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                                   Háttérinformációk a Dominikai Köztársaságról 
 

 
Utazás: 
Air France vagy más európai légitársaságok menetrendszerinti járataival. 

 
Utazási (repülési) idő: 
Európai nagyváros – Dominika: kb. 8-10 óra 

 
Időeltolódás: 
-5/6 óra évszaktól függően 

 
Hálózati feszültség: 
Az USA-hoz hasonlóan: 110 V, hagyományos kétpontos konnektorok, adapter a helyszínen is vásárolható 

 
Vízum: 
Magyar állampolgárok részére vízum beszerzése nem szükséges, ugyanakkor az országba való megérkezéskor 10 USD 
értékű turistakártyát kell kiváltani. A turistakártya megvásárolható a Dominikai Köztársaság külképviseletein, vagy az 
országba történő belépéskor a határátkelőhelyen. A turistakártyával 60 napig tartózkodhatnak az ország területén. Azon 
személyek, akik meg szeretnék hosszabbítani a tartózkodásukat, ezt a Santo Domingóban található Migrációs Hivatalban 
tehetik meg. (Dirección General de Migración, Avenida 30 de Mayo Esquina Héroes De Luperon, Teléfono: +1 809 508 2555) 
Amennyiben ezt elmulasztják, az ország elhagyásakor a helyi hatóságok büntetést rónak ki, ami az országban eltöltött idő 
függvényében 30 USD-tól 500 USD-ig terjedhet. 

 
Valuta: 
A hivatalos fizetőeszköz a dominikai Peso. (DOP). 1 USD = kb.20 DOP 

 
Aktuális vámrendelkezések: 
Jelenleg engedély nélkül vihetõ ki az országból az úti holmin kívül készpénzben 350.000 forint, valamint 100.000 Ft-nak 
megfelelõ valuta. A dominikai peso be-, és kivitele nem engedett! ( Úti holminak tekinthetõ pl.: 2 db fényképezõgép, 
készülékenként 10 tekercs film, 1 db videokamera, 10 db üres videokazetta ) 

 
Pénzváltás: 
Mivel az ország hivatalos fizetőeszközének be-, és kivitele nem engedett, készpénz esetén is az amerikai dollár a 
legelőnyösebb magunkkal vinni. A pénzváltásnál kapott dokumentumot a biztonság kedvéért a hazautazásig őrizze meg. 
Széles körben elfogadott hitelkártyák: VISA, American Express. Utazási csekkje lehetőség szerint dollár alapú legyen. 
A bankok nyitvatartási ideje: hétfőtől-péntekig 8.30-16.00-ig. Néhány bank 21.00 óráig is az ügyfelek rendelkezésére áll, sőt 
szombat és vasárnap délelőtt is kinyitnak. 

 
Vásárlás, nyitva-tartás, borravaló: 
A helyi készítésű jellegzetes ajándéktárgyak: borostyánkőből készült faragások, fafaragások, kerámiák és a szivar. Az árak 
mindenhol változóak, szinte mindenütt lehet alkudni! 
A boltok hétköznap 9.00-19.00-ig, hétvégén általában 14.00-ig tartanak nyitva. 
A Latin tradícióknak megfelelően a boltok többsége is sziesztát tart így 12.30 és 14.30 között zárva találhatják azokat. 

 
Időjárás: 
Az ország a trópusi égövben helyezkedik el, ami azt jelenti, hogy az évszakok nem különülnek el egymástól. A napi átlagos 
középhőmérséklet kb. 25C fok. A legmelegebb augusztusban (32-35 C fok), a leghidegebb januárban (24-30 C fok) van. A 
legkevésbé csapadékos időszak novembertől májusig tart, de rövid, trópusi esőkre egész évben lehet számítani. 

 
Öltözék: 
Ha most utazik először a trópusokra, kerülje a déli napfényt. Viseljen kalapot és könnyű, pamutból készült ruhákat. Egy-egy 
kirándulás alkalmával szüksége lehet pulóverre, kardigánra is. Lábbeliként csomagoljon szandált és túra-, vagy sportcipőt is. 
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Egészségügyi előírások, oltások: 
Nincs kötelező védőoltás. Mindemellett a mindenkor érvényes előírásokról kérdezze meg orvosát, és/vagy a Nemzetközi 
Oltóközpontot (1097 Budapest, Gyáli u. 2-6., 476-11-00/2372)) 

 
Ivóvíz: 
A csapvíz, fogyasztásra nem alkalmas. 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 hámozatlan gyümölcsök fogyasztását. 

 
Ételek, italok: 
A szállodák éttermeiben az európai konyha hagyományait követve főznek. Érdemes azonban egy-két helyi éttermet is 
meglátogatni, és megkóstolni a tenger gyümölcseiből készített specialitásokat, a langusztát, a papagájhalat. 

 
Emberek, szokások, vallások: 
Dominika lakóinak száma eléri a 8 milliót, melyből két és fél millióan a fővárosban, Santo Domingoban élnek. A lakosság 
77%-a mulatt, 16%-a európai, 11%-a néger. Az országban élők 98%-a római katolikus, de találkozhatunk protestánsokkal és 
zsidó vallásúakkal is. 

 
Nyelv: 
A hivatalos nyelv a spanyol, de széles körben beszélik az angolt is. 

 
Ünnepek, események: 
Január 1. Újév 
Január 27. Függetlenség Napja 

Húsvét 
Május 1. Munka ünnepe 
Augusztus 16. A dominikai restauráció napja 
November 6. Az Alkotmány napja 
December 25-26. Karácsony 
Egyéb ünnepek - melyek az október-februári időszakra esnek - a Magyarországon is ismert ünnepi kultúrának felnek meg 
(Mindenszentek napja, Vízkereszt stb.) 

 
Szórakozási lehetőségek: 
A nagyobb városokban, és az idegenforgalmi központokban számtalan szórakozási lehetőségekkel találkozhatunk. (bárok, 
étteremek…) 

 
Autókölcsönzés: 
A világhálóval rendelkező nagy autókölcsönzők, mint a Honda, az Avis, a Budget, és a Hertz egyaránt jelen vannak az 
országban. 
Nagyságrendileg egy középkategóriájú autó kölcsönzése 1 napra 50 USD körül mozog. 

 
Helyi közlekedés: 
A dominikaii közlekedés elég olcsónak mondható, főként a minibuszok (peseros), melyek meghatározott útvonalon járnak - a 
busz azonosító jelzése szerint. A buszok illetve a taxik is elfogadható árúak. 

 
Konzuli képviselet: 
Calle G. No. 458.entre 19. y 21. Vedado, Havanna 

 
Előhívó: (+53) 

 
Telefon: 7833 3365, 7833 3346 

 
Ügyeleti mobil: (+53) 5280 2110 

 
Fax: 7833 3286 
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Konzul: Lados László Endre 

 
E-mail: mission.hav@mfa.gov.hu 

 

Honlap: havanna.mfa.gov.hu 
 

Ügyfélfogadás: hétfő és csütörtök: 10.00-12.00 

 
Konzuli kerület: 
Kuba, Antigua és Barbuda, Bahamai Közösség, Barbados, Dominikai Közösség, Dominikai Köztársaság, Grenada, Haiti, 
Jamaika, Saint Kitts és Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent és a Grenadine-szigetek, Trinidad és Tobago területe 

 

Jó utazást, élményekben gazdag kikapcsolódást kívánunk! 

 
CORAL TOURS 
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