Háttérinformációk KUbáról
Utazási (repülési) idő: Európai nagyváros – Havanna: kb. 8-10 óra
Időeltolódás: -6 óra

Hálózati feszültség: 110 V / 60 Hz az általános, de a szállodák többségében 220 V-ot is használnak. A hálózati
csatlakozók amerikai rendszerű lapos dugók, ezért javasoljuk átalakító használatát.
Pénznem: Hivatalos fizetőeszköz: Konvertibilis peso (CUC). A kubai peso (CUP) a régi fizetőeszköz volt. Még ma is
létezik, de felhasználási köre rendkívül korlátozott, gyakorlatilag csak a mezőgazdasági szabadpiacokon. 1 CUC = 24
CUP
Pénzváltás: (2016. októberi adat), 1 CUC = 1 USD kb. 280 HUF. Pénzt csak bankokban és hivatalos pénzváltókban
(CADECA) váltsanak, az utcai pénzváltás veszélyes és tiltott! Felhívjuk a Kubába utazók figyelmét, hogy a
szigetországban még mindig csak korlátozottan tudnak bankkártyával fizetni vagy arról készpénzt felvenni. A kubai
bankautomaták csak a VISA kártyát fogadják el, a MasterCard, a Cirrus Maestro, a Visa Electron kártyákat nem!
Vízum: Turista kártyával lehet az országba belépni. A turistakártyát nem szabad összehajtani, meggyűrni! Belépéskor
a perforáció mentén a kártya első felét letépik és elveszik. A kártya második, lepecsételt felét kérjük, őrizze meg a
hazautazásig! Az országból történő kilépés egyik feltétele a kártya bemutatása a repülőtéren! A visszaérkezés után az
útlevélnek 6 hónapig érvényesnek kell lennie.
Kilépési illeték: Az országból való kilépéskor a repülőtéren 25 USD értékű kubai Peso / fő fizetendő (a check-in után,
az útlevélkezelő ablak előtt, erre külön kijelölt helyen). A kilépési illetéket igazoló matricát a beszállókártyára helyezik
rá.
Aktuális vámrendelkezések: A Kubába látogató turisták a légitársaságok által engedélyezett mennyiségű
magánhasználati cikkeket vihetnek magukkal vámmentesen. Amennyiben a csomag összsúlya a megengedett határt
meghaladja, 51 USD értékig vámmentesen vihetik azt be. 51 USD megfelelő érték felett egészen 501 USD-ig a vámdíj
összege az áru értékének 100%-a, 501 USD-tól 1000 USD-ig pedig az áru értékének 200%-a. (A túlsúly kiszámításához
egységesen az 1 kg = 10 USD képletet alkalmazzák.) Magánhasználati cikkek általánosságban: -a személyes használatú
ékszerek és ruházati cikkek, -szépségápolási cikkek, -személyenként egy darab mobiltelefon,
-egy darab videokamera és fényképezőgép, -egy darab MP3 vagy MP4 készülék, vagy egyéb multimédiás digitális
lejátszó eszközök, -egy darab laptop, -egy darab babakocsi, -gyermekjátékok, -egy darab sátor, -kereskes szék,
-sportfelszerelés. Gyógyszerek tekintetében az utazás időtartamára szükséges mennyiségű orvosi terméket az ország
területére be lehet hozni. Amennyiben az utazó nagyobb mennyiségű gyógyszer napi fogyasztására kényszerül, érdemes
orvosi igazolást hoznia magával.
Azon személyek, akik 5000 USD felett hoznak be pénzösszeget az országba, be kell azt jelenteniük a kubai
hatóságoknak annak érdekében, hogy az összeg későbbi kivitelekor ne jelentkezzen probléma.
A kubai hatóságok szigorúan ellenőrzik az élelmiszerek behozatalát. Az állat- és növényfertőzések megelőzése
érdekében tilos húsféleségeket, gyümölcsöt és zöldségfélét, növényi magvakat az országba bevinni (kivételt képeznek
a konzervek).

coral@coraltours.hu

1063 Budapest, Munkácsy u. 23.
Tel.: (1) 412 12 12
www.coraltours.hu
www.naszut.hu
www.eskuvokulfoldon.hu
Eng.sz.: U/000733 Adószám: 13710091-2-42
Bankszámlaszám: 11100104-13710091-01000003

