GYAKORLATI TANÁCSOK KRÉTÁN VALÓ TARTÓZKODÁSHOZ

ÁRAMELLÁTÁS: hálózati feszültség 220 V, a magyar szabványnak megfelelő, hajókon gyakran
110 V.
BIZTONSÁG: A turisták maximális biztonságban érezhetik magukat Krétán, azonban a
strandokon semmiképp ne hagyjuk őrizetlenül személyes dolgainkat.
BORRAVALÓ: Az éttermekben a felszolgálás díját általában felszámítják a számlán, így
előfordul, hogy a borravalót visszautasítják.
DOHÁNYZÁS: 2009 óta csak a kijelölt helyeken lehet dohányozni Görögországban. Így a
közintézményekben, iskolákban és buszokon tilos rágyújtani. Éttermekben, bárokban csak a
teraszok szabadtéri részein lehetséges a dohányzás, ám kisebb tavernákban a tulajdonos
döntheti el, engedi-e vendégeit dohányozni.
EGÉSZSÉG: Ha utazásuk során orvosi ellátásra szorulnának, értesítsék róla helyi képviselőnket
és hívják fel biztosítójukat. Amennyiben irodánkon keresztül foglalják biztosításukat, és a
biztosítónkkal szerződött orvosok szolgáltatásait veszik igénybe, a helyszínen az ellátásért
nem kell fizetni, egyéb esetben a biztosítótáraság utólag téríti meg a költségeket, amennyiben
azt jogosultnak ítélik meg.
ÉGHAJLAT: Változatos földrajzának köszönhetően időjárása is eltér a tengerpart és a hegyek
magasabb részei között. Májustól októberig forró nyári időjárás a jellemző, nem ritka a 40 C
sem. A tavaszi és az őszi hónapok a legcsapadékosabbak. Télen még havas csúcsok is
láthatóak a hegyekben.
ÉJSZAKAI ÉLET: A magasabb kategóriájú hotelekben alkalmanként különböző szórakoztató
programok kerülnek megrendezésre a szálloda szervezésében, általában több nyelven.
Természetesen a városok, nyaralótelepek központjában találunk bárokat, tavernákat,
diszkókat is, amelyek megzavarhatják az éjszakai nyugalmat a közeli szállodákban.
FÉNYKÉPEZÉS, VIDEÓZÁS: Görögországban nincs fotózási tilalom, ám ha helyiekről
szeretnénk képet készíteni, mindig kérjük a beleegyezésüket.
IDEGENFORGALMI ADÓ: 2018. január 1-jétől idegenforgalmi adót vezet be Görögország,
amelyet a szálláshelyek besorolása szerint differenciáltak. Ez minden esetben a helyszínen
fizetendő az alábbiak szerint:
1 vagy 2 csillagos szálloda esetén: 0,50 € / szoba / nap
3 csillagos szálloda esetén: 1,50 € / szoba / nap
4 csillagos szálloda esetén: 3,00 € / szoba / nap
5 csillagos szálloda esetén: 4,00 € / szoba / nap
Stúdiók, apartmanok kategória besorolásától függően: 0,25 € - 1,00 € / szoba / nap.

KÖZLEKEDÉS: Ha a sziget igazi arcára vagyunk kíváncsiak, üljünk buszra, így egyszerűen
járhatjuk körbe Krétát. Jegyet kedvező áron válthatunk. A buszok sokszor nem állnak meg a
megállóban, inteni kell a sofőrnek. A motorbérlés nagyon népszerű és olcsó az utazók
körében, azonban Krétán még a tapasztalt motorosoknak is veszélyes motorozni, a
tapasztalatlanok inkább autót béreljenek. Ha mégis motorozni szeretnénk, mindig viseljünk
bukósisakot.
PÉNZVÁLTÁS: Hivatalos pénznem az euro. Árfolyamáról utazás előtt érdemes informálódni.
A népszerűbb nemzetközi bankkártyákat a nagyobb szállodákban, éttermekben és néhány
boltban elfogadják. A városközpontokban automatákból is vehetünk fel pénzt.
RUHÁZAT: Nyári, kellemes viseletet javaslunk, sapka, szalmakalap, kendő az erős nap miatt
hasznos lehet. A légkondicionált buszokat, hoteleket illetve az esti órákat hűvösnek
érezhetjük, ezért hasznos vékony pulóvert is csomagolni. A kirándulásokra javasoljuk a
kényelmes – lapos talpú cipőket.
STRANDOK, TENGERPART: Kréta északon szinte az egész partszakasza mentén, és délen is
rengeteg helyen strandolható, így a sziget 1050 km-es partvonalán több száz strand és
fürdőhely van. A finom homokkal borított, lassan mélyülő, családbarát strandtól a kavicsos,
sziklás aljzattal rendelkező, búvárkodásra ideális partszakaszig kedvére válogathat az ide
utazó. A vízben veszélyes ragadozók és állatok nincsenek, medúzák alkalmanként
előfordulhatnak. Fürdőcipő használatát javasoljuk a kavicsos/köves partoknál.
TELEFON: 2017. június 15-től megszűntek a roaming díjak az Európai Unióban, így Kréta
szigetén is roaming felár nélkül; a belföldivel azonos áron lehetséges sms-t küldeni,
telefonálni és internetezni. Nem vonatkozik a roaming a magyarországi számról külföldi
számra indított hívásokra, ez továbbra is nemzetközi hívásnak számít. Előfordulhat néhány
korlátozás, ezek pontos feltételeiről a szolgáltatónál kell érdeklődni.
ÜNNEPEK: Január 1. Újév, Január 6. Vízkereszt, Március 25. A törökök ellen vívott
szabadságharc kezdete, nemzeti ünnep, Május 1. A munka ünnepe, Augusztus 15. Mária
elszenderedésének ünnepe, nemzeti ünnep, Október 28. Mussolini ultimátumának 1940-ben
történő elutasításának emléknapja, nemzeti ünnep, November 8. Megemlékezés az Arkadi
kolostor ostromáról, December 25-26. Karácsony
ÜZLETEK: A nyaralóövezetek környékén az üzletek, boltok jellemzően a hét minden napján,
reggel nyolctól akár éjfélig is nyitva tartanak. A nagyvárosokban az üzletek többnyire délelőtt
vannak nyitva és késő délutántól, 17-től 21-ig. Szupermarketek: Lidl, Carrefour a nagyobb
városokban megtalálhatók.
VÍZ: A csapvíz tiszta, de fogyasztását nem javasoljuk, palackozott vizet mindenhol lehet
kapni.

Figyelem!
Kérjük, tanulmányozzák át Krétáról készült tájékoztatónkat, mely információk rendkívül
fontosak ahhoz, hogy az Önök nyaralása zavartalan legyen. Felhívjuk a figyelmüket arra,
hogy ezen leírás és a "Tudnivalók A-Z" cím alatt található információk az utazási szerződés
részét képezik.
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