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INFORMACJE PRAKTYCZNE 
 
 

POGODA  
W Holandii wilgoć jest na wysokim poziomie – ok. 85%. Zdecydowanie wzmacnia to 
odczuwalną temperaturę. Opady deszczu zdarzają się tam znacznie częściej, niż w 
Polsce. Latem temperatura oscyluje w granicach 20-25°C. Weźcie ze sobą ubranie 
przeciwdeszczowe!  
 
WALUTA 
W Holandii walutą jest euro. Naszykujcie się na większe wydatki. Holandia jest dla 
Polaków stosunkowo drogim krajem, ale i tak tańszym niż północna część Europy. 
Zdecydowana większość transakcji odbywa się gotówkowo. Warto mieć to na uwadze, 
jeśli planujecie korzystać z karty.    
1 euro – ok. 4.30 zł (kurs z czerwca 2019r.) 
Bułka – 0,30€ 
chleb – 1,40€ 
filet z kurczaka – 6€ 
papierosy – 6€ 
 
CO KUPIĆ  
Stropwaffels. Każdy kto był chociaż raz w Holandii, musiał o tym słyszeć, bądź 
spróbować. Dwa okrągłe wafle z syropem, cukrem i masłem. Dodatkowo dodaje się 
wanilię, cynamon lub karmel dla wzmocnienia smaku. Holendrzy kochają słodycze. 
Jedzą chleb ze słodką posypką która dostępna jest w różnych smakach tzw. hagelslag. 
POLECAMY! Jeśli planujecie zakup fizycznych pamiątek, pamiętajcie o zachowaniu 
koloru pomarańczowego (kolor narodowy Holandii). Nie sposób się nie zorientować. 
Holendrzy uwielbiają ten kolor i jest on praktycznie wszędzie. Oprócz tego warto 
rozważyć zakup przetworów mlecznych, różnego rodzaju żelków i piwa.   
 
PRĄD 
Napięcie w gniazdkach wynosi 230 V. Gniazdka Europejskie (takie jak w Polsce).  
 
ZWYCZAJE 
Holendrzy prowadzą bardzo regularny tryb życia. Są punktualni, a ustna umowa ma 
wartość tej pisemnej. Na każdą czynność mają odpowiednią porę. Przykładowo około 
godziny 10 zawsze piją kawę. 13.00 to pora na lunch. 17-19 to pora kolacji. W tych 
godzinach najlepiej unikać jakichkolwiek wizyt u Holendrów. Napojów alkoholowych nie 
pije się przed godziną 17.00. Uwielbiają rowery i jeżdżą na nich wszyscy! Porządek 
stawiają sobie na pierwszym miejscu. Holendrzy nie lubią niezapowiedzianych wizyt. 
Najlepiej odwiedzać ich około godziny 20.00. Podczas odwiedzin, nie zdejmuje się 
butów. Ten polski zwyczaj jest tam nieznany i wywołuje zdziwienie.  
 
POŁĄCZENIA TELEFONICZNE 
Cena obowiązująca w Polsce.  
 
INTERNET 
W większości miejsc jest dostępne Wi-Fi.  
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KUCHNIA 
Holendrzy stawiają na proste i tanie potrawy jednogarnkowe. O skromności świadczy 
fakt, że tradycyjnym daniem Holendrów są rozgotowane ziemniaki z rozgotowanymi 
jarzynami polane sosem. Nie spodziewajmy się tam wykwintnych dań. Na śniadanie 
jedzą oni chleb z żółtym serem popijając herbatą.  
 
BEZPIECZEŃSTWO 
Holandia jest bezpiecznym krajem. Zdarzają się jednak małe kradzieże. Zwracajcie 
uwagę na bagaże, a w szczególności (jeśli macie ze sobą) rowery. Bardzo często 
zdarzają się kradzieże jednośladów.  
 
PALENIE 
W Holandii istnieje zakaz palenia papierosów w lokalach publicznych.     
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