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INFORMACJE PRAKTYCZNE 
 
 

POGODA  
W Belgii okres letni jest dość łagodny. Trwa średnio od kwietnia do października. 
Najlepszym okresem na podróż do Belgii to wiosna i lato, kiedy dni są dłuższe, a klimat 
zdecydowanie łagodniejszy. Zimy są bardzo wilgotne i zimne, z częstymi mgłami. W 
okresie wyjazdu temperatura oscyluje w granicach 25°C. 
 
WALUTA 
Dla turystów z Polski, Belgia może okazać się dość droga. Dotyczy to szczególnie 
okresu letniego i miejscowości najbardziej turystycznych. Nie wszędzie w Belgii 
akceptowalna jest płatność kartą, więc zalecamy posiadanie nieco gotówki.  
1 euro – ok. 4.30 zł (orientacyjny kurs z czerwca 2019r.) 
bułka – 0,43€ 
chleb – 2€ 
filet z kurczaka – 9,75€ 
woda mineralna – 0,79€ 
 
CO KUPIĆ  
Belgia to kraj słynący ze świetnego piwa. Warto rozważyć zakup i dać komuś w 
prezencie. Za prawdziwy przysmak Belgów uznaje się frytki. Dostępne na każdym 
kroku, więc aż żal ich nie spróbować! W Belgii przygotowywane są ze specjalnych 
ziemniaków i poddawane są podwójnemu smażeniu (tradycyjnie na tłuszczu 
zwierzęcym). Belgowie znani są także, ze świetnych pralin, które idealnie mogą 
nadawać się na upominek. Cena za zawierające kilkanaście czekoladek opakowanie 
dostępne jest w cenie około 7 euro.  
 
PRĄD 
Napięcie w gniazdkach wynosi 230 V. Gniazdka Europejskie (takie jak w Polsce).  
 
ZWYCZAJE 
W Belgijskich restauracjach nie należy martwić się o napiwek. Wliczony jest on już 
zawsze w kwotę całego dania. Zdecydowanie bardziej opłacalne jest wzięcie na wynos, 
ze względu na niższą cenę. Wielu Belgów nie posiada pralek. Wynika to z faktu, iż 
ceny wody są tam bardzo wysokie i bardziej opłaci się pójście do pralni. Mieszkańcy 
Belgii z południa diametralnie różnią się od tych będących na północy kraju. Panuje 
przekonanie, że „południowcy” są bardziej pracowici. Warto mieć to na uwadze 
zależnie od miejsca które odwiedzamy.  
 
POŁĄCZENIA TELEFONICZNE 
Cena obowiązująca w Polsce.  
 
INTERNET 
W większości miejsc jest dostępne Wi-Fi.  
 
KUCHNIA 
Jedna z najbardziej niedocenionych kuchni europejskich. Istne niebo dla pasjonatów 
słodyczy i orzeźwiającego piwa. Za potrawy narodowe uznaje się wspomniane już 
wcześniej belgijskie frytki z mulami i gofry. W północnej części kraju słynne są krokiety 
z krewetek, zaś na południu spożywa się dużą ilość szparagów. Pamiętajcie, że dla 
Belgów nie liczy się wygląd potrawy, a tylko i wyłącznie jej smak.   
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BEZPIECZEŃSTWO 
Bezpieczeństwo w Belgii stoi na wysokim poziomie, ale nie wystrzega się ona drobnych 
kradzieży. Pamiętajmy o pilnowaniu własnych dóbr i bagażu oraz, aby nie pozostawiać 
cennych rzeczy w samochodzie. Unikajmy chodzenia ciemnymi uliczkami. Zwłaszcza 
dotyczy to samotnych kobiet.  
Telefony alarmowe:  
Pogotowie ratunkowe – 100 
Policja – 101  
 
PALENIE 
W Belgii palenie w pubach, restauracjach i barach jest zabronione. Surowo karane jest 
także palenie przy dzieciach. Mandat jaki można za to otrzymać to nawet 1000 euro.     
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