Háttérinformációk a Dél-Afrikai Köztársaságról

Utazás:
A South African Airways légitársaság menetrend szerinti járatatával Johannesburgba vagy Fokvárosba (Cape Town).
Utazási (repülési) idő:
Európa – Johannesburg: 10 óra
Időeltolódás:
+1 óra
Hálózati feszültség:
Pretoriában: 250 V, máshol: 220-230V
Vízum:
Vízum turista célú beutazás esetén: Vízum beszerzése nem szükséges (30 napnál nem hosszabb tartózkodás esetén)
Magyar állampolgárok 30 napig tartózkodhatnak vízum nélkül a Dél-afrikai Köztársaságban, ezt meghaladó tervezett
tartózkodás esetén javasoljuk, hogy érdeklődjenek előzetesen a vízumkiadásra jogosult külképviseleten a vízumkiadás
feltételeiről, tájékozódjanak a budapesti dél-afrikai nagykövetség vagy a dél-afrikai Belügyminisztérium oldalain. A 30 napos
turista vízum meghosszabbítására a Dél-afrikai Köztársaságban már nincs lehetőség, mivel a vízumok meghosszabbítására
vonatkozó kérelmet a lejárat előtt 60 nappal be kell nyújtani az illetékes hatóságnál.
Kérjük, hogy érkezéskor az útlevélellenőrzés során ellenőrizzék a beutazási pecsétet, mert előfordulhat, hogy az abban
szereplő dátum rövidebb 30 napnál, vagy az érvényes vízum lejárati idejénél. A dél-afrikai hatóságok a túltartózkodást
szigorúan büntetik, a túltartózkodókat „persona non gratának” nyilváníthatják, és 1-től 5 évig terjedő időszakra kitilthatják az
országból. A kitiltásra vonatkozó döntés ellen fellebbezni ezen az email címen (overstayappeals@dha.gov.za) vagy a
budapesti dél-afrikai nagykövetségen lehet.
Valuta:
A hivatalos fizetőeszköz: a Dél-afrikai rand (ZAR) 1 USD = kb. 7,64 ZAR
Pénzváltás:
Készpénz esetén az amerikai dollár vagy az euro a legelőnyösebb (esetleg svájci frank). A pénzváltásnál kapott
dokumentumot a biztonság kedvéért őrizze meg a hazautazásig. Széles körben elfogadott hitelkártyák: VISA, American
Express, Mastercard.
Vásárlás, nyitva-tartás:
A boltok modernek, áraik világviszonylatban nem túl magasak, Magyarországhoz képest viszont elég magasak. A szállodák
és a közlekedés drága. Jó minőségű áruk: arany-, gyémánt ékszerek, szőrme-, és bőrruházat, madártollak, kerámia edények,
kézműves termékek.
Emléktárgyak vásárlásával vigyázni kell, mert nem mindent lehet kihozni az országból. A tiltott dolgok listája hosszú, többek
között pl. elefántcsontból, állati bőrből-szőrből készült árucikkek kivitele tilos.
Időjárás:
A keleti vidékeken – beleértve Johannesburgot is - a tél száraz és hűvös, a hőmérséklet 5-15 C fok körül mozog. A nyár
rövid, esőkkel tarkított, 18-20 C fokos hőmérséklettel.
A déli részen – Fokváros - a tél esős, és enyhe: 15-18C fok. A nyár napos és meleg: 22-26C fok. Napközben kellemes idő
várható, ajánlott a napozókrém / fényvédő krém használata.
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Öltözék:
Az október és március közötti intervallumra szervezett utak Dél-Afrikában a nyári időszakra esnek, ilyenkor a könnyebb nyári
ruha viselete javasolt. A hideg éjszakákra való tekintettel érdemes pulóvert és átmeneti kabátot is csomagolni. A kirándulások
alkalmával nélkülözhetetlen a jó túracipő. Hasznos továbbá, szúnyogriasztó krém vagy spray, fejfedő, naptej, télen esőkabát.
Egészségügyi előírások, oltások:
