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INFORMACJE PRAKTYCZNE 
 
 

POGODA  
Klimat Niemiec charakteryzuje się małym zróżnicowaniem temperatur oraz obecnością 
opadów deszczu o każdej porze roku. Najlepsza pora roku na wizytę w Niemczech to 
cieplejsze miesiące wiosenne i letnie, lecz w lato prawdopodobieństwo opadów 
deszczu jest największe w roku.  
 
WALUTA 
W Niemczech walutą jest euro. Karty kredytowe nie są, aż tak popularną formą 
płatności. Zdecydowanie lepiej mieć przy sobie gotówkę, jeśli planowany jest wypad do 
restauracji, bądź knajpy. Cennik niemiecki nie jest stosunkowo najwyższym na naszym 
kontynencie. Często ceny są porównywalne do tych polskich (biorąc pod uwagę 
żywność lub ubrania).   
1 euro – ok. 4.30 zł (kurs z czerwca 2019r.) 
Bułka – 0,20€ 
chleb – 1,30€ 
filet z kurczaka – 5,99€ 
papierosy – 5,60€ 
 
CO KUPIĆ  
Wyjeżdżając do Niemiec nie sposób nie skusić się na słodycze i kawę. Wybór jest 
nieprawdopodobnie duży, a jakość znacząco lepsza niż w Polsce. Warto sięgać 
zwłaszcza po wyroby czekoladowe. Dotyczy to również kawy, która jest sporo tańsza 
niż w Polsce. Dla przykładu, kawa Lavazza w Niemczech kosztuje około 4€, zaś w 
Polsce średnio 30zł. Niemcy to wielkie królestwo złotego trunku. Produkują oni łącznie 
6000 różnych rodzajów piwa. Tego typu zakup również sprawdzi się jako prezent. Jako 
alternatywę warto rozważyć kufel.  
 
PRĄD 
Napięcie w gniazdkach wynosi 230 V. Gniazdka Europejskie (takie jak w Polsce).  
 
ZWYCZAJE 
Niemcy słyną z punktualności i wielkiej precyzji. Warto o tym pamiętać, jeśli planujecie 
umawiać się z nimi na daną godzinę bo bardzo nie lubią spóźnialskich. Pytanie pt. „co 
słychać” w Niemczech traktowane jest bardzo poważnie. Na tego typu pytanie, Niemcy 
potrafią odpowiadać piętnastominutowym monologiem w którym opowiedzą o swoim 
zdrowiu, życiu osobistym i pieniądzach. Zdecydowanie nie traktują tego jako zwrot 
grzecznościowy. Poza tym Niemcy to świetni kawalarze. Uwielbiają się śmiać, a żarty 
niejednokrotnie dotyczą wyrażeń, które z pozoru nie mają żadnego sensu, a bawią ze 
względu na kontekst.  
 
POŁĄCZENIA TELEFONICZNE 
Cena obowiązująca w Polsce.  
 
INTERNET 
W większości miejsc jest dostępne Wi-Fi.  
 
KUCHNIA 
Niemiecka kuchnia jest podobna do polskiej. Obfituje w tłuste potrawy, z małą ilością 
świeżych warzyw. Podstawą dań jest mięso. Łączenie smaków słodkiego z kwaśnym 
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jest u nich bardzo popularne. Najpowszechniejsza niemiecka potrawa, sauerbraten, 
łączy kwaśny smak marynaty ze słodkim sosem. Dodatkiem do wszelkiego rodzaju 
potraw są ziemniaki. Dodaje się je do knedli, sałatek czy też naleśników. Niemieckie 
dania charakteryzuje wysoka kaloryczność oraz pożywność. Do potraw narodowych 
zalicza się golonkę z kapustą lub grochem oraz zupę z węgorza na rosole wołowym.  
 
BEZPIECZEŃSTWO 
Zalecamy zachowanie szczególnej uwagi w zatłoczonych miejscach. Kieszonkowcy w 
Niemczech to mistrzowie w swoim fachu. Najbardziej narażone wydają się być nasze 
bagaże i dokumenty.  
Ważne nr telefonu:  
112 – pogotowie ratunkowe 
110 – wypadki 
018 02 222 222 – awaria samochodu 
 
PALENIE 
Niemcy palą zdecydowanie więcej niż Polacy. W większości kraju przystanki czy 
dziedzińce szkół i urzędów są pełne palaczy. Warto mieć to na uwadze jeśli nie 
przepadacie za dymem tytoniowym.    
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