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Poniżej znajdziesz wiele praktycznych informacji, przydatnych przed podróżą do Czarnogóry

Różnica czasu

+382. Zalecamy, aby koszt połączeń z telefonu

Nie ma różnicy czasu między Czarnogórą a Polską.

komórkowego oraz koszt dostępu do internetu w
telefonie sprawdzić u swojego operatora przed

Transport w Czarnogórze

wyjazdem.

Wszystkie autokary, z których korzystamy, mają wysoki
standard i są wyposażone w klimatyzację, jeśli to

W większych hotelach, jak również w wielu barach i

możliwe.

kawiarniach internet bezprzewodowy jest bezpłatny.
W większych miastach są kafejki internetowe.

Ceny
Poziom cen w Czarnogórze jest porównywalny do cen

Higiena

w Polsce. Posiłek w przeciętnej restauracji można zjeść
za ok. 30 złotych.

Hotele i większe restauracje mają nowoczesne toalety.
Na obszarach wiejskich warunki toalet publicznych

Waluta i karty kredytowe

mogą być bardziej prymitywne. Dla własnego

Walutą w Czarnogórze jest euro (EUR). Bankomaty są

bezpieczeństwa należy zabrać ze sobą papier

dostępne w większych miastach. Kartami Visa i

toaletowy i paczkę chusteczek do dezynfekcji rąk.

MasterCard można płacić w większych hotelach, ale nie
można liczyć na to, że restauracje i sklepy akceptują

Nie należy pić wody z kranu. Wskazane jest kupowanie

karty kredytowe.

wody butelkowanej.

Napiwki

Palenie

Płacąc na miejscu w euro często cenę zaokrągla się w

Obowiązuje zakaz palenia w wybranych miejscach

górę do pełnej kwoty.

publicznych.

Elektryczność

Etykieta

Napięcie w gniazdkach w Czarnogórze wynosi 230 V, a
złącza są tego samego typu co w Polsce, więc nie

Mieszkańcy Czarnogóry są otwarci i gościnni.

trzeba zabierać ze sobą adaptera.

Odwiedzając kościoły i klasztory, nie uważa się jednak
za właściwe pokazywanie gołych rąk i nóg czy

Telefon i internet
Międzynarodowy numer kierunkowy do Czarnogóry, to
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noszenie okrycia głowy.

Przepisy wizowo-paszportowe Czarnogóra
Zapoznaj się z przepisami wizowo-paszportowymi w związku z podróżą do Czarnogóry.
Obywatele RP mogą przekraczać granicę Czarnogóry, przejeżdżać tranzytem i przebywać na jej terytorium do 30
dni na podstawie ważnego dowodu osobistego. Pobyt, który przekracza 30 dni, a nie przekracza 90 nie wymaga
posiadania czarnogórskiej wizy i jest możliwy na podstawie ważnego paszportu.
Przy pobytach dłuższych niż 90 dni, obywateli RP obejmuje obowiązek wizowy.
Zgodnie z przepisami czarnogórskimi osoby małoletnie podróżujące do tego kraju bez opieki rodziców
(opiekuna prawnego) powinny posiadać ich pisemną zgodę. Dokument powinien być potwierdzony notarialnie
i przetłumaczony przez tłumacza przysięgłego na język serbski lub czarnogórski. W dokumencie należy umieścić
termin pobytu małoletniego na terytorium Czarnogóry, jego dane osobowe wraz z numerem paszportu oraz
dane osobowe osoby pełnoletniej pod której opieką znajdzie się dziecko w trakcie podróży. Małoletni nie
posiadający właściwej zgody rodziców (opiekuna prawnego) nie mogą przekroczyć granicy Czarnogóry.
Obywatele innych państw uzyskają informacje na temat obowiązujących ich przepisów wjazdowych
kontaktując się z Ambasadą Czarnogóry w Warszawie tel. +48 22 319 56 70.
Każdy uczestnik wycieczki powinien we własnym zakresie zadbać o to, by posiadać wszystkie wymagane
dokumenty uprawniające do przekroczenia granicy.
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Szczepienia Czarnogóra
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.
Nazwa choroby
błonica, tężec,
krztusiec
wirusowe
zapalenie
wątroby typu A
wirusowe
zapalenie
wątroby typu B
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Zalecenia
Szczepienie w przypadku ryzyka kontaktu z chorymi lub
nosicielami:\droga kropelkowa lub kontakt bezpośredni (błonica,
krztusiec) oraz ryzyka kontaktu z zanieczyszczoną ziemią (tężec)
Szczepienie w przypadku ryzyka spożycia zanieczyszczonej wody
i/lub żywność
Szczepienie w przypadku ryzyka interwencji chirurgicznych, iniekcji,
kontaktu z zakażoną krwią, kontaktów seksualnych

Klimat i pogoda Czarnogóra
Przeczytaj informacje o klimacie w Czarnogórze i pogodzie w stolicy Czarnogóry, Podgoricy.
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Podgorica

Żródło: World Weather Information Service

Czarnogóra ma łagodny klimat umiarkowany z chłodnymi, mokrymi zimami i gorącymi, suchymi latami.
Śródlądowe obszary są zazwyczaj chłodniejsze i bardziej deszczowe niż obszary przybrzeżne.
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