Skandynawska jakość od 1986

Warto wiedzieć

Galapagos

Informacje o Galapagos
Język

Hiszpański

Religia

Rzymskokatolicka

Stolica

Puerto
Baquerizo
Moreno
Waluta

Dolar
amerykański

Ludność

ok. 30.000

Powierzchnia

7.790 km2

Poniżej możesz przeczytać wiele praktycznych informacji dotyczących podróży do Galapagos

Różnica czasu

Zaznaczamy, że dawanie napiwków jest dobrowolne.

Różnica czasu między Polską a Galapagos zmienia się
w zależności, czy w Polsce obowiązuje czas letni czy

Waluta i karty kredytowe

ziowy:

Na Galapagos płacimy amerykańskimi dolarami. W
większości sklepów wolą małe nominały.

Czas letni -8h
Czas zimowy -7h

Następujące kart płatnicze są przyjmowane w
większości miejsc: Visa, MasterCard, Diners oraz w

Transport na Galapagos

mniejszym stopniu American Express.

Pomiędzy wyspami można poruszać się wyłącznie
drogą wodną. Korzystamy z różnego rodzaju statków.

Elektryczność

Rodzaj statku zależy od tego, czy uczestniczymy w

Na wyspach jest prąd zmienny 110V. Wtyczki do

rejsie z noclegiem na statku, czy nocujemy w hotelach

kontaktów mają dwa płaskie bolce i czasem jeden

na poszczególnych wyspach. Na statkach, z których

okrągły. Warto więc zabrać ze sobą adapter z wieloma

korzystamy podczas rejsów, znajdują się: restauracja,

opcjami.

lounge, pokład zewnętrzny oraz oczywiście kabiny dla
pasażerów. Statki, służące do transportu między
wyspami i do celów rekreacyjnych, są mniejsze od

Telefon i Internet

wycieczkowych, ale zawsze wygodne.

Numer kierunkowy na Galapagos to 005935. Zdarza się,
że europejskie telefony komórkowe nie mają zasięgu w

Ceny na Galapagos

Ekwadorze czy na Galapagos. W takiej sytuacji warto

Ceny na Galapagos są wyższe niż w kontynentalnym

kupić lokalna kartę SIM, która korzysta z lokalnej sieci.

Ekwadorze. Ok 120zł na dzień powinno wystarczyć na

Jeśli nasze komórki działają, trzeba pamiętać, że

jedzenie, napoje i napiwki na dni, w których te usługi

korzystanie z nich może być bardzo drogie. Przed

nie są w cenie programu.

wyjazdem sprawdźcie ceny za połączenia u swojego
operatora komórkowego.

Napiwki
Restauracje doliczają do rachunku najczęściej 10

Kawiarnie internetowe są popularne; 30min kosztuje

procent jako tzw. service charge. Jeśli chcecie

1-2 USD.

podziękować kelnerowi za dobrą obsługę, możecie
zostawić dodatkowo 5 % tej sumy. Kierowcy i lokalni

Higiena

przewodnicy spodziewają się również napiwku,

Radzimy wziąć żel do dezynfekcji rąk. Na mniejszych

zarabiają zazwyczaj niewiele. Standardowo daje się 10

wyspach nie ma toalet publicznych. W miastach i na

dolarów na dzień. Warto poczytać rady dotyczące

lotniskach (Baltra i San Cristobal) są toalety.

napiwków w programie wycieczki, na którą się
wybieracie.
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Savoir vivre

Lokalne władze apelują, żeby nie dotykać zwierząt,

Palenie

ptaków ani roślin. Z żadnej z wysp nie wolno zabierać

Podczas lotu samolotem i w innych środkach

piasku, nasion, ziemi ani kamieni. Karmienie zwierząt

transportu obowiązuje zakaz palenia. W czasie

jest także zabronione.

wycieczek na wyspy Galapagos palenie jest
zabronione.
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Przepisy wizowo-paszportowe
Zapoznaj się z przepisami wizowo-paszportowymi w związku z podróżą na Galapagos.
Nie ma obowiązku wizowego dla obywateli polskich podróżujących na Galapagos. Okres bezwizowego
przebywania na terytorium Galapagos dla turystów wynosi do 90 dni. Wymaganym dokumentem podróży jest
paszport, którego ważność nie może być krótsza niż 6 miesięcy, licząc od daty planowanego powrotu z
Galapagos. W trakcie pobytu na Galapagos turyści są zobowiązani do posiadania przy sobie fotokopii
paszportu.
Jeśli podróż na Galapagos odbywa się przez amerykański port lotniczy np. przez Atlantę, obowiązują wtedy
warunki wizowe jak przy podróży do USA. Przeczytaj więcej na stronie https://www.albatros.pl/kierunki-podrozy
/ameryka-polnocna/usa/wiza
Obywatele innych państw uzyskają informacje na temat obowiązujących ich przepisów wjazdowych
kontaktując się z Wydziałem Konsularnym Ekwadoru w Polsce tel. +48 22 848 72 30 lub naszym biurem
partnerskim 2 Ways.
Każdy uczestnik wycieczki powinien we własnym zakresie zadbać o to, by posiadać wszystkie wymagane
dokumenty uprawniające do przekroczenia granicy.
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Szczepienia Galapagos
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/ekwador
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Klimat i pogoda Galapagos
Poniżej możesz sprawdzić średnie temperatury powietrza i zapoznać się z klimatem
Galapagos
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San Cristobal

Źródło: World Weather Information Service
Mimo że Galapagos leży w tropikach, klimat jest tam przyjemny i suchy dzięki zimnemu prądowi Humboldta.
Występują dwie pory roku: ciepła i wilgotna od grudnia do maja, oraz sucha od maja do grudnia. Temperatura
jest dość stabilna. W okresie ciepłym, w ciągu dnia wynosi 27-30C, nocą 21-23C. W porze suchej w ciągu dnia
temperatura wynosi 18-22 C. Opady zmieniają się z roku na rok i z wyspy na wyspę! Czasem roczne opady są
poniżej 100mm.
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