban, de 
főleg Rio-ban, egymás mellett él a felső tízezer és a legszegényebb réteg. A mindennapokban (az utcán) mégis inkább csak 
a különbség, nem pedig az ellentét érződik. 

 

Nyelv: 
Brazília hivatalos nyelve a portugál, de széles körben beszélik a spanyol, az angol, a francia, az olasz és a német nyelvet 
is. 

 
Ünnepek, események 
A nemzeti ünnepek a következők: 
Január 1. Újév 
Január 20. Szt. István nap 

Nagypéntek 
Húsvét 

Április 21. Tirandentes Napja (Tirandentes a függetlenség mártírja) 
Május 1. Munka ünnepe 
Szeptember 7. A függetlenség napja 
November 2. Mindenszentek 
November 15. Köztársaság Napja 
December 8. Szeplőtelen Fogantatás Napja 
December 25-26. Karácsony 

 
„Mozgó ünnepnapok”: Nagypéntek 

Karnevál 
Pünkösd 

 
Szórakozási lehetőségek: 
Éjszakai mulatóhelyeket, diszkókat, mozikat szinte minden városban találhatunk. 

 

Helyi közlekedés: 
A tömegközlekedés nem biztonságos, ezért nem ajánlott! Olcsó és megbízható taxik azonban mindenhol vannak. 
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Fontosabb telefonszámok, és hazatelefonálási lehetőségek: 
 

Nagykövetség:  
Szabadság Tér 7, Platina Torony, VI. emelet (Bank Center) 1054 Budapest - Magyarország; E-mail: 
brasemb.budapeste@itamaraty.gov.br; Tel.: +36 (1) 351-0060~62; Fax: +36 (1) 202-0740; Konzuli ügyelet: +36 (30) 
219-2150. 

 
Magyar Képviselet: 
Cím: S.E.S. Av. das Nações, Quadra 805, Lote 19, 70413-900, Brasília-DF 
Előhívó: 00 55 61 
Telefon: 3443-0836, 3443-0854 
Ügyelet: 98177-9700 
Fax: 3443-3434 
Misszióvezető: Konkoly Norbert 
Email: mission.brz[at]mfa.gov.hu; consulate.brz@mfa.gov.hu 

 
 
 

További információkért kérjük, forduljon bizalommal irodánkhoz! 

 
 

Jó utazást, élményekben gazdag kikapcsolódást kívánunk! 

 

CORAL TOURS 

http://www.coraltours.hu/
http://www.naszut.hu/
http://www.eskuvokulfoldon.hu/
mailto:mission.brz@mfa.gov.hu
mailto:consulate.brz@mfa.gov.hu

