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INFORMACJE PRAKTYCZNE 
 
 

POGODA  
Portugalia jest w strefie klimatu śródziemnomorskiego. Charakteryzuje go bardzo 
krótka zima i ciepłe lato. Południe Portugalii jest znacznie cieplejszym rejonem co 
uwidacznia się zimą, dzięki ciepłym, słonecznym dniom. Odwrotna sytuacja ma miejsce 
na północny kraju. 
  
WALUTA 
W Portugalii walutą jest euro. Nie będziecie mieli problemu z płaceniem kartą 
kredytową czy też wypłacaniem pieniędzy z bankomatu. Cennik portugalski nie 
odbiega znacząco od europejskich standardów.  
1 euro – ok. 4.30 zł (kurs z czerwca 2019r.) 
Obiad około 10-15€ 
Bułka – 0,13€ 
chleb – 1,40€ 
kawa espresso – 0,60€ 
1kg winogron - 2€ 
 
CO KUPIĆ  
Obowiązkiem jest zakup słodkiego wina wzmacnianego Porto wytwarzanego w dolinie 
rzeki Douro w okolicach portugalskiego miasta Porto. Za aż połowę światowej produkcji 
korka odpowiada właśnie Portugalia. Możecie pokusić się o zakup portfeli, bransoletek, 
torebek, naszyjników czy też etui na telefon.   
 
PRĄD 
Napięcie w gniazdkach wynosi 230 V. Gniazdka Europejskie (takie jak w Polsce).  
 
ZWYCZAJE 
W portugalskich restauracjach jest zwyczaj podawania przystawek w postaci miski z 
chlebem, sosami czy też sałatką. Lepiej mieć świadomość, że ta przystawka słono 
może Was kosztować. Specjalnie dla turystów ceny przystawek są wysokie, 
przykładowo za miseczkę oliwek możemy zapłacić nawet 7 euro! Najlepiej nie dotykać 
niczego, czego nie zamawialiśmy. Portugalczycy są niezwykle mili i uprzejmi, starają 
się pomagać turystom. Niestety punktualność nie jest ich najmocniejszą stroną. Warto 
mieć tego świadomość.  
 
POŁĄCZENIA TELEFONICZNE 
Cena obowiązująca w Polsce.  
 
INTERNET 
W większości miejsc jest dostępne Wi-Fi.  
 
KUCHNIA 
Dieta portugalska od lat stawia na świeże owoce morza, oliwki czy też delikatne 
wędliny i sery. Tradycyjne dania są jednak zgoła odmienne. Pełno w nich tłuszczu, 
ziemniaków, czerwonego mięsa i przegotowanych warzyw. Tego typu posiłki 
Portugalczycy jedzą tutaj na co dzień. Nie jest tajemnicą, że bardzo dobrze sprzedają 
się tam… ziółka na niestrawność.  
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BEZPIECZEŃSTWO 
Portugalia wydaje się być krajem wolnym od kieszonkowców. To na co należy uważać 
to samochody. Szczególnie powinno pilnować się samochodów wypożyczonych, zatem 
unikajmy zostawiania w nich jakichkolwiek drogocennych rzeczy. Samotne kobiety 
także nie powinny się obawiać podróżowania. Wyjątkiem są okolice Lizbony. 
Podróżowanie autostopem jest także popularną formą transportu. 
  
PALENIE 
Esencja Portugalii. Palą tutaj wszyscy. Na ulicy, w barach, na koncertach. Nieodłączny 
element każdego posiedzenia przy kawie w tym kraju.   
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