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INFORMACJE PRAKTYCZNE 
 
 

POGODA  
Węgry to suchy i słoneczny kraj. Temperatury latem oscylują w granicach 25-27°C. 
Czerwiec jest najbardziej deszczowym miesiącem. Cechuje się przewagą opadów 
letnich. Na nizinach występują częste i długotrwałe susze.  
 
WALUTA 
Na Węgrzech obowiązującą walutą jest forint (Ft, HUF). Gdzieniegdzie istnieje 
możliwość dokonywania płatności w euro lub za pomocą kart kredytowych. Cennik dóbr 
jest nieco wyższy, aniżeli w Polsce.  
1 zł – 75.66 HUF 
Litr paliwa – 400 HUF 
chleb – 200 HUF 
danie w restauracji – 1300-5000 HUF 
magnes na lodówkę – 3€/ 800-1000 HUF 
 
CO KUPIĆ  
Jednym ze sztandarowych węgierskich produktów jest twarogowy batonik w kształcie 
walca (przypomina sernik oblany czekoladą). Poza tym świetnym wyborem są wina, 
które na Węgrzech są jednym ze znaków rozpoznawczych tego kraju. Świadczyć może 
o tym fakt, że na Węgrzech wyodrębniono 22 regiony winiarskie. Najpopularniejszym 
jest Karpat Tokaj, słynący ze słodkich białych win Tokaji Aszú. Nieodłącznym 
elementem węgierskiej kuchni jest także wędzona papryka słodka i ostra. Warto 
rozważyć jej zakup w postaci proszku.  
 
PRĄD 
Napięcie w gniazdkach wynosi 230 V. Gniazdka Europejskie (takie jak w Polsce).  
 
ZWYCZAJE 
Węgrzy słyną z gościnności. Jeśli zostaniecie zaproszeni do węgierskiego domu, warto 
pamiętać, że powinno się mieć ze sobą drobny upominek. Najlepszym wyborem są 
kwiaty, ale mogą być np. czekoladki. Wszyscy witają się poprzez podanie sobie dłoni. 
Bliscy przyjaciele całują się nawzajem lekko w oba policzki, zaczynając od lewego. 
Warto pamiętać, że nierzadko nie będziemy w stanie porozumieć się z Węgrem w 
języku angielskim lub niemieckim. Lubią opowiadać o swoim życiu prywatnym i nie 
sprawia im problemu opowiadanie o swoich sprawach intymnych. Kochają muzykę, a w 
wielu restauracjach przygrywają zespoły cygańskie.   
 
POŁĄCZENIA TELEFONICZNE 
Cena obowiązująca w Polsce.  
 
INTERNET 
W większości miejsc jest dostępne Wi-Fi.  
 
 
KUCHNIA 
Bazują na świeżym pieczywie i mięsie. Od samego rana jedzą bardzo tłuste potrawy. 
Tradycyjne śniadanie na Węgrzech składa się z jaj, salami i serów, a wszystko to 
okraszone chlebem ze smalcem z dodatkiem czerwonej cebuli i papryki lub dżemu. 
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Najczęstszymi składnikami w kuchni jest papryka w proszku, cebula, kwaśna śmietana, 
drób, wieprzowina, kiełbasa czy też ziemniaki.  
 
BEZPIECZEŃSTWO 
Na Węgrzech kradzieże są dość sporadycznym zjawiskiem. Nie oznacza to, że jest to 
kraj wolny od kieszonkowców. Powinniśmy zwrócić uwagę na własne dobra 
szczególnie w centrum dużych miast.  
 
PALENIE 
Zakaz palenia obowiązuje w pomieszczeniach publicznych. Zapalić można natomiast w 
specjalnie wydzielonych pomieszczeniach w hotelach. W tego typu miejscach 
obowiązuje zakaz podawania napojów i potraw. Wyznaczone miejsca ustalono także 
na terenie więzień i zakładów psychiatrycznych. Kategoryczny zakaz dotyczy terenów 
w pobliżu placów zabaw, szkół i przedszkoli oraz placówek służby zdrowia.  
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