Mit lehet kihozni Kubából?: A személyes poggyászon kívül minden utas által kivihető az országból a következő: kis
ajándék és emléktárgyak, mennyisége és természete szerint nem kereskedelmi jellegű ajándéktárgy, max. 3 üveg likőr
és 20 szál szivar, max. 5000 USD, illetve annak megfelelő értékű egyéb valuta.
Biztosítás: 2010. MÁJUS 1-TŐL KÖTELEZŐ AZ UTASBIZTOSÍTÁS A KUBÁBA UTAZÓKNAK!
A Kubai Minisztertanács 2010. február 16-i döntése értelmében 2010. május elsejétől a Kubai Köztársaságba történő
belépéshez utas- és egészségügyi biztosítás megkötése szükséges. A rendelkezés vonatkozik minden beutazni kívánó
külföldire. A biztosítás meglétét belépéskor a határon a biztosítási kötvény bemutatásával ellenőrizhetik.
A rendelkezés értelmében a szükséges biztosítást a kiindulási országban kell megkötni egy Kubában elismert biztosító
társaságnál, illetve ennek hiányában kivételesen a határon a kijelölt kubai biztosítónál (ASISTUR SA.). A kubai
hatóságok azonban továbbra sem tették közé az elismert külföldi biztosítók listáját, csupán annyit közöltek, hogy az
amerikai (USA) biztosítókon kívül bármely nemzetközi biztosító társaság biztosítását elfogadják. A magyar
nagykövetség felhívja Kubába utazók figyelmét, hogy a kubai határrendészeti hatóságok a belépés és kilépés
követelményeit igen szigorúan veszik. A biztosítási kötvény, vagy a biztosítás belépéskori megkötése nélkül nem fogják
beengedni a turistákat sem az országba. Kérjük ezért, hogy a biztosítás, vagy az annak megkötéséhez szükséges összeg
a Kubába belépéskor álljon rendelkezésükre.
Tájékoztatásul: a kubai biztosítótársaság jelenlegi díjszabása szerint az utasbiztosítás összege turisták részére kb.
3 EUR /nap. (pontos információ a www.asistur.cu honlapon)
A Kubai Turisztikai Minisztérium hivatalos honlapján (www.cubatravel.cu) szereplő felhívás szerint további információ
érdekében az utazó forduljon Kuba legközelebbi nagykövetségéhez, konzulátusához vagy a Kubai Turisztikai
Minisztérium kirendeltségeihez.
Biztonság: A közbiztonság elfogadható, átlagos (sőt, karibi viszonylatban kitűnőnek mondható), ugyanakkor felhívjuk
a Kubába utazó turisták figyelmét arra, hogy értékeikre és úti okmányaikra fokozottan ügyeljenek. Lehetőleg már úgy
érkezzenek az országba, hogy útlevelükről fénymásolattal rendelkeznek, a személyazonosság igazolására elegendő, ha
a másolatot magunknál tartják. Semmi esetre se tartsanak egy helyen minden értéket és okmányt a városnézés és
kirándulás alatt, lehetőleg csak kis mennyiségű pénzzel közlekedjenek. Ha minden elővigyázatosságunk ellenére a baj
bekövetkezne, akkor a rendőrségen jegyzőkönyvet kell felvetetni az ellopott, elrabolt értéktárgyakról. Ezt követően a
nagykövetségen bejelentést kell tenni, melyet a hazai biztosítók számára - érvényes biztosítás esetén - kártérítés
céljából be lehet nyújtani. A kubai hatóságok az útlevelüket elhagyó turistákkal szemben személyes szabadságot
korlátozó intézkedést alkalmazhatnak. Ezért nyomatékosan javasoljuk, hogy az útlevél elvesztése esetén legelőször a
magyar nagykövetséggel vegyék fel a kapcsolatot, majd ezt követően forduljanak a rendőrséhez.
Vásárlás, nyitva-tartás, borravaló: A helyi készítésű ajándéktárgyak közül érdemes megemlíteni a különböző
kerámiákat, szőtteseket, kancsókat. A szuvenírek között természetesen meg kell említenünk a híres kubai szivart, rum,
kávé és egyéb helyi specialitásokat is.
A borravaló nem szükséges, azonban mint mindenütt a világon itt is szívesen fogadják a vendéglátók (Kubában nagyon
alacsonyak a fizetések). Különösen megérdemlik, ha kedvesek, szolgálatkészek. Az All Inclusive szállodák bárjában a
pultra, erre a célra elhelyezett tartókba dobott pénzzel lehet honorálni a személyzet kedvességét. A kirándulások
során a gépkocsivezetőnek és a helyi idegenvezetőnek – ha elégedettek voltunk a programmal – a távozáskor szokás
borravalót adni. A szokásos borravaló összege 1-5 CUC / fő illetve kisebb szolgáltatásokért 1 CUC. Havannában az utcai
zenészeknek, és helyieknek, akikkel esetleg fényképezkedünk, illik adni borravalót.
Közlekedés: Az ország egész területén gondot okoz a tömegközlekedés hiánya, illetve annak elégtelen volta.
Személygépkocsit vagy motorkerékpárt a repülőtéren, Havannában és más városokban több helyen, illetve a
szállodákban is lehet bérelni. A szigetországban működő, gépjárműveket bérbeadó állami cégek olyan biztosítást
köttetnek az ügyfelekkel, amely nem fedezi a gépjárműben keletkezett károkat, melyek teljes költségét az ügyfelekre
hárítják. A hatályos jogszabályok és a Kubában követett joggyakorlat szerint a balesetet okozó külföldi
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állampolgár mindaddig nem hagyhatja el az országot, amíg az ügy nem kerül lezárásra, és amíg a balesetben vétkesnek
ítélt személy az okozott anyagi és nem anyagi jellegű károkat nem téríti meg. Bérelt gépjárművel történő vidéki utazás
esetén éjszaka lehetőség szerint ne vezessenek; stopposokat ne vegyenek fel.
Körülbelüli árak (2016):
Gyümölcslé
Koktél
Sör (doboz)
Szivar (1 szál)
Rum (üveg)
Üdítő (doboz)

