GYAKORLATI TANÁCSOK TÖRÖKORSZÁGI TARTÓZKODÁSHOZ

ÁRAMELLÁTÁS: 220 V/ 50 Hz, adapter nem szükséges. Áramkimaradás alkalmanként
előfordulhat, mely miatt gyakran a vízellátás is akadozhat, mivel a legtöbb szállodában a
vízellátást biztosító rendszer is árammal működik.
BIZTONSÁG: Törökországban a turisták által látogatott területeken általában jó a
közbiztonság, de mindig fokozottan figyeljenek értékeikre, főként, ha városokba vagy bazárba
látogatnak el. Kérjük, a szállodákban használják a széfeket, a saját biztonságuk érdekében!
BORRAVALÓ (BAKSIS): Kérjük kedves utasainkat, hogy a törökországi szokásoknak
megfelelően készüljenek némi aprópénzzel/baksissal a sofőrök/londinerek részére. Az
éttermekben és szállodákban is szívesen fogadják, mértéke általában 10%. Egyes
éttermekben már beépítik az árakba a borravalót, ez az étlapon kerül feltüntetésre. Az all
inclusive ellátást nyújtó szállodákban a személyzet részére az ún. „Tip Box”-ba lehet tenni a
borravalót.
DOHÁNYZÁS: 2008 óta Törökországban a zárt helyiségekben tilos a dohányzás, kivételt
jelentenek ez alól a kijelölt területek. A tiltott helyen dohányzókat pénzbüntetéssel
sújthatják.
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
általában nem kell fizetni, egyéb esetben a biztosítótársaság utólag téríti meg a költségeket,
amennyiben azt jogosultnak ítélik meg. Búvároknak, valamint extrém sportot űzőknek
kiegészítő biztosítást ajánlott kötni, ezekről érdeklődjön az utazási irodákban.
ÉJSZAKAI ÉLET: A szálloda területén, vagy közvetlen közelében bárok, klubok és
szórakozóhelyek lehetnek. Előfordulhat, hogy az éjszakai nyugalom különösen a városi
szállodák esetében nem zavartalan. Kérjük, vegyék tekintetbe azt is, hogy a szállodák fölött
légi folyosók lehetnek, így gyakran repülőgépek zajával is számolni kell.
ÉGHAJLAT: Törökország az időjárás szempontjából nagyon szélsőséges. A fennsíkokon
kontinentális éghajlat jellemző, míg a Földközi-tenger partvidékét forró nyár és enyhe tél
jellemzi. A partvidék mentén a szezon májustól októberig tart, de sokszor látni novemberben
és decemberben is fürdőzőket. A július és az augusztus forró és párás, a hőmérséklet
napközben meghaladja a 35°C-t. A tél általában nagyon csapadékos.

