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INFORMACJE PRAKTYCZNE 
 
 

POGODA  
Słowacja posiada bardzo podobne warunki klimatyczne do Polski. Znajduje się na 
terenie strefy klimatu umiarkowanego. Z racji ukształtowania terenu, znaczną jego 
część obejmuje strefa klimatu górskiego i klimatu umiarkowanego chłodnego. Całe 
południe kraju charakteryzuje się gorącymi latami i odczuwalnie mroźnymi zimami.  
 
WALUTA 
Na Słowacji obowiązuje waluta euro. Nie ma problemów z wypłatą gotówki w 
bankomatach. Za wszelkie zakupy można zapłacić kartami płatniczymi. Sieć 
bankomatów na terenie Słowacji jest zdecydowanie rzadsza niż w Polsce.  
1 € – ok. 4,30 zł (kurs z czerwca 2019r.) 
Kurczaki – 2-2,5€ 
chleb – 1-1,5€ 
danie w restauracji – 1300-5000 HUF 
napój gazowany 2l – 1,2-1,4€ 
 
CO KUPIĆ  
Najczęstszym zakupem przez turystów są wyroby sztuki ludowej i rzemiosła. Elementy 
stroju ludowego, obrazy namalowane na drewnie lub szkle. Atrakcją jest także 
ceramika i miejscowa porcelana. Wciąż dużą popularnością cieszą się miejscowe 
trunki, wina i piwa. Zainteresowaniem szczycą się przede wszystkim piwa ciemne.  
 
PRĄD 
Napięcie w gniazdkach wynosi 220 V (zbliżone do Polski). Gniazdka Europejskie (takie 
jak w Polsce).  
 
ZWYCZAJE 
Największą dumą Słowacji jest folklor. Każdy obszar ma swój charakter. Dotyczy to 
muzyki, strojów, architektury, obyczajów, tradycji i tańców. Uwielbiają śpiewać, a 
zwyczaj kultywowany z przysłowia „Gdzie Słowak-tam śpiew” odzwierciedla 
rzeczywistość do dnia dzisiejszego.  
 
POŁĄCZENIA TELEFONICZNE 
Cena obowiązująca w Polsce.  
 
INTERNET 
W większości miejsc jest dostępne Wi-Fi.  
 
KUCHNIA 
Słowacka kuchnia nie należy do najlżejszych. Wywodzi się z kuchni chłopskiej i 
pasterskiej co związane jest z lokalizacją kraju. Na charakterystykę smaku miały wpływ 
Węgry i Austria. Najpopularniejsze dania muszą składać się z wieprzowiny i drobiu, 
które podawane są z dodatkiem kapusty i ziemniaków. Zupy natomiast przygotowuje 
się na bazie fasoli, soczewicy i kukurydzy.  
 
BEZPIECZEŃSTWO 
Uważajcie na swoje bagaże i cenne drobiazgi. Nie zostawiajmy swoich dóbr na widoku 
w samochodzie czy pokoju hotelowym. Drobne kradzieże zdarzają się tam dość często. 
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Unikać należy picia wody z kranu. Jej jakość w wielu regionach pozostawia wiele do 
życzenia. Zdatna jest dopiero po przegotowaniu.  
 
PALENIE 
Palenie wyrobów tytoniowych zakazane jest w miejscach publicznych. Za palenie 
papierosów w pociągach, na przystankach, w autobusach, ośrodkach kultury, 
urzędach, sklepach etc. grozi kara do 5000 koron słowackich.  

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