CUC
1-2
5-8
1-2
1–6
4-12
1-2

Időjárás: Az ország a trópusi égövben helyezkedik el, ami azt jelenti, hogy az évszakok nem különülnek el egymástól.
A napi átlagos középhőmérséklet kb. 25 C fok. A legmelegebb augusztusban (32-35 C fok), a leghidegebb januárban
(24-30 C fok) van. A legkevésbé csapadékos időszak novembertől márciusig tart.
Öltözék: Ha most utazik először a trópusokra, kerülje a déli napfényt. Viseljen kalapot és könnyű, pamutból készült
ruhákat azonban vegye figyelembe, hogy a hotelek, buszok, éttermek többsége légkondicionált. Egy-egy kirándulás
alkalmával szüksége lehet pulóverre, kardigánra is. Lábbeliként csomagoljon szandált és túra-, vagy sportcipőt is. Este
elegánsabb öltözködést találhatunk éttermekben, szórakozóhelyeken.
Egészségügyi előírások, oltások: Nincs kötelező védőoltás. Mindemellett a mindenkor érvényes előírásokról kérdezze
meg orvosát, és/vagy a helyi tisztiorvosi szolgálatot.
Ivóvíz: A csapvíz, fogyasztásra nem igazán 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: Ha Kubában járnak mindenképpen érdemes megkóstolni a helyi specialitásokat, a tenger gyümölcseiből
készült ízletes ételeket. Kuba híres még különleges koktéljairól is, mint például a mojito, vagy a daIGUIRI, melyek
legfőbb összetevője természetesen a rum.
Emberek, szokások, vallások: Kubában mintegy 11 millió ember él, akiknek 51%-a mulatt, 37%-a fehér, 11%-a fekete,
1%-a kínai. A lakosság nagy része (85%) Fidel Castro hatalmának következtében római katolikus, de találkozhatunk az
országban protestáns, jehova tanúi és zsidó vallásúakkal is.
Nyelv: A hivatalos nyelv a spanyol.
Ünnepek, események:
Január 1.
Újév
Áprilisban:
Húsvét
Május 1.
Munka ünnepe
November 1.
Mindenszentek
December 25-26.
Karácsony
Szórakozási lehetőségek: A legtöbb és legizgalmasabb szórakozási lehetőségeket a fővárosban, Havannában
találkozhatunk. A Kabarékban hangulatosabbnál hangulatosabb zenés-táncos előadásokra látogathat el az érdeklődő,
melyekhez hasonlókat azonban a nagyobb szállodák is rendeznek. Itt első osztályú diszkók is működnek. Havanna
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mellett a nagyobb városok is számtalan lehetőséget nyújtanak az esték kellemes eltöltésére, beleértve színházi- és
balettelőadásokat, koncerteket. Felejthetetlen emlék lehet egy-egy élőzenés műsor megtekintése is.
Szivarok: Kuba híres a szivarjairól, egyik legfontosabb terméke a dohány, amelyet 1492 óta termesztenek és
fogyasztanak. Szivar vásárlásakor nem ajánlott az utcán vásárolni, még ha az utcai árus lényegesen alacsonyabb árat
ajánl is a doboz szivarért. Ezek a termékek általában otthon készült utánzatok, amelyek élvezeti értéke és minősége
messze elmarad az eredeti szivartól. Javasoljuk, hogy szivart a hivatalos HABANOS elárusítóhelyeken, vagy a szállodák
szivarboltjaiban vásároljanak, és minden esetben kérjenek számlát, amellyel a kiutazáskor tudják bizonyítani szivarjuk
eredetét. Minden eredeti kubai szivar hologramos zárjeggyel van ellátva.
Fontosabb telefonszámok, és hazatelefonálási lehetőségek:
Nagykövetség:
1121 Budapest, Normafa u 55/a.
Tel: 325-7290
Fax: 325-7586
Magyar Képviselet:
Havanna, Calle G. No. 458, 19 y 21, Vedado
Tel: 53-7-833-3365, 7-833-3346
Fax: 53-7-833-3286
Ügyeleti mobil: 53-5-280-2110
Konzul: Lados László Endre
E-mail: mission.hav@mfa.gov.hu
Ügyfélfogadás: hétfő és csütörtök: 10.00-12.00

További információkért kérjük, forduljon bizalommal irodánkhoz!
Jó utazást, élményekben gazdag kikapcsolódást kívánunk!
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