Háttérinformációk Baliról

Utazási (repülési) idő: kb 15 óra
Időeltolódás:
+6 óra nyáron / + 7 óra télen Budapesthez képest.
Transzfer, transzferidő:
A szállodák a denpasari repülőtér kb. 10-20 km távolságra helyezkednek el, így a transzfer nem tart túl sokáig
Beutazás feltételei:
* érvényes útlevél (+ 6 hónap érvényességi idővel)
* retúr repülőjegy
Hálózati feszültség:
110 V vagy 220 V - az utóbbi szélesebb körben használatos. Amennyiben van áramkiegyenlítő készüléke,
kérjük vigye magával, mert erős az áramingadozás.
Valuta:
A hivatalos pénznem: indonéz rúpia (IDR)
1 USD = 9000 IDR illetve 1000 IDR = 27 HUF
Pénzváltás:
Készpénz esetén az amerikai dollár vagy az EURO a legelőnyösebb. A pénzváltásnál kapott dokumentumot a
biztonság kedvéért őrizze meg. Az 1996 előtt kiadott USD-t nem fogadják el a szigeten, a 2001 előtt
kiadott USD-t sem mindenhol, ezért mindenképpen 2001 utáni USD vagy EUR kivitelét
javasoljuk! A szigeten magyar Forintot nem lehet beváltani!
Széles körben elfogadott hitelkártyák: VISA, American Express, Mastercard.
Vásárlás, nyitva-tartás, borravaló:
Legkedveltebbek a turisták körében a batikolt ruhadarabok, az ezüstáruk, fafaragások, bambuszból készült
termékek és egyéb festett női ruhák. A boltok nyitvatartási ideje: hétfőtől szombatig 10.00 -21.00-ig, esetleg
vasárnap is.
Időjárás:
Trópusi, mely az európaitól eltérően két évszakot jelent:
májustól szeptemberig - száraz, az utazás ilyenkor a legkellemesebb
októbertől májusig
- esős: ekkor a hőmérséklet “csak” 28-32 C fok.
A parti városokban a nappali hőmérséklet egész évben 23 C fölött van, a levegő páratartalma 80% körül
mozog. Az esős évszakban minden esőzésre leginkább éjszaka számíthat. A nappali eső ritkán tart fél óránál
tovább és naponta maximum kétszer fordul elő.
Öltözék:
Ha most utazik először a trópusokra, kerülje a déli napfényt. Viseljen kalapot és könnyű, pamutból készült
ruhákat. A templomok látogatásakor az indonézek elvárják az illő ruházat viselését. Egy -egy kirándulás
alkalmával szüksége lehet pulóverre, kardigánra is, mert hajnalban és éjszaka lehül a levegő, a magaslatokon
hideg szelek fújhatnak. Lábbeliként csomagoljon szandált és túra-, vagy sportcipőt is.
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Balin nyugat-európaihoz hasonló viszonyok jellemzőek, egyetlen ajánlott oltás a Hepatitis A elleni oltás, de
ez sem kötelező.
Ivóvíz:
Csapvíz fogyasztása tilos. Fogyasszon palackozott vizet, s kerülje az ismeretlen eredetű vízből készült
jégkockával hűtött italokat. Kiszáradás ellen fogyasszon elegendő folyadékot - közkedvelt ital a különböző
ízesítésű, fajtájú tea.
A kávé kevésbé elterjedt. Legyen óvatos az utcai élelmiszer-vásárlásnál is! Kerülje a nyers élelmiszerek az esetleg nem pasztörizált tejből készült - fagylalt fogyasztását.
Emberek, szokások, vallások, nyelv:
Balin a lakosok 90%-a hindu vallású. A hivatalos nyelv a maláj egyik változata, mely mindmáig nem jutott el
az egységességig: a legtöbb indonéz a létező 250 dialektus valamelyikét beszéli. A fiatalok zöme beszéli az
angol nyelvet. Bali üdülőkörzetében szinte mindenhol beszélnek angolul, néhol németül is.
Szórakozási lehetőségek:
Bali szállodáinak műsora gazdag, érdekes és szórakoztató tánc-és varieté előadásokban (gamelan zenekarok).
A tengerparti hotelek környékén (Kuta Beach, Nusa Dua, Sanur) számtalan étterem, bár és egyéb
szórakozóhely várja a vendégeket.
Helyi közlekedés:
Indonézia gyors belföldi repülőgépjáratokkal rendelkezik. Vasúthálózata kiépített, 3 éven aluli gyermek
számára ingyenes. Buszjáratait szintén érdemes igénybe venni, mivel a legtöbb településre közlekednek
távolsági járatok. A taxik kivétel nélkül rendelkeznek taxiórával, igénybevételük igen olcsó. Nemzetközi
jogosítvánnyal lehet autót, motort bérelni, azonban fontos tudni, hogy a szigeten baloldali közlekedés van.
Ünnepek, események:
január 1.
Újév
február
Ramadan vége
március 21.
Bali Újév napja
Nagypéntek
április
Feltámadás napja
május
Krisztus Mennybemenetele
június 2.
Buddha születésnapja
július 28.
A Próféta születésnapja
augusztus 17.
Indonéz Nemzeti Nap
december 8.
A Próféta Mennybemenetele
Fontosabb telefonszámok, és hazatelefonálási lehetőségek:
Nagykövetség:
1068 Budapest Városligeti fasor 26.
Tel: 413-3800 Fax: 322-8669
Magyar képviselet:
Cím:
Jl. Rasuna Said Kav. X/3 Kuningan, Jakarta 12950
Előhívó:
(00)-(62)-(21)
Telefon:
520-3459
1063 Budapest, Munkácsy u.23.
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Ügyelet:
+62 811-825-5426
Fax:
520-3461
Konzul:
Böszörményi-Nagy Katalin
Konzuli kerület:
Indonézia, Kelet-Timor
E-mail:
consulate.jkt@mfa.gov.hu
Honlap:
jakarta.mfa.gov.hu

További információkért kérjük, forduljon bizalommal irodánkhoz!
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