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INFORMACJE PRAKTYCZNE 
 
 

POGODA  
W Bośni i Hercegowinie okres letni jest wyjątkowo gorący, a zimy mroźne i śnieżne. 
Klimat charakteryzuje się wysoką amplitudą temperatur oraz obfitymi opadami, które 
rozkładają się dość regularnie w poszczególnych miesiącach. Najlepszy czas na 
wyjazd to wiosenne lub letnie miesiące, od maja do sierpnia.  
 
WALUTA 
Obowiązującą walutą na terenie Bośni i Hercegowiny jest marka, której kurs względem 
euro jest na stałym poziomie 1EUR = ok. 1,95 KM (orientacyjny kurs z czerwca 2019r.). 
Nie ma jednak problemu w uregulowaniu płatności za pomocą euro chociażby w 
restauracjach, hotelach lub mniejszych wioskach. Nie istnieją kantory. Banknoty można 
wymienić tylko i wyłącznie w banku. Ilość bankomatów jest dość spora na terenie kraju. 
Nie ma konieczności noszenia dużej ilości pieniędzy w gotówce. Ceny za produkty są 
dość porównywalne do polskich. Przykładowo pół litrowe piwo kosztuje 1KM, zaś 
nocleg w okolicach 20KM. W kwocie mniejszej niż w Polsce można zakupić wino, 
paliwo czy też bałkański alkoholowy smakołyk rakiję.  
 
CO KUPIĆ  
Za popularną pamiątkę uznaje się orientalne lampy w Bośni. Ręcznie wykonane można 
pooglądać na starówce w Sarajewie oraz w Mostarze. Oprócz tego dużą popularnością 
cieszą się wszelkie wyroby ze srebra, a pasjonaci kawy powinni zaopatrzyć się w jej 
bośniacką odmianę, która zbiera same świetne opinie, a cena nie jest zbytnio 
wygórowana. Poza tym warto rozważyć zakup różnego rodzaju słodyczy i smakołyków 
jak lokum-lokum czy też miód łąkowy.  
 
PRĄD 
Napięcie w gniazdkach wynosi 230 V. Gniazdka Europejskie (takie jak w Polsce).  
 
ZWYCZAJE 
Mieszkańcy Bośni i Hercegowiny są bardzo serdeczni i gościnni. Zarówno kobiety, jak i 
mężczyźni podczas przywitania, zawsze, trzykrotnie całują się w policzki. W ich 
kulturze, bardzo leżą częste spotkania towarzyskie. Miło odbierają przyniesienie 
drobnego upominku gospodarzowi. .Częścią ich kultury jest rytuał parzenia i picia kawy. 
Ten jakże pobudzający napój traktowany jest u nich jak świętość.  
 
POŁĄCZENIA TELEFONICZNE 
Cena obowiązująca w Polsce.  
 
INTERNET 
W większości miejsc jest dostępne Wi-Fi.  
 
KUCHNIA 
Dla Polaków, kuchnia w Bośni i Hercegowinie może wydawać się nieco egzotyczna. 
Równie dziwne mogą brzmieć nazwy ich potraw. Najpopularniejszą potrawą kuchni 
bośniackiej jest ćevapčići czyli paluszki grillowane z mięsa mielonego serwowane w picie z 
warzywami. Całość polewana jest kajmakiem, inaczej gotowanym kremem mlecznym o 
kwaskowatym posmaku. Pasjonaci słodyczy muszą skosztować baklavę i rahat lokum 
(galaretka z nadzieniem z orzechów i wiórków kokosowych).  
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BEZPIECZEŃSTWO 
Bośnia i Hercegowina nie należy do krajów o dużej przestępczości poza pospolitą. 
Napady na turystów należą do rzadkości. Uważać powinniśmy przede wszystkim na 
kieszonkowców. Unikajcie afiszowania się z pieniędzmi i trzymania portfela lub telefonu 
w łatwo dostępnych miejscach. Nie próbujmy nawiązywać rozmowy z mieszkańcami na 
tematy historyczne lub religijne. Mogą zostać one odebrane jako nietakt.  
PALENIE 
Bośnia i Hercegowina to raj dla palaczy wszelkiej maści. W Bośni w zasadzie pali się 
gdzie się chce. Nie oznacza to jednak, że każdy zakątek miasta jest w dymie. Wręcz 
przeciwnie, mieszkańcy szanują innych obywateli i unikają palenia w miejscach 
spożywania potraw. Trudno jednak wyobrazić sobie jakąkolwiek kawiarnię czy też 
restaurację w której na każdym stoliku nie byłoby popielniczki i klientów którzy nie 
delektowaliby się paleniem. Normalnym jest palenie w miejscu pracy. Elementem 
obowiązkowym każdego biura jest popielniczka. Równie normalne jest palenie w 
samochodach (np. w taksówce).      
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