
BOTSWANA
WIZA, PRZEPISY WJAZDOWE

Obywatele RP są zwolnieni z obowiązku posiadania wizy przy pobytach do 90 
dni. Okres ważności paszportu przy wjeździe wynosi minimum 6 miesięcy. Wy-
maga się okazania biletu powrotnego lub tranzytowego oraz środków pienięż-
nych wystarczających na pokrycie kosztów pobytu. Minimalna kwota na dzień 
pobytu nie jest określona.

PRZEPISY CELNE 
Nie ma limitów przy przewozie obcych środków płatniczych. Swobodnie moż-
na wywieźć pieniądze do kwoty zadeklarowanej przy wjeździe. Czeki podróżne i 
karty kredytowe są powszechnie akceptowane. Posiadanie i przywożenie narko-
tyków jest karalne.

SZCZEPIENIA, SŁUŻBA ZDROWIA
Szczepienia nie są obowiązkowe, ale osoby przybywające z terenów i krajów, w 
których panuje żółta febra, powinny przedstawić dowód szczepienia (żółta ksią-
żeczka). W północnej części kraju (Okavango, Maun, Chobe) występuje malaria. 
Odnotowuje się bardzo wysoką zachorowalność na AIDS i przypadki zachoro-
wań na bilharcjozę. Dostęp do opieki medycznej o standardzie europejskim jest 
możliwy tylko w Gaborone i głównych ośrodkach turystycznych. W ośrodkach 
prywatnej służby zdrowia wymagana jest płatność przed świadczeniem usług.

PRZYDATNE INFORMACJE:
• Waluta - Pula (10 P - 3,65 PLN)* 
• W bankach i kantorach dokonuje się wymiany większości walut bez ograniczeń. Istnieje sieć bankomatów, które akceptują głównie karty VISA.
• W przypadku, gdy osoba małoletnia podróżuje w towarzystwie innych opiekunów (opiekuna) niż rodzice wymagane jest okazanie na przejściu granicznym 

dokumentu ze zgodą rodziców (letter of authorisation). Dokument ten powinien zawierać dane dziecka oraz opiekuna wraz z danymi dot. paszportów, jakimi 
się posługują. Podpisy rodziców powinny być urzędowo poświadczone. Dodatkowo, można załączyć dokumentu kopie dokumentów tożsamości rodziców.

*Stan na 07/05/2015

AMBASADA RP W REPUBLICE BOTSWANY
Brak polskiej placówki dyplomatycznej.

Najbliższa polska placówka dyplomatyczna znajduje się w RPA.

STANDARDOWA STREFA CZASOWA
UTC +2:00 godziny

W przeciwieństwie do Polski w Botswanie nie ma czasu letniego.
Polska 15:00 - Botswana 15:00 (+0h w czasie zimowym, -1h w czasie letnim)

NAPIWKI
Napiwki nie są obowiązkowe, jeśli jednak jesteści Państwo zadowoleni  
z obsługi to sugerujemy zostawiać:
• SPA - napiwek do 10% kwoty zabiegu 
• RESTAURACJA - za miłą obsługę sugerujemy zostawić 10% napiwek
• HOTEL - w zależności od obsługi. Za fachową obsługę możemy zosta-

wić od 1 do 2 USD (służba pięter, boy hotelowy)
• TAXI - Gdy kierowca był uprzejmy i przyjazny to sugerujemy zostawić  

od 1 do 2 USD lub drobną resztę.

WTYCZKA TYP D, G, M
W Botswanie stosuje się 3 typy gniazdek i wtyczek. Typ M wygląda dokładnie 
tak samo jak Typ D, ale ma grubsze bolce. Typ G stosuje się w Wielkiej Brytanii. 
Napięcie i częstotliwość prądu wynoszą odpowiednio 230V/50 Hz.

PRZEPISY PRAWNE
Homoseksualizm jest nielegalny. Współżycie z osobą tej samej płci jest zagrożone 
karą grzywny lub długoletniego pozbawienia wolności. Z potępieniem społecz-
nym spotykają się również publiczne zachowania homoseksualne, także trzyma-
nie się za ręce i obejmowanie.

BEZPIECZEŃSTWO
Napady na turystów są rzadkie, ale odnotowuje się wysoką liczbę kradzieży, wła-
mań, kradzieży samochodów (w tym z bronią, zwłaszcza w większych miastach 
- Gaborone, Francistown i Maun).


