HONGKONG
WIZA, PRZEPISY WJAZDOWE

Obywatele polscy, mający ważne paszporty, mogą wjeżdżać
oraz przebywać na terytorium Hongkongu do 90 dni bez wiz.

PRZEPISY CELNE

Wwóz i wywóz środków płatniczych odbywa się bez ograniczeń. Hongkong jest obszarem wolnocłowym - cła pobierane są wyłącznie za alkohol, papierosy, importowane kosmetyki, samochody i paliwa. Zabrania
się wwożenia oraz wywożenia bez specjalnej zgody takich artykułów
jak broń i amunicja, również broń gazowa i wszelkiego rodzaju paralizatory, kość słoniowa, lekarstwa, mięso, a także zwierząt i roślin.

PRZEPISY PRAWNE

Posiadanie nawet minimalnej ilości narkotyków powoduje odmowę wjazdu do Hongkongu, a przewożenie narkotyków w większych ilościach zagrożone jest karą dożywotniego więzienia. Surowo karane są również roz- BRAK POLSKIEJ PLACÓWKI DYPLOMATYCZNEJ
boje, napaści na funkcjonariuszy policji i przestępstwa na tle seksualnym. Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Hongkongu
Konsul Generalny: Przemysław Jenke
Hongkong, Hongkong, 183 Queens Road East, pokój 2506, piętro 25,
Tel.: +852 28400779 Tel. dyżurny: +852 93663262
Sporadycznie mogą wystąpić zatrucia pokarmowe związane ze spożywaniem produktów morskiego pochodzenia, a także przypadki dengi
- choroby krwi (podobnej do gorączki ebola) wywołanej ukąszeniem
komara. W związku z częstymi alertami SARS może się zdarzyć, że do
Hongkongu nie zostaną wpuszczone osoby z podwyższoną temperaturą, którą w punktach granicznych mierzą specjalne czujniki.Wzrosła też
troska o czystość: zaśmiecanie zagrożone jest bardzo wysokimi karami.

SZCZEPIENIA

WODA PITNA

Woda kranowa w Hongkongu nie jest niezdatna do picia, ale sugerujemy
jej picie po uprzednim jej ugotowaniu lub po prostu picie wody z butelki.

NAPIWKI

„Etykieta wręczania napiwków” w Hongkongu wygląda następująco:
• HOTELE - personel hotelu mogą oczekiwać od nas wręczenia
napiwku. Z reguły 2-5 HKD powinny być wystarczające.
• RESTAURACJE - W restauracjach nie zostawia się napiwku. Zwyczajowo 10% kosztu obsługi jest wliczony do rachunku
• SPA - personel pracujący w spa nie oczekuje na napiwki za oferowane usług. Jeśli otrzymasz wyjątkową obsługę możesz zostawić
jakieś drobne lub zaokrąglić rachunek, ale pamiętaj, że personel
może być bardzo zaskoczeny tym aktem dobroci.

WTYCZKA TYP G

Zanim zapakujesz walizkę w daleką podróż zapoznaj się z rodzajem
wtyczki i gniazdka. Standardowe napięcie w Hongkongu to 220-240 V.
Identyczną wtyczkę stosuje się w Wielkiej Brytanii.

BEZPIECZEŃSTWO

Zagrożenie przestępczością jest niewielkie i ogranicza się głównie do
kradzieży kieszonkowych. Hongkong należy do najbezpieczniejszych
metropolii na świecie, ze sprawnie działającymi służbami policyjnymi.

STANDARDOWA STREFA CZASOWA
UTC/GMT +8 godzin
Polska 15:00 - Hongkong 22:00 (+7 godzin)
W przeciwieństwie do Polski w Hongkongu nie ma czasu letniego

•
•
•

PRZYDATNE INFORMACJE:

Waluta - Dolar Hongkongu (1HKD - 0,39 PLN)*
W wielu miejscach publicznych i we wszystkich lokalach gastronomicznych obowiązuje zakaz palenia papierosów, którego złamanie grozi
wysokimi grzywnami, a nawet aresztem.
Szczegółowe i aktualne informacje turystyczne na temat Hongkongu można uzyskać na stronie internetowej Hong Kong Tourist Association:
http://www.discoverhongkong.com/eng/index.jsp.
*Stan na 28/01/2014

