Skandynawska jakość od 1986

Warto wiedzieć

Indonezja

Informacje o Indonezji
Język

indonezyjski
Religia

islam

Stolica

Dżakarta
Waluta

rupia
indonezyjska

Ludność

258 mln
Powierzchnia

1 904 569 km²

Poniżej znajdziesz wiele praktycznych informacji, przydatnych przed podróżą do Indonezji.

Różnica czasu

kieszonkowego. Na dodatkowe wydatki zalecamy

Różnica czasu w stosunku do strefy

przeznaczyć ok. 30-50 PLN na dzień na osobę.

środkowoeuropejskiej zależy od tego, czy mamy w
Europie czas letni, czy zimowy. Indonezja jest

Napiwki

największym archipelagiem świata. Na jej obszarze

W Indonezji istnieje zwyczaj zostawiania drobnych

obowiązują trzy strefy czasowe.

napiwków w restauracjach i hotelach, przy czym
Indonezyjczycy podchodzą do kwestii napiwków bez

Czas zachodnioindonezyjski + 8 godzin w stosunku do

większych emocji. W większych hotelach i

środkowoeuropejskiego czasu zimowego i + 9 godzin

restauracjach do rachunku doliczana jest dodatkowa

w stosunku do środkowoeuropejskiego czasu

kwota za obsługę.

letniego
Czas środkowoindonezyjski + 9 godzin w stosunku do

W przypadku wyjazdów połączonych z rejsami

środkowoeuropejskiego czasu zimowego i + 10 godzin

wycieczkowymi obowiązują inne zasady, podane w

w stosunku do środkowoeuropejskiego czasu

indywidualnym programie wycieczki.

letniego
Czas wschodnioindonezyjski + 10 godzin w stosunku

Waluta i karty kredytowe

do środkowoeuropejskiego czasu zimowego i + 11

Obowiązującą walutą jest rupia indonezyjska (IDR). W

godzin w stosunku do środkowoeuropejskiego czasu

Indonezji można wymieniać dolary amerykańskie

letniego

(USD) i euro (EUR), a w większości dużych hoteli i
restauracji honorowane są karty kredytowe Visa i

Transport w Indonezji

MasterCard. W większych miastach gotówkę można

Autobus

wypłacić z bankomatów kartami Visa i MasterCard.

Standard autobusów kursujących w Indonezji jest
inny niż w Europie. Nasze biuro wybrało autobusy o

Elektryczność

standardzie najwyższym z dostępnych i, w miarę

Napięcie w gniazdkach elektrycznych w Indonezji

możliwości, wyposażone w klimatyzację.

wynosi 220/230 V. Spotykane są różne rodzaje gniazdek
sieciowych, dlatego dobrze jest zabrać ze sobą

Samolot

przejściówkę, aby zapewnić sobie więcej możliwości

Przeloty organizowane w ramach naszych wycieczek

korzystania z urządzeń elektronicznych.

objazdowych w Indonezji odbywają się liniami
krajowymi. Wszystkich informacji praktycznych

Telefon i Internet

związanych z podróżą, w tym o czasie przelotu, udziela

Międzynarodowy numer kierunkowy do Indonezji to

pilot wycieczki przy odprawie lotniskowej.

+62. Ceny połączeń telefonicznych z Indonezji do Europy
są wysokie, a jakość połączenia bywa niska. Warto

Ceny

więc dopytać swojego operatora o inne możliwości.

Ceny w Indonezji są na ogół niższe niż w Europie.
Solidny posiłek można zjeść za mniej więcej 28 PLN. Z

W dużych miastach znajdują się kawiarenki

naszego doświadczenia wynika, że na każdy dzień

internetowe, a większość dużych hoteli oferuje dostęp

pobytu warto przeznaczyć ok. 50-70 PLN

do Internetu za dodatkową opłatą.
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Warunki higieniczne

Podobnie jak w krajach sąsiednich, nieumiejętność

Hotele i większe restauracje dysponują nowoczesnym

panowania nad sobą i swoimi emocjami jest w

zapleczem sanitarnym. W mieście można jednak

Indonezji uznawana za coś niegodnego i

natrafić na tzw. toalety kucane i brak papieru

nieprzyzwoitego. Nie należy więc publicznie okazywać

toaletowego. Standard w toaletach publicznych lub na

złości ani nadmiernego poruszenia. Jeśli uznamy, że

terenach wiejskich może wydawać się czasami

zostaliśmy potraktowani nieodpowiednio, należy

prymitywny. Przed podróżą warto spakować rolkę

zgłosić się do pilota wycieczki, który pomoże nam

papieru toaletowego lub paczkę nawilżonych

rozwiązać drażliwą kwestię.

