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INFORMACJE PRAKTYCZNE 
 
 

POGODA  
Najlepsze miesiące na wizytę we Francji to: maj, czerwiec, lipiec i sierpień. Należy 
wziąć pod uwagę, aby odwiedzić Niceę od września do października lub od połowy 
marca do kwietnia. Paryż jest bardzo popularny wśród turystów przez cały rok.  
 
WALUTA 
Obowiązującą walutą we Francji jest Euro. Ceny są wyższe niż w Polsce, jednak powoli 
się wyrównują, a i polskiego turystę stać na coraz większe wydatki nawet w słynnych 
paryskich domach mody. 1 euro = ok. 4.30 zł (kurs z czerwca 2019r.). 
 
CO KUPIĆ  
Będąc na terenach Francji obowiązkiem jest zakup wina i cydru. Dobry cydr można 
trafić w supermarkecie, ale lepiej brać wtedy te butelki za 4-6 EUR, aniżeli za 2. 
Warto rozważyć także zakup przypraw ze względu na trudną dostępność w Polsce. 
Jakie brać pod uwagę? Różne gatunki pieprzu oraz organiczne mieszanki przypraw jak 
np. z kolendry lub papryki.  
Olejki z lawendy do aromaterapii oraz pachnidła do szafy w ochronie swetrów przed 
molami i oliwa z gajów oliwnych.  
Najpopularniejszy przysmak z Francji czyli ser. Najlepiej wybierać te z surowego mleka, 
jeszcze lepiej z owczego lub koziego.  
 
PRĄD 
Napięcie w gniazdkach wynosi 220 V. Gniazdka podobne do tych w Polsce.  
 
ZWYCZAJE 
Francuzi znani są z otwartości. Przykładem może być to, że podczas śniadania mogą 
oni rozmawiać z obcokrajowcami na różne, trudne tematy np. jakie przekonania 
polityczne mają Polacy. Zdarzają się sytuację, że Francuz potrafi zignorować turystę, 
który pyta się o coś po angielsku. Warto więc nauczyć się kilka podstawowych zwrotów, 
aby nie wymuszać na nich rozmowy w innym języku. Do osób nieznajomych i starszych 
należy zwracać się zawsze „Pan, Pani”. Rozmowa na „ty” tak jak w Polsce 
zarezerwowana jest przez dzieci i młodzież.  
 
POŁĄCZENIA TELEFONICZNE 
Minuta rozmowy przez włączoną usługę roamingową, to koszt około 60 do 80 groszy 
za minutę. Jednak jeśli dzwoni się na konkurencyjną sieć, za minutę rozmowy można 
zapłacić nawet 1,80 zł. 
 
INTERNET 
W większości miejsc jest dostępne Wi-Fi. Około 50 zł za 10GB internetu.  
 
KUCHNIA 
Francuska kuchnia słynie z tradycji winiarskiej, wysokiej jakości bagietek, croissantów, 
oraz różnego rodzaju serów. Podstawą wielu dań jest estragon, anyż, cząber, cebula, 
gałka muszkatołowa czy też rozmaryn. Oprócz tego korzysta się z walorów wielu ryb i 
owoców morza.  
Francuzi jedzą przeważnie 3 dania. Śniadania zazwyczaj spożywa się w postaci 
maślanego rogalika, bułeczki z masłem i dżemem, ciastka oraz kawy z mlekiem. 
Często podaje się także wyciskany sok z pomarańczy. Obiady podawane są w postaci 
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lekkiego lunchu między godzinami 12, a 14. Posiłki obiadowe to np. Omlet, sałatka, 
kanapka z serami, warzywami czy też mięsem. Kolacja to posiłek w okolicach godziny 
20-22. Dania są obfite, wraz z przystawką i deserem. Za przystawkę uznaje się sałatkę, 
zupę lub dania z jaj. Danie główne zazwyczaj podawane jest na ciepło w postaci mięsa 
z ziemniaczkami, warzywami lub sałatkami. Deser to popularne crème brulee, tarta 
jabłkowa, a także deska serów na przekąskę. Obowiązkowym trunkiem jest woda lub 
wino.  
 
BEZPIECZEŃSTWO 
Woda z kranu nadaje się do picia po przegotowaniu. Zalecamy jednak stosowanie 
wody butelkowej. Francja jest krajem bezpiecznym, natomiast zdarzają się drobne 
kradzieże. Najczęściej dochodzi do nich wzdłuż Lazurowego Wybrzeża oraz w 
większych miastach. Większą gotówkę oraz cenne przedmioty, zatem lepiej zostawiać 
w hotelowych sejfach lub w bezpiecznych miejscach. Nie zostawiajmy nic na wierzchu, 
występuje tam plaga włamań. 
 
PALENIE 
We Francji występuje zakaz palenia w miejscach publicznych. Przed laty bardzo 
popularny był poranny papieros do kawy w przydrożnych kafejkach. Palaczom, zgodnie 
z ustawą zostają własne mieszkania i pokoje hotelowe. Uzależnieni od dymka mogą 
zapalić w miejscu pracy, szpitalu, na dworcu lotniczym lub kolejowym tylko jeśli 
zostanie tam zainstalowana specjalna hermetyczna kabina dla palaczy, z silnym 
wyciągiem.  
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