GYAKORLATI TANÁCSOK AZ ÉSZAK-CIPRUSON VALÓ TARTÓZKODÁSHOZ

ÁRAMELLÁTÁS: Elektromos áram 220 volt, de a csatlakozó aljzatokhoz átalakító szükséges (G
típusú, az Egyesült Királyságban is használatos, három ágú csatlakozó). Néhány szállodában a
recepción lehetséges ezt kölcsönözni. Időnként előfordulhat, hogy kimaradások lépnek fel az
áramellátásban. A technikai berendezések javítása esetenként hosszabb ideig tarthat, mint
amit Magyarországon megszoktunk.
BIZTONSÁG: Az országban a közbiztonság jó. Természetesen a strandokon semmiképp ne
hagyjuk őrizetlenül értékeinket. Javasoljuk a szállodai széfek használatát!
BORRAVALÓ: A fizetendő összeg kb. 10%-át szokás borravalóként átadni, amennyiben Önök
elégedettek a szolgáltatással. A szállodai személyzet, pincérek és a buszsofőrök is mindig
örömmel fogadják a borravalót.
DOHÁNYZÁS: A dohányzás Észak-Cipruson a nyilvános helyeken tilos.
EGÉSZSÉG: Az egészségügyi helyezet az Európában megszokotthoz hasonló, nincs kötelező
védőoltás. A teljes körű utasbiztosítás megkötését feltétlenül javasoljuk. A csapvíz fogyasztása
nem javasolt, ajánlott inkább az ásványvíz fogyasztása. Napszúrás ellen védekezni kell.
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. Extrém sportot űzőknek kiegészítő biztosítást ajánlott kötni, ezekről
érdeklődjön az utazási irodákban.
ÉJSZAKAI ÉLET: A kaszinók szerelmeseinek kitűnő választás lehet Észak-Ciprus. Ezen kívül a
nagyobb városközpontokban találhatunk bárokat, diszkókat. Észak-Ciprust a nyugodt
pihenést kedvelők részesítik inkább előnyben, ezért itt nem jellemző a Ciprus déli részén
megszokott pulzáló éjszakai élet.
ÉTELEK, ITALOK: Legjellegzetesebb az ún. meze, melyből kétféle létezik: húsmeze és
halmeze. Mindenképpen érdemes megkóstolni a híres grillezett ciprusi sajtot; a halloumit, a
mousakát (darált hússal rakott tészta), a köftét (fűszeres húsgombócok), kleftiko (speciális
agyagedényben, lassú tűzön főtt bárányhús), seftali kebab (fasírt jellegű sült húsgolyócskák.
Az édességek közé tartozik az ekmek kadayifi (aprított gabona édes szirupban, lágy fehér
sajttal), paluze (édes tejes-rumos zselé), sütlü börek (filo tésztával készített tej puding). A
ciprusi borok világhírűek pl. White lady, Keo Hock. Ciprus nevezetes törkölypálinkája a
szőlőből készült zivania. A helyiek ezt gyakran isszák a meze ételek mellé.

