Skandynawska jakość od 1986

Warto wiedzieć

Armenia

Informacje Armenia
Język

Armeński

Stolica

Erywań

Religia

Waluta

Ludność

2, 9 mln
Powierzchnia

chrześcijaństwo Dram

29.800 km²

Poniżej zamieściliśmy praktyczne informacje, które przydadzą się podróżującym do Armenii.

Czas Różnica

Międzynarodowy numer kierunkowy do Armenii to

Różnica czasu w stosunku do Polski to +2h.

+374. Dzwonienie do Polski jest drogie, dlatego prosimy
o zapoznanie się z cenniekiem połaczeń swojego

Transport w Armenii

operatora komórkowego. W stolicy znajduje się kilka

Autobusy, których używamy w Armenii są wybierane w

kawiarenek internetowych, a większe hotele mają

najlepszej możliwej kategorii. Tam gdzie to możliwe są

dostęp do Internetu za opłatą.

one wyposażone w klimatyzację.

Woda pitna i higiena
Gospodarka

Hotele i większe restauracje mają nowoczesne toalety.

Poziom cen w Armenii jest dość niski. Obiad w

Jednak standardy w publicznych toaletach i na

restauracji kosztuje około 30 PLN.

obszarach wiejskich mogą wydawać się prymitywne.
Warto zaopatrzyć się w papier toaletowy / mokre

Waluta i karty kredytowe

chusteczki i ewentualnie żel do dezynfekcji rąk.

W Armenii obowiązuje waluta dram (AMD). W stolicy
oraz duzych miastach są bankomaty, w których można

Nie należy pić wody z kranu, do picia należy kupować

korzystac z kart. Bez problemu mona skorzystać z

butelkowaną wodę.

kantorów, gdzie można wymienić walutę.

Palenia
Napiwki

Podczas lotu i transportu obowiązuje oczywiście zakaz

Wiele restauracji w stolicy automatycznie dolicza

palenia. W Armenii w niektórych miejscach obowiązuje

napiwek z rachunku. Obsługa jednak liczy na

zakaz palenia.

dodatkowy napiwek, ktory jest mile widziany.

Kultura
Elektryczność

Armenia jest chrześcijańskim ortodoksyjnym krajem, a

W Armenii napięcie w gniazdkach wynosi 220 woltów,

poza stolicą ludność jest bardziej konserwatywna.

nie sa wymagane adaptery.

Dlatego jeśli planujemy zwiedzanie kościołów
zalecamy zakrycie kolan i ramion.

Telefon i internet
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Przepisy wizowo-paszportowe
Zapoznaj się z przepisami wizowo-paszportowymi w związku z podróżą do Armenii
Nie ma obowiązku wizowego dla obywateli polskich podróżujących do Armenii. Okres bezwizowego
przebywania na terytorium Armenii dla turystów wynosi do 180 dni od daty wjazdu.
Wymaganym dokumentem podróży jest paszport, którego ważność nie może być krótsza niż 6 miesięcy, licząc od
daty planowanego powrotu z Armenii.
Obywatele innych państw uzyskają informacje na temat obowiązujących ich przepisów wjazdowych
kontaktując się z Ambasadą Armenii w Polsce tel. +48 22 899 09 40 lub naszym biurem partnerskim 2 Ways
www.wizaserwis.pl
Każdy uczestnik wycieczki powinien we własnym zakresie zadbać o to, by posiadać wszystkie wymagane
dokumenty uprawniające do przekroczenia granicy.
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Szczepienia Armenia
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/armenia
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Warunki klimatyczne i pogodowe w Armenii
Poniżej możesz sprawdzić średnie temperatury powietrza i zapoznać się z klimatem.
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Erywań

Źródło: World Weather Information Service
Klimat w Armenii jest kontynentalny z suchym i słonecznym latem trwającym od czerwca do września. Wiosna
jest krótkotrwała, ale jesień jest późna i charakteryzuje się pięknymi i kolorowymi liśćmi. Zimy są dość chłodne i
śnieżne.
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