
HASZNOS TUDNIVALÓK HORVÁTORSZÁGRÓL 
 
 
      FŐVÁROS:  ZÁGREB 
      LAKOSSÁG: 4, 8 millió 
      TERÜLET: szárazföld: 56 500 km2, tenger: 31 000 km2 
      TENGERPART HOSSZA: 1788 km 
      SZIGETEK SZÁMA: 1185 
      ÉGHAJLAT: északi része kontinentális, középső része hegyvidéki, 
                             az Adriai-tenger partján mediterrán. 
      NYÁRON: a tengerparti átlaghőmérséklet: 26-30 °C 
                         a tengervíz hőmérséklete: 21-26 °C 
       
      PÉNZNEM: kuna, 1kuna=100 lipa; 1 eur.=7,2-7,5 kn; 1kn=32-40 ft. 
      PÉNZVÁLTÁS: valuta a bankokban, pénzváltó irodában, hotelokban 
                                  átváltható,  jutalékot (províziót) számíthatnak fel. 
      FIZETÉSI LEHETŐSÉGEK: kuna, bankkártya, (több helyen euro). 
      VÁMSZABÁLYOK: az értékesebb műszaki dolgokat be kell jelenteni 
                                         a határon, személyes utiholmi vám nélkül bevihető. 
                                         Cigaretta, dohány, égetett szeszes ital korlátozott. 
                                         A turisták korlátozás nélkül vihetnek ki-be valutát. 
                                         Háziállat orvosi igazolással utazhat az országba. 
      ÚTI OKMÁNYOK: érvényes útlevél, vagy, 18 éves kortól új személyi 
                                         Igazolvány. Gépjárművel történő utazáskor vezetői 
                                         jogosítvány és forgalmi engedély. 
      AUTÓPÁLYA: fizetősek, díjat kérhetnek még a hídon történő átkelésért, 
                                 alagúthasználatért, sok településen a parkolásért. 
      SEBESSÉGKORLÁTOZÁS: lakott terület: 50km/h; országút: 80km/h; 
                                                         autóút:100km/h;autópálya: 130km/h 
      BENZINKUTAK: nyitvatartásuk: 7-17h; nyáron: 22h-ig a nagyobb 
                                      városokban, főútvonalak mentén 0-24h-ig. 
      TELEFONÁLÁS: a mobiltelefonok az egész ország területén használ- 
                                       hatóak. 
      HORVÁTORSZÁGOT: Magyarországról: 
00/385+körzetszám+telefonszám 
      MAGYARORSZÁGOT:Horvátországból: 00/ 36+körzetszám+telefonszám 
      HUNGARY DIRECT: 0 800 22 00 36 (a hívott fél Magyarországon, 
                                            forintban fizeti a díjat, ha vállalja a hívást!) 
      FONTOSABB TELEFONSZÁMOK: rendőrség (policija):            92 
                                                                     tűzoltók (vatrogasna služba): 93 
                                                                     mentők (hitna pomoć):         94 
                                                                     közúti segélyszolgálat:      987 
                                                                     útinform:             01 4640 800 



 
 
 
       HÁLÓZATI FESZÜLTSÉG:      220 V,50 Hz 
       IVÓVÍZ: az ország kontinentális részén mindenütt fogyasztható, a 
                       tengermelléken találhatóak olyan települések, ahol a  
                       csapvíz fogyasztásra nem alkalmas, erre felhívják a figyelmet. 
       NÉHÁNY TÁJÉKOZTATÓ JELLEGŰ ÁR: 
                       kenyér, tej: 5-8 kn 
                       kávé:        5-7 kn vendéglőben 
                       jégkrém:  3-6 kn 
                       sör:       10-15 kn vendéglőben 
                       menü:   30-80 kn vendéglőben 
                       parkolás:      5 kn/óra 
 
        Magyar Köztársaság zágrábi nagykövetsége:                       
                   10 000 Zagreb, Krležin Gvozd 11/a, telefon: 01/4834-990 
 
        NEMZETI ÜNNEPEK:     Január  1.       :Újév 
                                                      Január  6.       :Vízkereszt 
                                                      -------  --         :Húsvét 
                                                      Május  1.       :A munka ünnepe 
                                                      Május 30.      :Az államiság napja 
                                                      Június 22.      :Az antifasiszta Ellenállás Napja 
                                                Augusztus  5.      :Hazafiság Napja 
                                               Augusztus 15.      :Nagyboldogasszony 
                                                November  1.      :Mindenszentek 
                                         December 25.-26.      :Karácsony 
          
          IDEGEN NYELV:a horváton kívül angol,német,olasz. 
          NÉHÁNY ÉRDEKESEBB KOMPJÁRAT:gépjármű és gyalogosok 
                                                                                   részére 
                                                  Zadar-Preko        (Ugljan sziget) 
                                                  Split  -Supetar     (Brač sziget   ) 
                                                  Split  -Stari Grad (Hvar sziget  ) 
                                                  Split  -Vela Luka (Korčula sziget) 
                                                  Split  -Vis            (Vis sziget     ) 
                                                  Zadar-Ancona      (Olaszország ) 
 
JÓ UTAT,KELLEMES HORVÁTORSZÁGI NYARALÁST KÍVÁNUNK 
MINDANNYIUKNAK! 
                                                                           PREZIDA Kft.   
 



  