FÉNYKÉPEZÉS, VIDEÓZÁS: Tilos a katonák és katonai létesítmények fényképezése, illetve a
vallási tradíciók miatt a nők és az imádkozó emberek fotózása. A Magyar Konzuli Szolgálat
információja szerint: „A tűzszüneti vonal mentén húzódó ütköző zónára mindkét oldalról
fegyveres katonák felügyelnek. Az idelátogatók – nem ismervén a területre vonatkozó
szabályokat – jobb, ha elkerülik ezeket a részeket.”
KÖZLEKEDÉS: Az országban baloldali közlekedés van érvényben, a tömegközlekedés
fejletlen. Az ún. kombosokkal (dolmus) minden nagyobb települést könnyedén
megközelíthetünk, azonban többségük nem áll meg a történelmi-kulturális
látványosságoknál, ezért érdemes inkább a fakultatív programokon részt venni, vagy autót
bérelni. Az autóbérléshez szükséges a vezető, legalább egy éves, érvényes jogosítványa, a
bérlés feltétele a már betöltött 21. életév. További feltételekről a bérbeaadók adnak
részletes felvilágosítást. A bérautóknak piros rendszáma van, ennek segítségével lehetséges
megkülönböztetni a többitől. Az Észak-Cipruson bérelt autóval nem javasoljuk a déli részre
átutazást. Taxival utazás esetén érdemes előre megalkudni a viteldíj tekintetében. A
közlekedési kultúra alacsony, az irányjelző használata nem általános.
PÉNZVÁLTÁS: A népszerűbb nemzetközi bankkártyákat a nagyobb szállodákban,
éttermekben és néhány boltban elfogadják. A legelőnyösebb, ha Eurót viszünk magunkkal,
ezt bankban, pénzváltóban (Döviz) vagy a szállodák recepcióján átváltják. Természetesen
egyéb valutát (USA dollár, angol font stb.) is váltanak. A városközpontokban automatákból is
vehetünk fel pénzt.
RUHÁZAT: A nyári szezonban javasoljuk a könnyű nyári ruházatot és a napszemüveget,
illetve kendő, sapka vagy szalmakalap is igen hasznos lehet a forró napokon. Az esti órákban
egy blézer vagy zakó tehet jó szolgálatot. A légkondicionált buszokat, hoteleket illetve az esti
órákat hűvösnek érezhetjük, ezért hasznos, ha egy vékony pulóvert is csomagolunk. A
kirándulásokra javasoljuk a kényelmes – lapos talpú cipőket. Ne felejtsük el, hogy mint a
világon mindenütt, mecsetek és katedrálisok látogatását mindig illő öltözékben tehetjük csak
meg. Ezekre a helyekre megfelelő (fedett vállak, térdek) ruházatban tudunk csak bemenni.
STRANDOK, TENGERPART: A partok lehetnek világos, finomszemcsés homokos fövenyűek,
aprókavicsosak, esetleg kövekkel és sziklákkal borítottak. A vízben veszélyes ragadozók és
állatok nincsenek, medúzák alkalmanként előfordulhatnak. Fürdőcipő használatát javasoljuk
a kavicsos/köves partoknál. Több, mint 50 strand, tehát a tengerpartok többsége Kék Zászló
minősítéssel is kitüntetett, azaz vízminőségük és szolgáltatásaik elismerten kiválóak. A
nyilvános strandokon elhelyezett napernyőkért és napágyakért minden esetben fizetni kell. A
tengerparton erős a napsugárzás, ezért kérjük, felétlenül tegyen az útipoggyászba
napvédelemre alkalmas magas faktorszámú krémet és ruhaneműt, hogy elkerüljék a
napszúrást.
TELEFON: Gyakorlati tanácsaink megjelenésének időpontjában (2019. augusztus) ÉszakCipruson nem működnek a Magyar Telekomos (30-as) és a Telenoros (20-as) mobiltelefon
vonalak. Tehát sem hívást indítani sem fogadni nem tudnak az Észak-Cipruson ilyen
előfizetéssel rendelkező utasaink. Amennyiben a helyzet változna, weboldalunkon keresztül
tájékoztatjuk az utasokat.

ÜNNEPEK: Január 1. Újév, Április 23. Függetlenség napja és gyermeknap, Május 1. a munka
ünnepe, Május 19. Atatürk napja és sportnap, Június 6-július 5. Ramadan, Augusztus 30.
Győzelem ünnepe, Szeptember 12.-15. Áldozati ünnep, Október 29. a Török Köztársaság
napja, November 15. Észak-Ciprusi Török Köztársaság ünnepe, Cukorfesztivál a Ramadan
utolsó három napján.
ÜZLETEK: A nagyobb városokban hipermarketek is megtalálhatóak (pl. Lemar), ahová a
helyiek járnak vásárolni. Nem szabad kihagyni a bazárt a kettéosztott fővárosban. Nicosia
görög oldalán európai üzletek találhatóak. A kisebb, a városoktól elhatárolt boltokban
legtöbbször csak török lírát fogadnak el és előfordulhat, hogy bankkártyával sem lehet
fizetni.
VÍZ: A csapvíz az egész ország területén tiszta, mégis inkább az ásványvíz fogyasztását
javasoljuk. Palackozott víz mindenhol, kedvező áron kapható.
Figyelem!
Kérjük, tanulmányozzák át Észak-Ciprusról 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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