Háttérinformációk Chile-ről

A dél-amerikai kontinens nyugati partvidékén húzódó keskeny és hosszú ország egy állat gerincére emlékeztet. Szélessége
sehol nem haladja meg a 400 km-t, de átlagosan 200 km alatt van. Az ország elhelyezkedéséből adódóan háromféle éghajlat
is megtalálható a területén: északon sivatagi, középen mediterrán, délen hűvös óceáni. Északon található a barátságtalan
Atacama-sivatag, amely sivár homok és kavics. A déli országrész ennek pont az ellentéte, az ország legváltozékonyabb
éghajlatú része: hatalmas kiterjedésű hegyvonulatok, erdők, tűzhányók, lakatlan szigetek világa, ahol állandóan jelen van a
három elem, a tűz, a víz, és a jég. Az ország legbarátságosabb része a középső terület, a főváros, Santiago környéke –
partvidéki síkságok és az Andok két lánca között fekvő nagy völgy.
Az ország öt, egymástól jól megkülönböztethető tájegységre oszlik: a Notre Grande, a Notre Chico, a Központi-völgy, a
Tóvidék és a Távol-Dél területére.
Jóllehet a Notre Grande sivár terület, a föld értékes ásványkincseket rejt magában, amiért érdemes harcolni. Ezt tett Chile
is, amikor a csendes-óceáni háborúban (1879-1883) Bolíviától elhódította a területet. Ezen vidéken van gazdag lelőhelye a
salétromnak.
Notre Chico bozótos vidék, Copiapótól Illapelig terjed 470 km hosszúságban, odáig ahol a sivatagi homokot lassan kezdi
felváltani az ország középső részére jellemző gazdag termőföld.
A központi völgy az ország középpontja, itt él Chile lakosságának mintegy 60 %-a. A környéken rengeteg a gyümölcs, kövér
legelők, gabonaföldek, szőlőtermő vidékek. A chilei bor mind nagyobb népszerűségnek örvend. A legnagyobb iparvárosok is
ezen a részen helyezkednek el.
Puerto Mont irányában található lenyűgözően szép tájegység a tavak vidéke, hegyekkel, vizekkel, vízesésekkel és kialudt
tűzhányókkal. A két legszebb tó a Llanquihue és a Todos Los Santos-tó. Hófödte csúcsaival fölöttük magasodik az Osorno
tűzhányó.
A Távol-dél hatalmas hegyekkel, erdőkkel borított vadonok nagy része lakatlan. A tájkép lenyűgöző, különösen akkor, ha a
fjordok és sziklás szigetek között közlekedő hajóról tekinti meg a látogató. A körzetben található legnagyobb sziget Chiloe,
amelynek mérete nagyjából megegyezik Korzika méreteivel. Chilé-hez tartozó legérdekesebb szigetek: Juan Fernández
szigetek, és kőszobraival a Húsvét-sziget.
Közbiztonság
Bár a chilei közbiztonság a latin amerikai átlagnál lényegesen jobb, ez nem jelenti azt, hogy ne lenne szükség a szokásos
elővigyázatosságra a turisták részéről. A különböző típusú egyéni bajba jutások (pl. útlevél, vagy személyi igazolvány és
egyéb okmányok elvesztése vagy ellopása) itt is előfordulnak. Santiago belvárosában a lopások, a gépkocsi feltörések a
gyakoribbak, nem ajánlott tehát az ékszerek, értékes órák viselése, kézicsomagok, kamerák, vagy más értéktárgyak
felügyelet nélkül hagyása.
A biztonsági szempontból veszélyesebbnek tekinthető területek a nagyobb városok külső kerületei, így például a santiagói
körautópályát övező egy-két szegényebb negyed.
Egészségügy
Az egészségügyi helyzet európai mércével is jónak mondható, a Chilé-be utazóknak nincs szükségük védőoltásra, vagy más
különleges óvintézkedésekre. Ezzel együtt a csapvíz és az utcai árusok által kínált élelmiszer fogyasztása nem ajánlott.
Utazás előtt mindenképpen ajánlatos egy nemzetközileg ismert biztosítónál mindenre kiterjedő balesetbiztosítást kötni, a
chilei kórházak sürgősségi esetekben is csak olyan külföldit részesítenek ellátásban, aki érvényes biztosítással rendelkezik.
Ennek hiányában csak megfelelő biztosíték (pl. néhány ezer USD letétbe helyezése) mellett nyújtanak segítséget.
Nemzetközi repülőterek
Santiago, Arica.