chusteczek, ewentualnie żel do dezynfekcji (dostępny
w aptekach). Wówczas potrzeba natychmiastowego

Pocałunki i okazywanie sobie nawzajem uczuć w

dostępu do wody nie będzie tak nagląca.

miejscach publicznych jest uważane za bardzo
niestosowne. Kontakty cielesne i trzymanie się za ręce

Kultura i obyczaje

są niemile widziane, choć widok osób tej samej płci

Indonezyjczycy są narodem otwartym i przyjaźnie

trzymających się za ręce jest dość powszechny. Należy

nastawionym do turystów. Nie leży w ich naturze

zawsze mieć na sobie stosowny strój. W hotelach

zwracanie innym uwagi, gdyż wychodzą z założenia, że

zlokalizowanych w dużych rejonach turystycznych

każdy gość we własnym zakresie zorientuje się w

dopuszczalne są jednak odstępstwa od ogólnie

panującej etykiecie po przyjeździe do ich kraju.

przyjętych norm. Nigdy nie należy dotykać cudzej
głowy. Zostałoby to uznane za nieuprzejme, ponieważ

Chociaż Indonezyjczycy są na ogół przyzwyczajeni do

włosy są uważane za święte.

licznie odwiedzających ich kraj turystów, oczekują, że
przyjezdni będą traktować ich zwyczaje i miejsca kultu

Częstym widokiem na ulicach Indonezji są osoby

religijnego z należytym szacunkiem, między innymi

kalekie i żebracy, którym można oczywiście ofiarować

poprzez noszenie odpowiedniego stroju. Odzież nie

parę groszy, natomiast nie daje się pieniędzy dzieciom i

może nadmiernie opinać ciała, a ramiona i kolana

młodocianym, aby nie wspierać rozwoju zjawiska

powinny być zakryte. Buty należy zdjąć każdorazowo

żebractwa wśród nieletnich. Jeśli chcemy ofiarować

przed wejściem do świątyni lub meczetu. Należy

indonezyjskim dzieciom jakiś drobiazg, może to być np.

pamiętać, aby trzymać stopy nisko, a siedząc, schować

szampon, mydło, kredki lub zeszyt.

je pod siebie, by nie były skierowane w stronę Buddy
ani obiektów sakralnych, gdyż stopy są uważanie za

Palenie

nieczyste. Zakazane jest dotykanie posążków Buddy i

Zabronione jest palenie na pokładzie samolotu i w

obiektów historycznych oraz wchodzenie na nie. W

środkach transportu. Zakaz palenia obowiązuje także

niektórych miejscach fotografowanie może być

w miejscach publicznych, lecz nie zawsze jest

zabronione, dlatego należy zwracać uwagę na

egzekwowany. Palenie jest natomiast zakazane w

obowiązujące zakazy. Nie wolno ponadto pozować

Dżakarcie.

przy wizerunku Buddy.
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Formalności wizowo-paszportowe
Zapoznaj się z przepisami wizowo-paszportowymi w związku z podróżą do Indonezji.
Wymaganym dokumentem podróży jest paszport, którego ważność nie może być krótsza niż 6 miesięcy, licząc od
daty planowanego powrotu z wycieczki. Obywatele Polski podróżujący w celach turystycznych otrzymają przy
wjeździe do Indonezji wizę turystyczną, za którą należy uiścić opłatę w wysokości 35 USD. Do paszportu
automatycznie wbijana jest pieczątka wjazdowa, która uprawnia do 30 dniowego pobytu. W paszporcie musi
być co najmniej jedna wolna strona na wbicie wizy. Pobyty dłuższe niż 30 dni wymagają odrębnej wizy, o którą
należy się ubiegać przed wyjazdem.
Obywatele innych państw uzyskają informacje na temat obowiązujących ich przepisów wjazdowych
kontaktując się z Ambasadą Indonezji w Polsce tel. +48 22 617 51 79 lub naszym biurem partnerskim WizaSerwis
Sp. z o.o www.wizaserwis.pl
Każdy uczestnik wycieczki powinien we własnym zakresie zadbać o to, by posiadać wszystkie wymagane
dokumenty uprawniające do przekroczenia granicy.

