Háttérinformációk Portugáliáról

Időeltolódás: -1 óra
Útlevél:
Magyar állampolgárok útlevelükkel vagy új típusú személyi igazolványukkal léphetnek be Portugália területére.
Hálózati feszültség: 220 voltos áramot, és kerek dugóval rendelkező csatlakozót használnak.
Valuta: A hivatalos pénznem: EURO.
Közlekedés:
Portugáliában érvényes magyar vezetői engedélyekkel lehet gépjárművet vezetni. A közlekedési szabályok betartása
esetlegesebb, mint hazánkban (pl.: a jobb kéz szabály létezik, de betartása nem 100%), a baleseti statisztika kedvezőtlenebb,
mint Magyarországon.
A fogadó államban kétféle autópálya fizetési rendszer van:
1.) Fizető kapuk: ebben az esetben csak akkor lehet lehajtani a pályáról amennyiben a vonatkozó útszakaszra megállapított
díjat a gépkocsivezető megfizette.
2.) Kamerás autópályák: előre megvásárolt vagy bérelt eszközök segítségével történik a díjfizetés. Amennyiben a gépkocsi
nem rendelkezik ilyen berendezéssel, a bírság az útdíj tízszerese, de minimum 25 €.
A díj meg nem fizetése szabálysértésnek minősül és bírság kiszabására kerül sor. A 25/2006. június 30-i törvény értelmében,
amennyiben nem lehet azonosítani a jármű vezetőjét, az érintett hatóság a gépjármű nyilvántartási hatóság
közreműködésével megkeresi a gépkocsi tulajdonosát és ajánlott, tértivevényes levélben felszólítja az úthasználati díj,
valamint az adminisztratív költségek megfizetésére. Amennyiben a gépkocsi tulajdonosa nem fizeti meg a költségeket a
megadott határidőig, az eljárást átadják az adóhatóságnak és a szabálysértést köztartozásnak minősítik át. Ebben az esetben
az adóhatóság végrehajtási eljárást kezdeményez, mely kiterjed az EU tagállamok területére is.
Időjárás:
A hosszú, forró nyarat enyhe tél követi. Északon a tél hűvös és esős. Dél felé haladva a hőmérséklet emelkedik, a csapadék
csökken Az ország belsejében a nyár forróbb, a tél hidegebb, mint a parton. Hóesés inkább a hegyekre jellemző, különösen
a Serre da Estrelára.
Öltözék:
Az öltözék általában lezser, nincsenek különösebb előírások, de templomokban bizonyos illemet megkövetelnek: a karokat
be kell fedni, és nem lehet rövidnadrágot hordani.
Egészségügyi előírások, oltások:
Semmilyen oltásra nincs szükség a beutazás előtt.
Ivóvíz: Az országban nyugodtan lehet csapvizet inni.
Szórakozási lehetőségek:
Változatos éttermek, kávézók, cukrászdák várják a vendégeket. Szabadidő, sport: szörfözés, vitorlázás rendkívül népszerű
Portugáliában, ahogy a golf és a tenisz is. Komoly hagyományai vannak a lovaglásnak, horgászni pedig a folyók és a
tengerpartok is kiválóan alkalmasak.
Helyi közlekedés:
Az egész ország területét behálózó vasútvonallal rendelkezik, és a vasúti közlekedés olcsó. Néhány hosszabb utazás
esetében ajánlatos busszal közlekedni (gyorsabb és kényelmesebb). A legtöbb városközpont kicsi, így őket ajánlott gyalog
megnézni. Lisszabonban főként villamos, sikló és felvonó használható, Portóban a trolik a folyóig mennek, és az egyik
villamosvonal a vízparton fut. Taxik: a hagyományos taxik zöld tetejű fekete kocsik, vagy bézs színűek. Meglehetősen olcsók,
és ha van kivel megosztani a költséget még a busznál vagy a villamosnál is olcsóbbak.
1063 Budapest, Munkácsy u.23.
Tel.: (1) 412 12 12
coral@coraltours.hu
www.coraltours.hu
www.naszut.hu
www.eskuvokulfoldon.hu
Eng.sz.: U-000733 Adószám: 13710091-2-42
Bankszámlaszám: 11100104-13710091-01000003

Emberek, szokások, vallások, nyelv:
A lakosok 99%-a portugál. A hivatalos nyelv a portugál, beszélt nyelv a spanyol. A portugálok büszkék nyelvükre és nem
szívesen veszik, ha valaki spanyolul szól hozzájuk. Annál szívesebben veszik, ha valaki a saját nyelvükön próbál beszélni
velük: bom-diá (jó napot), boa-tarde (jó napot / délután), boa-noite (jó estét). A portugálok általában nagyon nyitottak és
barátságosak.
Vallás: a római katolikus vallás a legelterjedtebb. Istentiszteletet szinte minden este és minden vasárnap délelőtt, valamint
vallási ünnepekkor tartanak. Istentisztelet alatt a templomok nem látogathatók. Portugália védőszentje: Szent Antal
Ünnepek, események:
Portugália bõvelkedik festaban (ünnepeken), romariaban (vallási felvonulásokban) és feiraban (vásárokban), melyek
alkalmával szünetet tart az egész város. Legtöbbjük lényege a vallási menet. Minél északabbra jutunk, annál
hagyományosabbak és annál kevésbé szolgálnak turisztikai látványosságként ezek az ünnepek. A Karnevál a legnagyobb
esemény, kifestik az arcukat, tánc és parádé jellemzi ezt a húsvét elõtt, hat héttel tartott ünnepet. Húsvétkor vagy a Szent
Heti Fesztiválkor hatalmas és színes felvonulást tartanak. A júniusi Festa de Sao Juao a legnagyobb Portóban, ahol mindenki
az utcán táncol és barátságosan fejbe ütögetik póréhagymával egymást. A novemberi Feira de Sao Martinho-t Golegában
tartják, mindenféle lovas mutatvány, lóverseny és bikaviadal kíséri.
január 1.
február
április 25.
május 01.
június 06.
június 10.
június 24.
augusztus 15.
október 05.
november 01.
december 01.
december 25.

Újév
Karnevál
Felszabadulás ünnepe
Húshagyó Kedd, Nagypéntek
Munka Ünnepe
Úr napja
Portugál Nemzeti Nap
Szent János Ünnepe
Nagyboldogasszony napja
Köztársaság Kikiáltása
Mindenszentek és Halottak napja
Függetlenség Napja
Karácsony

Magyarország helyi képviselete:
Lisszabon Nagykövetség
Cím: Calcada de Santo Amaro, 85. Alcantara, 1349-042 Lisboa
Telefon:00-(351)-21-364-5928,
00-(351)-21-363-0395
Fax: 00-(351)-21-363-23-14
Misszióvezető: Breuer Klára
Konzul: Dr. Kaizinger Tibor
Email: mission.lis[at]mfa.gov.hu

További információkért kérjük, forduljon bizalommal irodánkhoz!

Jó utazást, élményekben gazdag kikapcsolódást kívánunk!

coral@coraltours.hu
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