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INFORMACJE PRAKTYCZNE 
 
 

POGODA  
Klimat w Rumunii jest bardzo zróżnicowany. Zależny jest od regionu w którym się 
znajdujemy. Największe deszcze występują w okresie maja i czerwca, ale nie są one 
bardzo obfite. Centralna część kraju znajduje się pod wpływem bardzo zbliżonego 
klimatu do Polski. Lato jest przyjemne z temperaturą wygodną do zwiedzania (okolice 
24°C. 
 
WALUTA 
Obowiązującą walutą na terenie Rumunii są leje. Warto wspomnieć, że wszystkie 
bankomaty są z plastiku i uznawane są za jedne z najładniejszych w Europie. 1 lej – 
0,98 zł 
1l benzyny – 4,88 leja 
Rafaello – 8 lei 
Woda mineralna 2 litry – 2,19 leja 
Chleb 1 szt. – 3,70 leja 
Kurczak – 3,70 leja 
 
CO KUPIĆ  
Rumunia znana jest z wyśmienitych win (piąty producent wina w Europie). W Polsce 
nie ma możliwości zakupienia dobrej jakości butelki z tego regionu dlatego warto 
zaopatrzyć się w chociażby jedną. Ceramika jest równie powszechna w Rumunii, co 
wino. Istnieją całe wioski, które żyją z jej produkcji. Dodatkowo warto rozważyć zakup 
obrusów lub serwet z charakterystycznymi wzorami ludowymi.  
 
PRĄD 
Napięcie w gniazdkach wynosi 230 V. Gniazdka Europejskie (takie jak w Polsce).  
 
ZWYCZAJE 
Zwłaszcza w małych wioskach Rumuni znani są z wyjątkowej gościnności. Potrafią 
oddać swoją sypialnię przyjezdnym turystom, aby mogli poczuć się jak u siebie. Przez 
cały pobyt turyści traktowani są jak rodzina. Jedzą wspólne posiłki, zapraszani są na 
uroczystości. Zdarzają się sytuacje, że są zapraszani nawet na wesela. Przy każdy 
spotkaniu towarzyskim w tradycji rumuńskiej gościnności wpisane jest, aby wypić cujkę 
(własnoręcznie pędzona śliwowica). Rzadko się obrażają, szukają ucieczki z trudnych 
sytuacji. Zwykle są bardzo ugodowi.  
 
POŁĄCZENIA TELEFONICZNE 
Cena obowiązująca w Polsce.  
 
INTERNET 
W większości miejsc jest dostępne Wi-Fi.  
 
 
KUCHNIA 
Spośród wszystkich krajów bałkańskich, rumuńska kuchnia jest najbardziej 
zróżnicowana. Uwielbiają mięso, toteż dominuje w każdym z dań. Niezbędnym 
elementem rumuńskiej kuchni jest mamaliga (gotowana kaszka kukurydziana), 
serwowana jako dodatek do wielu dań będąca niejednokrotnie zamiennikiem chleba. 
Wyznają zasadę, im mięso jest tłustsze, tym lepiej. 

http://www.verotravel.pl/
mailto:biuro@verotravel.pl
mailto:ruda.domino@verotravel.pl


 
 

   www.verotravel.pl 

 

Biuro Podróży VERO TRAVEL 
 
45-075 Opole, ul. Krakowska 37 
tel/fax 77 454 45 69, 77 453 95 76 
e-mail: biuro@verotravel.pl 
 

 

Przedstawiciel w Rudzie Śląskiej: 
 
Tel. Kom. 602526316 
e-mail: ruda.domino@verotravel.pl 
www.moja-pielgrzymka.eu 

 

  
BEZPIECZEŃSTWO 
Rumunia jest bezpiecznym krajem. Należy jednak pamiętać o zachowani u 
podstawowej czujności i pilnować swoich bagaży. Zdarzają się od czasu do czasu 
drobne kradzieże. Warto korzystać z hotelowych sejfów, nie nosić całej gotówki w 
jednym miejscu i pilnować swojego portfela/torebki. 
  
PALENIE 
Na terenie Rumunii obowiązuje zakaz palenia w miejscach publicznych.  
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