Wymagania dotyczące wjazdu do Indonezji w związku z pandemią COVID-19.
Osoby w pełni zaszczepione powinny posiadać paszport covidowy (certyfikat unijny w języku angielskim
potwierdzony kodem QR) zaświadczający o ukończeniu całego cyklu szczepień co najmniej 14 dni
przed wjazdem do Uzbekistanu. Zalecamy, aby pobrać i wydrukować paszport covidowy w języku angielskim ze
strony https://pacjent.gov.pl/internetowe-konto-pacjenta i mieć go przy sobie podczas całej podróży.
Osoby niezaszczepione prosimy o kontakt z biurem oraz śledzenie informacji wjazdowych na
stronie https://www.gov.pl/web/dyplomacja/informacje-dla-podrozujacych
Prosimy o zwrócenie uwagi, iż to na podróżnym spoczywa odpowiedzialność uzyskania aktualnych informacji o
zasadach wjazdu, zapoznania się z nimi i posiadania potrzebnych do wyjazdu dokumentów. Wymagania i
ograniczenia wjazdowe mogą ulec zmianie w krótkim czasie, zachęcamy więc do sprawdzania aktualnych
informacji dotyczących zasad wjazdu na stronie: https://www.gov.pl/web/dyplomacja/informacjedla-podrozujacych

Formularz lokalizacyjny
W Indonezji wszyscy mają obowiązek posiadania i używania aplikacji PeduliLindungi. Certyfikat szczepienia
wraz z dokumentem paszportowym należy zarejestrować tutaj. Dokumentacja zostanie zweryfikowana przez
pracowników Ministerstwa Zdrowia Indonezji - on-line bądź na lotnisku po przylocie do Indonezji. Kontakt do
komórki Ministerstwa Zdrowia (WhatsApp) zajmującej się weryfikacją dokumentacji w ramach aplikacji
PeduliLindungi: +62 811 1050 0567. Pamiętaj: Aplikacja PeduliLindungi umożliwia poruszanie się w przestrzeni
publicznej w Indonezji, np. przy wejściu do centrów handlowych lub restauracji.
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Szczepienia przed wyjazdem do Indonezji
Wymagania i zalecenia dotyczące szczepień ulegają na bieżąco zmianom. Dlatego też zalecamy kontakt z
punktem szczepień lub ośrodkiem medycyny tropikalnej w celu zasięgnięcia informacji o aktualnie
wymaganych szczepieniach szczepieniadlapodrozujacych.pl/zalecane-szczepienia/indonezja
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Warunki klimatyczne i pogodowe Indonezji
Poniżej możesz sprawdzić średnie temperatury powietrza i zapoznać się z klimatem.
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94
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245

150

173
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207
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247

158

Denpasar, Bali

Dżakarta

Medan, Sumatra

Źródło: DMI & World Weather Service
Duża, bo licząca aż 5 000 km długość geograficzna Indonezji ze wschodu na zachód jest porównywalna z
odległością między Szkocją a Iranem. Liczne wyspy archipelagu są pełne niezwykłej przyrody, lasów
deszczowych, aktywnych wulkanów oraz wyjątkowej flory i fauny. Ze względu na położenie na równiku
Indonezja ma typowy tropikalny klimat równikowy z temperaturami sięgającymi 30°C, wysoką wilgotnością
powietrza i całorocznymi opadami. W okresie od października do kwietnia trwa pora deszczowa, co oznacza
nieco bardziej intensywne opady niż w pozostałych miesiącach roku. Nie jest wówczas bardzo ciepło, ale
wzrasta wilgotność powietrza. W wielu miejscach Indonezji panują jednak warunki, które różnią się nieco od
ogólnie przyjętej charakterystyki. W dżungli pada deszcz o jednakowej intensywności przez cały rok. Obok lasów
deszczowych krajobraz Indonezji tworzą pola ryżowe, plantacje kauczuku i wulkany, które na Jawie i Sulawesi
są aktywne. Wielokilometrowe wybrzeże oferuje wszystko, od śnieżnobiałych plaż przez bogate w ryby rafy
koralowe po bagna mangrowe.
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