Skandynawska jakość od 1986

Warto wiedzieć

Turcja

Informacje Turcja
Język

Stolica

Turecki

Ankara

Religia

Waluta

Islam

Ludność

80 mln

Lira turecka
(TL)

Powierzchnia

783.560 km²

Poniżej znajduje się wiele ciekawych informacji przydatnych w czasie podróży do Turcji

Różnica czasu

turystycznych np. bileterzy czy inne osoby będą

Różnica czasu pomiędzy Polską a Turcją wynosi +1

oferować dodatkowe usługi za drobną opłatą.

godzinę.

Stanowczo odmów, jeśli nie życzysz sobie ich pomocy.

Transport w Turcji

Elektryczność

Autokary w Turcji nie oferują bardzo wysokiego

Prąd w Turcji ma napięcie 220 V, jednak do niektórych

standardu. Albatros Travel korzysta z autokarów o

gniazdek pasują tylko wtyczki o cienkich bolcach.

możliwie najlepszej jakości, często wyposażonych w

Przejściówki można zakupić w sklepach elektrycznych i

klimatyzację.

u ulicznych handlarzy.

Ceny w Turcji

Telefon i internet

Ceny w Turcji są porównywalne do cen w Polsce,

Międzynarodowy numer kierunkowy do Turcji to +90.

jednak w miejscach turystycznych i Stambule są

Telefonia komórkowa jest rozpowszechniona, ale

relatywnie wyższe. W typowej restauracji kolację

zalecamy sprawdzenie u swojego operatora zasięgu

można zjeść za mniej niż 50 zł. Ceny transportu

sieci i cen połączeń.

publicznego i posiłków w barach przy ulicy kształtują
się poniżej cen tych usług w Polsce. Zwyczajem jest

Większość hoteli w Turcji oferuje dostęp do Internetu, a

targowanie się w mniejszych sklepikach i na bazarach.

w większych miastach otwarte są kawiarenki
internetowe.

Waluta i karty kredytowe
Waluta w Turcji to lira turecka (TRY).
Bankomaty są wszędzie. Gotówkę można wybrać za

Higiena

pomocą kart Visa, MasterCard etc. W kantorach i

Hotele i większe restauracje dysponują nowoczesnym

bankach można wymienić dolary i euro na lokalną lirę

zapleczem sanitarnym. W toaletach publicznych lub na

W dużych sklepach, restauracja, kawiarniach i

terenach wiejskich można trafić na tzw. toaletę kucaną.

hotelach można zazwyczaj płacić kartą. Na zakupy w

Przed podróżą warto spakować rolkę papieru

mniejszych sklepikach należy przygotować gotówkę.

toaletowego lub paczkę mokrych chusteczek i żel do
dezynfekcji. Wówczas potrzeba natychmiastowego
dostępu do wody nie będzie taka dotkliwa.

Napiwki

Nie należy pić wody z kranu. Do picia nadaje się tylko

W Turcji zostawia się napiwek w wysokości 5-10%

woda butelkowana.

rachunku. Dotyczy to usług w restauracji, łaźni, u
fryzjera czy pomocy boya hotelowego, pomimo że na
rachunku widnieje opłata za obsługę w wysokości
10-15% łącznej kwoty rachunku. Kierowca taksówki

Palenie

będzie oczekiwał zaokrąglenia kwoty rachunku w

Palenie w miejscach publicznych jest zabronione. W

górę. Należy być przygotowanym, że w obiektach

niektórych restauracjach i kawiarniach spotyka się
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strefy wyznaczone dla palaczy. Dobrze prosperują

meczetu należy zdjąć buty. Ubiór powinien być

również kawiarnie oferujące sziszę.

skromny - nie wolno wchodzić z odkrytymi ramionami i
udami, a mężczyznom bez nakrycia głowy. Kobiety

Kultura i obyczaje
Turcja jest krajem muzułmańskim. Przed wejściem do
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powinny zakryć włosy.

Przepisy wizowo-paszportowe Turcja
Zapoznaj się z przepisami wizowo-paszportowymi w związku z podróżą do Turcji.
Obywatele polscy podróżujący do Turcji zobowiązani są do posiadania wizy. Aby wjechać do Turcji podróżni
powinni posiadać paszport ważny co najmniej o 60 dni dłużej niż „długość pobytu” wskazana na wizie, wizie
elektronicznej, w przepisach dotyczących zwolnienia z wizy czy zezwoleniu na pobyt.
Obywatele polscy podróżujący do Turcji w celach turystycznych, zależnie od ważności oraz rodzaju paszportu
jakim się posługują, mogą ubiegać się o wizę na zasadach opisanych poniżej:
a) Posiadacze polskich paszportów zwykłych podlegają obowiązkowi wizowemu i mogą nabyć wizę
turystyczną w następujący sposób:
- na stronie www.evisa.gov.tr wielokrotną wizę elektroniczną (e-wizę) – koszt 35 USD płatne za pomocą karty
kredytowej/debetowej lub na lotnisku po przylocie do Turcji
Minimalna ważność paszportu do uzyskania wizy elektronicznej lub na lotnisku wynosi 180 dni od daty wjazdu
do Turcji.
Posiadacze polskich paszportów zwykłych, których paszporty nie spełniają powyższych minimalnych kryteriów
ważności paszportu, mogą ubiegać się o wizę turystyczną wyłącznie w Ambasadzie Turcji w Warszawie na
takich samych zasadach jak posiadacze polskich paszportów tymczasowych.
b) Posiadacze polskich paszportów tymczasowych, bez względu na ważność paszportu, nie są uprawnieni do
zakupu e-wizy ani wizy po przylocie do Turcji. O wizę turystyczną w tym przypadku należy ubiegać się w
Ambasadzie Turcji w Warszawie. Wiza wydawana przez Ambasadę jest wizą jednokrotną.
Minimalna ważność paszportu do uzyskania wizy w Ambasadzie Turcji w Warszawie wynosi 60 dni od daty
opuszczenia Turcji.
Przy przekroczeniu granicy osoba wjeżdżająca może zostać poproszona o przedłożenie ważnego ubezpieczenia
medycznego bądź dowodu posiadania środków utrzymania.
Nie ma możliwości wjazdu do Turcji za okazaniem dowodu osobistego.
Wiza turystyczna upoważnia do pobytu na terenie Turcji przez 90 dni w okresie 180 dni jej ważności (licząc od
pierwszego wjazdu) bez prawa wykonywania pracy.
Obywatele innych państw uzyskają informacje na temat obowiązujących ich przepisów wjazdowych
kontaktując się z Ambasadą Turcji w Polsce tel. +48 22 854 61 28 lub naszym biurem partnerskim 2 Ways
www.wizaserwis.pl
Osoby będące obywatelami Turcji mogą być zakwaterowane w hotelu wyłącznie po pisemnym potwierdzeniu
takiej rezerwacji z hotelową recepcją.
Każdy uczestnik wycieczki powinien we własnym zakresie zadbać o to, by posiadać wszystkie wymagane
dokumenty uprawniające do przekroczenia granicy.
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Szczepienia Turcja
Wymagania i zalecenia dotyczące szczepień ulegają na bieżąco zmianom. Dlatego też zalecamy kontakt z
lekarzem rodzinnym lub punktem szczepień w celu zasięgnięcia informacji o aktualnie wymaganych
szczepieniach szczepieniadlapodrozujacych.pl/zalecane-szczepienia/turcja
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