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INFORMACJE PRAKTYCZNE 
 
 

POGODA  
Najlepsze miesiące na wizytę w Austrii to: kwiecień, maj, czerwiec, lipiec i sierpień. W 
miesiącach letnich może być czasem deszczowo, a na nizinach dosyć gorąco. Średnia 
temperatura w dzień w wymienionych miesiącach to około 24°C. W terminie wyjazdu 
pogoda powinna sprzyjać zwiedzaniu obiektów.  
 
WALUTA 
Obowiązującą walutą w Austrii jest Euro. Pieniądze najlepiej wymieniać (o ile nie 
zrobimy tego w Polsce) w bankach otwartych od 8.00 do 15.00. Przed wymiana warto 
sprawdzić kurs i ewentualne prowizje – szczególnie w kantorach hotelowych. Wiedeń 
nie należy do najtańszych stolic europejskich, ale jednocześnie droższymi miastami są 
Londyn, Rzym czy Paryż. Ceny poza stolicą są zdecydowanie niższe. 1 euro = ok. 4.30 
zł (orientacyjny kurs z czerwca 2019r.)  
 
CO KUPIĆ  
Warto rozważyć zakup austriackich wyrobów cukierniczych. Podobnie jak Szwajcaria 
słyną ze świetnej czekolady. Alkohole takie jak piwo są równie mile widziane, ale warto 
spróbować także austriackiej nalewki i wina. Pamiątkowo można wziąć pod uwagę 
górski kapelusik nazywany Wanderhut lub dzwonki którymi Austriacy dekorują bydło. 
Oprócz tego popularne są wyroby hafciarskie oraz ręcznie malowana ceramika.   
 
PRĄD 
Napięcie w gniazdkach wynosi 230 V. Gniazdka Europejskie (takie jak w Polsce).  
 
ZWYCZAJE 
Austriacy mają bardzo wysoką kulturę jazdy samochodem, przestrzegają przepisów. 
Bardzo przywiązują wagę do ekologii. Są bardzo poukładani i zorganizowani. Są mili, 
ale raczej nie serdeczni i wyjątkowo gościnni. Pamiętajmy o tym wdając się w 
pogawędkę z mieszkańcami.  
 
POŁĄCZENIA TELEFONICZNE 
Cena obowiązująca w Polsce.  
 
INTERNET 
W większości miejsc publicznych jest dostępne Wi-Fi.  
 
KUCHNIA 
Różnorodna ze względu na wpływy czeskie, słoweńskie, węgierskie i włoskie. 
Tradycyjne danie austriackie, podawane we wszystkich restauracjach Austrii to sznycel, 
czyli kotlet z mięsa cielęcego, panierowany i smażony. Kuchnia obfituje w dania 
ciężkostrawne, przeważnie mięsne. Bardzo rzadko jadają oni dania wegetariańskie. Co 
ciekawe, potrawy nie są jednolite na terenie całego kraju. Do najpopularniejszych dań 
należy bauernschmaus (wiejska potrawa z kilku rodzajów mięs), stelzer (gotowana i 
zapiekana golonka), Leberknodelsuppe (rosół wołowy podawany z pulpecikami z 
wątróbki) czy też eierspeise (jajecznica serwowana na małej patelni).  
 
 BEZPIECZEŃSTWO 
Wybierając się do Austrii nie powinniśmy mieć większych obaw o nasze 
bezpieczeństwo. W rankingach bezpieczeństwa Austria wypada na 3 miejscu na 
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świecie. Należy jednak zachować zwykłą ostrożność w celu ochrony przed drobnymi 
złodziejami. Nie pozostawiać cennych drobiazgów w widocznych miejscach w hotelach 
czy zaparkowanym samochodzie. Korzystajmy z sejfów hotelowych i nie nośmy dużej 
gotówki w kieszeniach.  
 
PALENIE 
W Austrii obowiązuje zakaz palenia wyrobów tytoniowych w budynkach użyteczności 
publicznej oraz na dworcach. Małe lokale o powierzchni do 50m² powinny posiadać 
oznaczenie czy dany lokal jest dla osób palących lub też nie. Lokale powyżej 50m² 
zobowiązani są do posiadania osobnych pomieszczeń dla osób palących.  
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