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Utazás: 
Légitársaságok menetrendszerinti járataival Limába. 

 
Utazási (repülési) idő: 
Európai nagyváros - Lima: 12-14 óra 

 
Időeltolódás: 
Lima: - 6 óra 

Háttérinformációk Peruról 

 

Vízum: 
Magyar állampolgárok részére max. 90 napos tartozkodásig nem szükséges. Az útlevélnek a hazautazás dátumától 
számított 3 hónapig érvényesnek kell lennie. 

 
Hálózati feszültség: 
220V. Borotválkozáshoz amerikai típusú, szögletes dugaszolóaljzatot használnak. 

 
Valuta: 
A hivatalos fizetőeszköz az Új Sol (PEN). 

 
Vásárlás: 
Érdemes a helyi készítésű színes szőttesek, kerámiák és szebbnél szebb ötvös (ezüst- és arany-) tárgyak között válogatni. 
Jellegzetes népi iparművészeti tárgyak közé soroljuk a hangszereket is. 
Valamennyi szervezett utunk programjában szerepel indián-piac látogatás. Ezeken a piacokon még ma is teljesen pénz 
nélküli árucsere folyik a hegy-, illetve völgylakók között. 
Borravaló széles körben elterjedt, mértéke általában 10 % (nem kötelező). 

 
Kábítószer-kereskedelemmel kapcsolatos figyelmeztetés: 

 
Peru Kolumbiával (és kisebb mértékben Bolíviával) együtt a világ fő kokatermesztője. A kokalevél az ősi andesi kultúrák 
szent növénye, Peruban teljesen legális a fogyasztása és a forgalmazása. A kokapasztából előállított kokain 
természetesen más megítélés alá esik: fogyasztását és legfőképp kereskedelmét a perui törvények szigorúan büntetik. A 
kábítószer előállításával és kereskedelmével foglalkozó, határokon átnyúló bűnszervezetek Peruban is jelen vannak. 
Elterjedt módszerük, hogy külföldi állampolgárokat szerveznek be drogfutárnak, könnyűnek ígérkező munkára busás 
fizetség fejében. Áldozataikkal elhitetik, hogy nincs érdemi ellenőrzés és/vagy lefizették a tisztviselőket. Nemritkán csupán 
kisebb mennyiségű kábítószerrel látják el a futárjelöltet, majd maguk „dobják fel” őket, egyfajta csaliként, hogy a nagyobb 
mennyiséget szállító futárokról eltereljék a hatóságok figyelmét. A valóság az, hogy nagyon komoly az ellenőrzés a 
repülőtereken, ahol kifejezetten erre a célra kiképzett drogkereső kutyákkal, drogellenes rendőri egységekkel ellenőrzik az 
utazókat. Gyakorlatilag minden feladott poggyászt ellenőriznek a belépéskor és a kilépéskor egyaránt. Semmiképpen se 
vállaljuk szívességből, alig ismert utastárs vagy más ismerős helyett ismeretlen eredetű, nem ellenőrzött csomag 
szállítását. 

 
Időjárás: 
Peruban is - mint mindenhol - az időjárás a domborzathoz igazodik. 
A tél (októbertől áprilisig!) csapadékosabb. Az Andokban májustól szeptemberig a legkellemesebb - ez a száraz évszak, sok 
napsütéssel. Limában és környékén a magyarországi éghajlat fordítottjára számíthatunk: télen (tehát utazásunk idején) nyár, 
tavasszal ősz vár bennünket. A Nazca vonalak és környékén egész évben erős napsütés a jellemző. 
Számítani kell a tengerszint feletti magasságból adódó területi eltérésekre. 

 

Öltözék: 
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Október és május közötti intervallumra tervezett útjaink során könnyű nyári ruhadarabokat, valamint egy-két melegebb 
pulóvert ajánlott csomagolni. A túrák alkalmával kényelmes (sport!) cipő-, és ruhaviseletet, esetleg szél-, esőkabátot 
ajánlunk. 

 
Egészségügyi előírások, oltások: 
Nincs kötelező védőoltás, de a sárgaláz elleni oltás ajánlott. Érvényessége 10 év. A mindenkor érvényes pontos 
előírásokról érdeklődjön kezelőorvosánál, vagy a helyi tisztiorvosi szolgálatnál. 
Szív és érrendszeri betegségben szenvedők utazásuk előtt kérjék ki orvosuk tanácsát, és ne feledkezzenek meg 
vérnyomásgyógyszerükről. 