FÉNYKÉPEZÉS, VIDEÓZÁS: Tilos videózni vagy fényképezni imádkozó embert, rendőrt, katonát
és katonai létesítményeket, mecseteket, illetve a vallási tradíciók miatt a nőket sem szabad
fotózni. Az iszlám vallás hagyományai szerint nem illik fényképezni az embereket sem, így ha
helyi lakost szeretnének fotózni, mindenképpen kérjék a beleegyezését. A kirándulások során
is előfordulhatnak olyan múzeumok, ahol tilos fényképezni és filmezni.
KÖZLEKEDÉS: A turisták által leggyakrabban használt közlekedési eszköz a taxi. Javasoljuk,
hogy az utazás megkezdése előtt alkudják ki a díjat a sofőrrel. A helyi tömegközlekedési
eszköz a városok között és a nagyvárosokon belül az ún. dolmus, amely lényegében egy
gyakran közlekedő minibusz. A szó jelentése: megtelt. Dolmussal kedvező áron lehet eljutni az
üdülőterületen az egyes települések között.
A helyi közlekedési morál és vezetési stílus eltér a Magyarországon megszokottól. Mielőtt
autót bérelne, mindenképpen informálódjon a helyi szokásokról. Javasoljuk, hogy bérlés
esetén kössön teljes körű casco biztosítást. A legtöbb főút aszfaltozott, jó minőségű és jól
kiépített, ám egyes szakaszok használatáért lehet, hogy fizetni kell. A legmegbízhatóbb
autókölcsönző kiválasztásához tájékozódjanak a szállodában, illetve idegenvezetőinknél. A
kölcsönzéshez szükség lehet nemzetközi jogosítványra, valamint kiegészítő biztosításokra.
PÉNZVÁLTÁS: A nagyobb üdülőhelyeken euróval vagy US dollárral is fizethetünk, de az
átváltási árfolyam így kedvezőtlen, emiatt ilyenkor kicsivel magasabb árat fizetünk
ugyanazért az áruért. A bankok általában 09:00-12:00 és 13:00-17:00 között tartanak nyitva.
A bankoknál szinte mindenhol találunk bank automatát is. A pénzváltó irodákban,
bankfiókokban és szinte minden szállodai recepción lehet pénzt váltani. A váltókban kapott
nyugtákat javasoljuk megtartani a hazautazásig. A népszerűbb bankkártyákat a szállodákban
és a nagyobb üzletekben is elfogadják.
RUHÁZAT: Főként a nyári szezonban meleg van és erős a napsugárzás, ezért javasoljuk, hogy
könnyű nyári ruhákat, napszemüveget, valamint kalapot/sapkát/kendőt a nap ellen mindig
vigyenek magukkal. A napközbeni meleg után a klimatizált helyiségek, a kiránduló- és
transzferbuszok, ill. az esték hűvösnek tűnhetnek, így csomagoljanak hosszú ruhákat, könnyű
pulóvert is. A programok alatt érdemes kényelmes, lapos talpú, strapabíró cipőt, szandált
viselni. Kérjük, vegyék figyelembe, hogy nyaralásukat muzulmán országban töltik, emiatt
kerüljék a kihívó ruha viselését. Bizonyos helyekre csak megfelelő öltözetben (fedett vállak és
térdek) lehet belépni. A szállodákban, az egyes éttermekben és étkezéseknél külön előírások
szabályozhatják az öltözéket (uraknál pl. hosszú nadrág). Kérjük, tájékozódjanak az
alkalomhoz illő viseletről a szállodákban és az éttermekben.
STRANDOK, TENGERPART: A szállodákhoz tartozó strandot általában a szállodák
üzemeltetik, de előfordulhat, hogy nemcsak a szálloda vendégei használják. A

klímaváltozások, évszakok és hullámzás hatására a vízben és a parton moszatok, algák,
tengeri növények jelenhetnek meg, melyekre semmilyen ráhatásunk nincsen. Feltétlenül
vigyenek magukkal magas faktorszámú napozókrémet, mert az erős napsugárzás
kellemetlenségeket okozhat a nyaralás ideje alatt. A tengerpartokon Törökországban homok,
kavics, kövek, sziklák és helyenként a vízben lapos sziklák fordulnak elő.
TELEFON: Törökország nem tagja az Európai Uniónak, így az országban aktuális roaming
díjakról érdeklődjenek mobiltelefon szolgáltatójuknál.
ÜNNEPEK: Január 1. - Újév, április 23. - Függetlenség napja és gyermeknap, május 1. - a
munka ünnepe, május 19. - A fiatalok és a sport napja, augusztus 30. - A győzelem napja,
május 15. – június 14. - Ramadan, augusztus 21.-25. - Áldozati ünnep (Kurban Bayrami),
október 29. – Köztársaság napja. A vallási ünnepek az iszlám naptárt követik.
ÜZLETEK: Az üdülőövezetekben a szállodák környékén találhatunk kisebb boltokat, nagyobb
városokban hipermarketek is megtalálhatók pl. Migros, ahol az ismertebb bankkártyákat is
elfogadják. A bazárokban szinte kötelező alkudni.
VÍZ: Tekintettel az éghajlatra, a víz nagyon értékes és takarékoskodni kell vele. A csapvíz
tiszta, mivel azonban más a bakteriális flóra összetétele, nem ajánljuk a fogyasztását. Ne
igyon a források és patakok vizéből! Szintén legyen óvatos a nyilvános helyeken árult,
feltehetőleg csapvízből készült italok fogyasztásakor (pl. limonádé)! Kizárólag
élelmiszerboltban és vendéglátóhelyen kapható palackozott vizet, ill. ásványvizet
fogyasszon!
Figyelem!
Kérjük, tanulmányozzák át Törökországról 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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