
GRECJA

Bezpieczeństwo

Grecja jest krajem stosunkowo bezpiecznym. Nie należy jednak pozostawiać bez nadzoru rzeczy 
osobistych i dokumentów w miejscach publicznych, a zwłaszcza na plażach. Wybierając się 
promem z Grecji do Włoch, trzeba pamiętać, że zdarzają się przypadki włamań do samochodów i 
przyczep kempingowych przez nielegalnych imigrantów, próbujących w ten sposób przekroczyć 
granicę. Z tego względu należy zachować ostrożność, nie pozostawiać pojazdów w nie strzeżonych 
miejscach w miastach portowych.

Cło, wizy, paszport

Obywatele polscy korzystają z prawa do swobodnego przepływu osób w ramach Unii Europejskiej/ 
Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Dokumentem podróży uprawniającym do bezwizowego 
wjazdu i pobytu (niezależnie od jego celu) na terytorium Republiki Greckiej do 90 dni jest paszport 
bądź dowód osobisty. 
Przewóz towarów podlega ograniczeniom ilościowym na zasadach obowiązujących w UE.

Komunikacja

Najpopularniejszym środkiem transportu w Grecji są autobusy, którymi dojechać można niemal 
wszędzie. Pomiędzy większymi miastami kursują samoloty (przeloty są drogie), a pomiędzy 
greckimi wyspami – promy. Można również wynająć samochód lub skorzystać z usług taksówek.

Informacje dla kierowców

W Grecji obowiązuje nakaz zapinania pasów bezpieczeństwa zarówno na przednich, jak i tylnych 
siedzeniach. Rozmawianie przez telefon komórkowy podczas prowadzenia samochodu jest 
zabronione. Maksymalny dopuszczalny poziom alkoholu we krwi wynosi 0,6 promila. Prawo jazdy 
wydane przez polskie władze uprawnia do prowadzenia pojazdu w Grecji i zachowuje ważność do 
daty określonej w dokumencie. Kierujący pojazdem obowiązany jest mieć ze sobą dowód 
rejestracyjny pojazdu. 

Płatności i ceny

Obowiązującą walutą jest EURO. Karty płatnicze akceptowane są w większych hotelach, sklepach i 
restauracjach. Bankomatów jest wiele. Czeki podróżne i Euroczeki można realizować w większości 
banków.

Przykładowe ceny:
Woda mineralna– ok. 0,8-1 EUR, piwo– ok. 1,5-2 EUR, wino lokalne (1 litr) – ok. 6-8 EUR, coca-



cola (2 litry)– ok. 2-3 EUR, karta telefoniczna – od 5 EUR. Koszt obiadu/kolacji w tawernie waha 
się pomiędzy 10-30 EUR/osobę.

Co zabrać ze sobą?

• Środek przeciw owadom • Okulary przeciwsłoneczne, filtr ochronny, kapelusz do ochrony przed 
słońcem

Zalecane szczepienia, higiena

Służba zdrowia – zarówno publiczna, jak i prywatna – jest ogólnie dostępna. Sieć aptek jest bardzo 
rozbudowana, godziny otwarcia takie jak sklepów, część aptek dyżuruje w nocy i dni wolne od 
pracy. Zdecydowaną większość leków, w tym antybiotyki, można kupić bez recepty.  Poza 
szczepieniami obowiązkowymi dla dzieci (takie jak w Polsce) nie ma innych wymogów. 

Klimat
Grecja położona jest w strefie klimatu śródziemnomorskiego, na zachodzie z odmianą wilgotną a 
na wschodzie z suchą.

Kuchnia

Kuchnia grecka zaliczana do śródziemnomorskiej należy do jednych z najsmaczniejszych i 
najzdrowszych kuchni na świecie. Charakteryzuje się dużą rozmaitością w wyborze potraw jak 
również dostępnością świeżych warzyw i owoców. W nadmorskich tawernach najczęściej 
serwowane są świeże ryby i owoce morza (kalmary, mule, ośmiornice, krewetki i inne).

Placówki dyplomatyczne
Konsulat RP w Salonikach
Konsul Honorowy, Minos X. Kiriakou (jęz.: grecki, angielski)
78, Tsimiski St.
546-22 Thessaloniki, Grecja
tel.: (0030-2310) 288-205
fax: (0030-2310) 234-153
e-mail: tsimiski@spark.net.gr
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