 
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: 
Szinte minden étlapon megtalálható a Lomo Saltado, melyet százféleképpen készítenek el. Összetevői: apróra vágott 
marhahús, nagyon sok hagyma, paradicsom, némi burgonya/rizs. Természetesen sok és sokféleképpen készített halat is 
fogyasztanak. Népszerű a többféle töltelékkel készített avocado (csirkével, zöldségekkel). 
Az országra jellemző nagy magasságkülönbség miatt ajánlott - és széles körben gyakorolják is - a koka tea fogyasztását, 
mely segíti az akklimatizálódást. 

 
Emberek, szokások, vallások: 
Peru a világ legnagyobb indián országa, ahol (kecsua) indiánokkal találkozni a legtermészetesebb dolgok egyike 
(Amerikában ez folklór!). A lakosság több, mint fele kecsua, valamint aymara és amazon. A fehér lakosság mindössze 12%. 
Ám mindennek - és a szabad vallásgyakorlás ellenére - a lakosság több, mint 90%-a katolikus. 
Az ünnepségek alkalmával jutnak térhez a hegedűsök és hagyományos ütőhangszerek. Híres az Andok zenéje, táncai - de 
természetesen minden régiónak megvan a maga teljesen egyéni szokása, hagyománya. 

 

Nyelv: 
Peru hivatalosan is elfogadott nyelvei közé tartoznak a széles körben használatos spanyol nyelven kívül a kecsua és az 
ajmaira. A legtöbb indiánnak a spanyol a második anyanyelve. Bár a hotelekben és idegenforgalmi környezetben megértik 
az angolt, általában kevés helyen használják az országban. 

 
Ünnepek, események: peruiak nagyon vallásosak, az összes jelentős római katolikus ünnepet megünneplik. Az ünnepek 
rendkívül látványosak, különösen az indiánok körében, akik általában ilyenkor tartják különböző mezőgazdasági ünnepeiket 
is. A legnagyobb ünnepek: a karnevál, az Inti Raymi, a leglátványosabb inka fesztivál, a Felszabadulás Napja, 
Mindenszentek és a Puno Nap. 

 
Jan. 1. Újév júl. 28-29. Függetlenség napjai 
feb. 2. Színes, Gyertyagyújtó ünnepség aug. 30. Amerika és Lima védőszentjének ünnepe 
feb – márc. Karnevál országszerte nov. 1. Mindenszentek 
máj. 1. Munka ünnepe nov. 2. Halottak napja 
jún. Pünkösd nov. 5. Puno napja (kosztümös felvonulások) 
jún. 24. Keresztelő Szt. János nov. 8. Szeplőtelen fogantatás 
jún. 29. Szt. Péter, Szt. Pál dec. 25. Karácsony 
jún. 16. Karmen   

 
Ám ezek csak a fontosabbak! Peruban minden héten van valamilyen ünnep - alkalom felvonulásokra, körmenetekre, 
fiestákra... 

 
Szórakozási lehetőségek: 
Mozik, színházak, művészgalériák és egyéb szórakozási lehetőségek (bárok, lokálok, stb…) egyaránt megtalálhatóak a 
nagyobb városokban. 
Az „éjszakai élet” általában elég későn kezdődik, és hajnali 3-4-ig tart. 
A színházak és a koncertek, valamint a mozik műsora korábban, késő délután megkezdődik. 
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Helyi közlekedés: 
A tömegközlekedés nem biztonságos, ezért nem ajánlott. Olcsó és megbízható taxik azonban mindenhol vannak! 

 
 

Fontosabb telefonszámok, és hazatelefonálási lehetőségek: 
Perui Nagykövetség: 

Cím: 1138 Budapest, Váci út 168. / T. ép. 
Telefon: 06 1 350 2055 és 06 1 350 2068 
Mobil: 06 30 509 2693 (sürgősségi esetben is) 
E-mail: andrea@peru.hu; peruconsul@peru.hu 
Ügyfélfogadási idő: hétfő, szerda, péntek: 9:00 - 16:00 

Magyar Képviselet: 

Avenida Jorge Basadre 1580, San Isidro, Lima 

 
Előhívó: 
00-51-1 

 
Telefon: 
00 51 1 620 9520 

 
Ügyeleti mobiltelefon: 
00 51 992 834 235 

 
Rendkívüli és meghatalmazott nagykövet: 
dr. Kaleta Gábor 

 
 
 
 

További információkért kérjük, forduljon bizalommal irodánkhoz! 

 
 

Jó utazást, élményekben gazdag kikapcsolódást kívánunk! 

 

CORAL TOURS 
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