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INFORMACJE PRAKTYCZNE 
 
 

POGODA  
We Włoszech szczyt sezonu przypada na miesiące od czerwca do połowy września. W 
tym okresie temperatury w kraju są najwyższe. Opady deszczu odnotowuje się przede 
wszystkim wiosną oraz jesienią. Wyjątkiem jest Sycylia, gdzie najintensywniejszy okres 
opadów wypada zimą. Włoskie lata są ciepłe i suche, a zimy wilgotne i łagodne. Tego 
typu klimat nie występuje w centrum kraju, ani w okolicach gór. Dotyczy to przede 
wszystkim wąskiego pasa wybrzeża. Zwłaszcza część południowa jest wyjątkowo 
gorąca, zatem jeśli ktoś z Państwa źle znosi wysokie temperatury, zdecydowanie 
odradzamy pobyt w tej części kraju w okresie lipca i sierpnia.  
   
WALUTA 
Aktualnie ceny we Włoszech są bardzo zbliżone do tych które czekają na nas na 
zachodzie Europy. Różnice są odczuwalne zależnie od terenu kraju. Północ jest 
zdecydowanie droższa i bogatsza od południa. Odczuwalnie więcej pieniędzy wydamy 
podczas pobytu w Wenecji, Mediolanie i Florencji, aniżeli zwiedzając Neapol czy też 
Sycylię.  
1 euro - 4.29 zł 
Woda mineralna 1.5l – od 0,5€ 
Piwo – od 0,8€ 
Pomidory – 1kg ok.2,5€ 
Papierosy – od 4€ 
Z pewnością Włochy nie są tanim krajem dla Polaków. Warto natomiast nacieszyć 
swoje oczy niesamowitymi widokami i spędzić tu wakacje chociaż raz.  
 
CO KUPIĆ  
Warto rozważyć zakup włoskiej oliwy z oliwek chociażby ze względu na bardzo duży 
wybór i wysoką jakość. Jeśli zależy Wam na wyjątkowej jakości, zwróćcie uwagę, aby 
na etykiecie było napisane extra vergine (z pierwszego tłoczenia). Włochy to wielkie 
królestwo serów. Również w tym przypadku panuje ogromna różnorodność co do 
rodzaju. Wielkim fanom tego produktu polecamy, aby wybierali raczej twardsze 
odmiany które będą łatwiejsze do transportu (Gran Padano, Parmezan, Pecorino). Z 
miękkich odmian warto rozważyć gorgonzolę, mascarpone oraz mozzarellę z mleka 
bawolic (w Polsce pochodzi z mleka krowiego). Oprócz tego warto zakupić makarony, 
wina, ocet balsamiczny, chipsy, kawę czy mąkę do pizzy.  
 
PRĄD 
Potrzebny adapter podróżny. Gniazdka 3-bolcowe.  
 
ZWYCZAJE 
Włosi słyną z energetyczności i wszechobecnej gestykulacji. Dotyczy to także ich tonu i 
sposobu wysławiania się. Nierzadko rozmawiają bardzo głośno, często wręcz krzyczą, 
lecz nie oznacza to, że się kłócą, a zwyczajnie prowadzą żywą rozmowę. To co ich 
wyróżnia to niebywała pewność siebie i niezachwiane przekonanie o własnej wartości. 
Ruch na drogach? Totalna beztroska i brak spięcia. Poobijane auta, klakson słyszalny 
co chwilę. Tak wygląda zwyczajny, normalny dzień we Włoszech. 
 
POŁĄCZENIA TELEFONICZNE 
Cena obowiązująca w Polsce.  
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INTERNET 
W większości miejsc jest dostępne Wi-Fi.  
 
KUCHNIA 
Najpopularniejsza kuchnia na świecie. Smak jest dość uniwersalny i podbija 
podniebienia niemalże każdego. Bazuje przede wszystkim na świeżych, bardzo 
wysokiej jakości produktach. Podstawą są warzywa, a w szczególności pomidory oraz 
przyprawy i zioła (bazylia, oregano, kolendra, estragon, rozmaryn i tymianek). 
 
BEZPIECZEŃSTWO 
We Włoszech strzeżcie cennych przedmiotów w sejfach hotelowych. Miejscowe władze 
dbają o bezpieczeństwo turystów, ale wciąż zdarzają się kradzieże. Szczególnie 
dotyczy to samochodów (nie zostawiajmy w nich nic cennego). Uważajcie także na 
drogach, ponieważ Włosi nie są zbyt dobrymi kierowcami i uwielbiają szybką jazdę.  
Ważne numery telefonu: 
113 – nagły wypadek 
116 – awaria samochodu 
170 – telefon dla anglojęzycznych osób 
Pamiętajcie także o odpowiednim stroju, który obowiązuje w niektórych świątyniach i 
miejscach pamięci narodowej. Zakrywajcie kolana, ramiona, łokcie i głowę.  
 
PALENIE 
We Włoszech palenie zakazane jest w miejscach publicznych. Mandat który możemy 
otrzymać za nieprzestrzeganie zasad oscyluje nawet w granicach 250 euro. Ceny także 
nie są małe. Paczka papierosów kosztuje około 5 euro. Od niedawna nie wolno palić 
także w samochodach w obecności kobiety w ciąży lub dziecka. Surowe kary dotyczą 
także wyrzucenia niedopałka na ulicę.  
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