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Helyi közlekedés
Chile fejlett, egyre bővülő úthálózattal, sűrűn üzemelő belföldi légi járatokkal rendelkezik, a közlekedés biztonságosnak
mondható. Santiagóban és más városokban is nyugodtan használhatók a tömegközlekedési eszközök és az elfogadható árú
taxik. Autóval történő beutazáskor nemzetközi jogosítványra, illetve a Magyar Autóklub igazoló kártyájára van szükség.
Santiago de Chile nemzetközi repülőterén felszállás előtt nemzetközi járatokon személyenként 26 USD, helyi járatokon kategóriától függően - 2-7 USD reptéri illetéket kell kifizetni. Ez alól felmentést a reptér személyzete a nagykövetség
közbenjárására sem adhat. Érdemes indulás előtt ellenőrizni, hogy a repülőjegy árában benne foglaltatik-e ennek a díjnak a
megfizetése, vagy sem. Nemzetközi járaton, az elutazás előtt 48 órával tanácsos a helyfoglalást megerősíteni.
Külképviseletek
Avenida Los Leones 2279, Providencia, Santiago de Chile
00-56-2 2274 2210 (munkaidőn kívül az ügyeletes mobiljára átirányítva)
E-mail:
mission.stg@mfa.gov.hu
Honlap:
santiago.mfa.gov.hu
Nagykövet:
Deák Miklós
Beutazási feltételek, vámszabályok
Chile és Magyarország között 1992. június 1. óta teljes körű kölcsönös vízummentességi megállapodás van hatályban.
Ennek alapján a magánútlevéllel rendelkező magyar állampolgár 90 napra turizmus vagy üzleti tárgyalás céljából
vízummentesen utazhat be Chilé-be. Az útlevélnek a tervezett tartózkodás teljes időtartamáig érvényesnek kell lennie.
Minden beutazó számára kötelező egy statisztikai adatlap kitöltése, melynek első példányát belépéskor, másodpéldányát
kiutazáskor kell leadni.
Amennyiben a beutazás időtartama meghaladja a 90 napot, illetve annak célja munkavállalás, jövedelemszerző
tevékenység vagy tanulmányok folytatása, továbbra is vízum előzetes beszerzésére van szükség, amit Magyarországon, a
budapesti chilei nagykövetségen lehet kérelmezni. A beutazás és tartózkodás egyéb feltételeiről, a vízumok kiadásával
kapcsolatos kérdésekről is a nagykövetség konzuli részlege ad részletes tájékoztatást:
Chilei Köztársaság Budapesti Nagykövetsége
Címe: 1024 Budapest, Rózsahegy u. 1/b.
Telefon: 326 3054; 326 3055
Fax: 326 3056
E-mail: echilehu@axelero.hu
Honlap: www.chile.hu
Fontos tudnivaló, hogy a 18 éven aluli gyermek egyedül, az egyik szülő vagy harmadik személy kíséretében csak akkor
utazhat be Chilé-be, ha az utazáshoz a szülők, illetve a másik szülő közjegyző előtt tett nyilatkozatban hozzájárulnak. Ilyen
esetben szintén javasoljuk a budapesti chilei konzulátus előzetes felkeresését, hisz a nyilatkozatot hiteles spanyol
fordítással és a chilei nagykövetség hitelesítő záradékával kell ellátni. A hatóságok mindkét szülő utazása esetén is kérhetik
- amennyiben az úti okmányokból nem egyértelmű - a családi köteléket bizonyító okiratok (születési, házassági anyakönyvi
kivonat) bemutatását.
Vám- és egyéb jogszabályok
A chilei vámszabályok kifejezetten tiltják növények, magvak, illetve állati és növényi eredetű élelmiszeripari termékek
(gyümölcsök, zöldségek, hús és húskészítmények, tejtermékek) turistaforgalomban történő bevitelét. Erre vonatkozóan
minden belépőnek írásos nyilatkozatot kell tennie, amelynek átadása nélkül nem léphet be az országba. Belépéskor nemcsak
a kézicsomagot, a teljes poggyászt is átvilágítják, adott esetben felbontatják. Az előírások megsértése büntetőeljárást vonhat
maga után.
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A személyi poggyász kizárólag az utas vagy családtagjai személyes használatára vagy ajándék céljára szánt árucikkekből
állhat, amelyek jellege és mennyisége nem utal kereskedelmi célú behozatalra. A 18. életévüket betöltött utasok 400 db
cigarettát, 50 db szivart, 500 gramm pipadohányt, illetve 2,5 liter égetett szeszesitalt hozhatnak be adó- és vámmentesen. A
kábítószer csempészését - a világ legtöbb országához hasonlóan – Chilé-ben is súlyosan büntetik.
További információkért kérjük, forduljon bizalommal irodánkhoz!
Jó utazást, élményekben gazdag kikapcsolódást kívánunk
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