Dovolenka s úsmevom a bez problémov

ŠPANIELSKO

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 2019

Ak cestujete autom

Cestovné doklady

V Španielsku je povinné používanie bezpečnostných pásov na všetkých sedadlách, kde sú k dispozícii.
Najvyššia povolená rýchlosť na diaľniciach je 120 km/ hod, minimálna rýchlosť na diaľniciach je 60 km/hod – ak
vozidlo ide nižšou rýchlosťou, musí opustiť diaľnicu. Povolená hranica alkoholu je 0,5 promile, ale pre vodičov –
začiatočníkov (vodičský preukaz menej ako 2 roky) a pre vodičov - profesionálov platí maximálne 0.3 promile.
Za porušenie sa platia vysoké pokuty.
POZOR!
Na diaľniciach a cestách zastavujte len pri motorestoch, na čerpacích staniciach a frekventovaných oddychových
zónach. Neodporúčame dôverovať signálom od iných vodičov, že s vaším vozidlom niečo nie je
v poriadku – často takto zahraničných vodičov okrádajú organizované skupiny.

Odporúčame

Do Španielska môžete vycestovať s
občianskym preukazom alebo s cestovným pasom, ktorý musí byť platný
pri vstupe i výstupe z krajiny.
Každé dieťa musí mať vlastný cestovný doklad – podľa veku občiansky preukaz alebo pas. Pred cestou
si urobte fotokópiu údajovej strany
cestovného dokladu a uložte si ju
oddelene od ostatných dokladov. Cestovné doklady počas dovolenky uložte
na bezpečné miesto - do hotelového
trezora. Stratu alebo odcudzenie
dokladov treba nahlásiť miestnej
polícii a vyžiadať si písomné potvrdenie o strate/krádeži.
Náhradný cestovný doklad si môžete
vybaviť na Veľvyslanectve SR v Madride, alebo na konzulárnych úradoch
v Barcelone, Málage alebo v Santa
Cruz de Tenerife.

Cestovanie s deťmi

Letné brigády

V prípade, že do Španielska cestuje
dieťa v sprievode iba jedného
z rodičov alebo inej osoby ako rodiča,
španielske orgány môžu požiadať
o predloženie písomného splnomocnenia druhého rodiča, resp. zákonného zástupcu v španielčine alebo
v angličtine.

Peniaze

Pri sprostredkovaní sezónnej
a brigádnickej práce si dobre preverte
dôveryhodnosť sprostredkovateľskej
agentúry. Majte pri sebe finančnú
rezervu, aby ste si v prípade potreby
vedeli zaplatiť cestu domov.

V prípade straty alebo odcudzenia
peňazí odporúčame využiť
medzinárodnú službu
WESTERN UNION. Upozorňujeme,
že banky sú v Španielsku otvorené
priemerne od 8.15 do 14.30.

- Uzavrieť primerané
komerčné cestovné poistenie liečebných nákladov
v zahraničí.
- Využiť službu bezplatnej
dobrovoľnej registrácie
na webovej stránke
ministerstva: www.mzv.sk.
- Turisti v Španielsku sú
cieľom vreckárov a zlodejov,
preto odporúčame byť ostražití a dávať si pozor
na doklady a cennosti, rovnako
tieto nenechávať odložené
na pláži, v zaparkovanom aute
a pod. Vo veľkých mestách,
ako je Barcelona, Valencia či
Madrid, ale aj menších turistických mestách pôsobia organizované skupiny vreckových
zlodejov.
- Drogy sú v Španielsku
zakázané, držanie drog aj
v malom množstve je trestné.

ŽELÁME VÁM PEKNÚ DOVOLENKU V ŠPANIELSKU!