Az ország egésze európai minőségű. Mindazonáltal a Krüger Parkban javasolt a malária elleni oltás. Ha Ön más afrikai
országból érkezik, sárgaláz elleni oltás javasolt. A mindenkor érvényes előírásokról kérdezze meg orvosát, és/vagy a helyi
tisztiorvosi szolgálatot. Ajánlott védőoltások: Hepatitis A/B , hastifusz, Diftéria-Tetanusz, veszettség.
Ivóvíz:
A vezetékes víz nem iható. Csak palackozott víz fogyasztása ajánlott.
Ételek, italok:
Ételspecialitások: tengeri élőlényekből készült ételek, currys ételek, húsos egytálételek. Italok: kiváló minőségű fehér-, és
vörösborok, cherryk, sör.
Emberek, szokások, vallások:
A lakosok többsége fekete bőrű: őslakos busmanok, ngunik és szótok. Az őslakosok közül kiemelendők a fekete bőrű
busmanok, kószák, valamint a híres - hírhedt zuluk.
A kisebb fehér bőrű lakosságot a gyarmatosító angolok és hollandok leszármazottjai, és számos mai európai emigráns
család képviselik.
Vallások: Ahogy a népesség, úgy a vallások is igen sokfélék: 80 % keresztény vallású (római katolikus, németalföldi
protestáns és anglikán), fontosabb vallási csoportok még a hinduk, muzulmánok és a zsidók.
Nyelv:
Dél-Afrika hivatalos nyelvei: africaans, angol, és 9 bantu nyelv.
Ünnepek, események
A nemzeti ünnepek a következők:
Január 1.
Újév
Március 21.
Emberi Jogok Napja
Nagypéntek
Húsvét
Április 27
A nemzeti szabadság napja
Május 1.
Munka ünnepe
Június 16.
Ifjúság Napja
Augusztus 9.
Nemzeti Nőnap
Szeptember 24.Örökség napja
December 16.
Megbékélés napja
December 25.
Karácsony
Szórakozási lehetőségek:
Cape Town-ban, Durban-ban és Johannesburgban pontosan ugyanazok a szórakozási lehetőségek megtalálhatóak, mint
bármilyen más európai nagyvárosban. Ezekben a városokban rendszeresen szerveznek komolyzenei koncerteket, operaelőadásokat. A nagyobb hotelekben este élőzenével, valamint szórakoztató műsorral örvendeztetik meg a kedves
vendégeket. A vidéki városokban az éjszakai élet a bárokra és a mozikra korlátozódik.
Autókölcsönzés:
A világhálóval rendelkező autókölcsönző társaságok mindegyike megtalálható Dél-Afrikában.
Autóbérléshez szükséges dokumentumok:
- érvényes útlevél
- érvényes jogosítvány (nemzetközi jogosítvány ajánlott)
- hitelkártya (fedezetként akkor is szükséges, ha az Utas Magyarországon előre fizetett)
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Helyi közlekedés:
A nagyobb városok között a belső-repülőjáratokkal való közlekedést javasoljuk.
Menetidő repülővel/autóval:
Fokváros – Johannesburg: 2 óra / 15 óra
Fokváros – Durban: 2 óra / 18 óra
Fokváros – Pretoria: 2 óra / 16 óra
Fokváros – Port-Elisabeth: 1 óra / 7 óra
Fontosabb telefonszámok, és hazatelefonálási lehetőségek:
Nagykövetség:
1026 Bp., Gárdonyi Géza u.17.
H-CS: 08:00 - 17:00 , P: 08:00 - 14:00
Tel: 392-09-99
Fax: 200-7277
saemb@sa-embassy.hu
www.sa-embassy.hu
Magyar Képviselet:
Cím: 959 Arcadia Street, Hatfield, Pretoria, 0083
Levelezési cím: P.O.Box 13843 Hatfield, Pretoria, 0028
Előhívó: 00 27
Telefon: 12 430 3030
Ügyelet: 82 857 2026
Fax: 12 430 3029
Misszióvezető: Király András László
Email: mission.prt[at]mfa.gov.hu
Honlap: pretoria.mfa.gov.hu

További információkért kérjük, forduljon bizalommal irodánkhoz!

Jó utazást, élményekben gazdag kikapcsolódást kívánunk!
CORAL TOURS
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