KOLUMBIA
WIZA, PRZEPISY WJAZDOWE

Obywatele RP mogą przebywać na terenie Kolumbii bez wiz. Okres bezwizowego
przebywania na terytorium Republiki Kolumbii wynosi dla turystów 90dni. Charakter pobytu na terytorium Republiki Kolumbii przybywający deklarują
w momencie przekraczania granicy funkcjonariuszom służb granicznych, którzy
na tej podstawie podejmują decyzję określająca czas pobytu i termin opuszczenia kraju, dokonując stosownego zapisu w paszporcie. Przy wyjeździe z Kolumbii
drogą lotniczą należy wnieść opłatę lotniskową w wysokości ok. 52 USD (w USD
lub w walucie miejscowej). Nie można zrealizować tej płatności za pomocą kart
kredytowych ani płatniczych. Opłaty te nie są wliczone w koszt biletu lotniczego.
Uwaga: Kasy pobierające opłaty lotniskowe nie przyjmują banknotów 100-dolarowych. Nie można też ich rozmienić w kasach na lotnisku.

PRZEPISY CELNE

Cudzoziemcy mają obowiązek wypełnienia oświadczenia celnego. Bez składania
deklaracji celnej można wwieźć lub wywieźć z kraju gotówkę, której równowartość nie przekracza 10 000 USD. Przy wyjeździe z Kolumbii nie ma możliwości
uzyskania zwrotu podatku VAT.
Ambasador: Maciej Ziętara
Kolumbia, Bogota, Carrera 21 bis No 104A-15,
Tel.: +571 2140400 Tel. dyżurny: +57 320 488 0275
W Kolumbii obowiązują wysokie kary za przestępstwa związane z przemytem
narkotyków. Zwolnienie warunkowe (bez możliwości opuszczenia Kolumbii)
można uzyskać po odbyciu 2/3 zasądzonego wyroku. Ze względu na brak umowy o wzajemnym wykonywaniu wyroków w sprawach karnych obywatele polscy
skazani za przestępstwa narkotykowe na terenie Kolumbii nie mogą odbywać
wyroków w Polsce.

KOLUMBIA

PRZEPISY PRAWNE

SZCZEPIENIA, SŁUŻBA ZDROWIA

Szczepienia ochronne nie są obowiązkowe przy wjeździe do Kolumbii, jednakże
wymaga się szczepień przeciw żółtej febrze przed lotniczymi podróżami do stref
tropikalnych tego kraju. Oferowane usługi opieki medycznej są na dość wysokim
poziomie, a koszty usług medycznych są zbliżone do obowiązujących w Polsce
lub nieco wyższe. Na terenach oddalonych od dużych miast można jednak mieć W Kolumbii jest inne napięcie prądu niżw Europie - 110V prąd zmienny 60
trudności z dostępem do pomocy lekarskiej. Leki można kupować zarówno
Hz. Typ w tyczki A i B, które stosuje się w Kolumbii to typy, które stosuje się
w aptekach (niektóre punkty apteczne otwarte są przez całą dobę), jak i na wy- również w Stanach Zjednoczonych.
dzielonych stoiskach w niektórych sklepach i w dużych sieciach handlowych.

WTYCZKA TYP A i B

BEZPIECZEŃSTWO

Na szlakach komunikacyjnych kraju zdarzają się porwania. Należy korzystać
z pewnych i godnych zaufania środków transportu/firm transportowych. Służby
policyjne stosują na szeroką skalę różnego typu działania prewencyjne, w tym
kontrole pojazdów oraz rewizje osób i bagażu przy wchodzeniu na teren centrów handlowych, restauracji, lotnisk, dworców autobusowych itp. Turyści powinni szczególnie uważać w środkach komunikacji miejskiej oraz w taksówkach,
przy bankomatach i w centrach handlowych. Zdarzają się przypadki (głównie
w zabytkowych rejonach Bogoty i Cartageny) okradania turystów przez osoby
nie umundurowane, podszywające się pod funkcjonariuszy policji oraz służb antynarkotykowych. Wówczas należy bezzwłocznie zwrócić się o pomoc do tzw.
policji turystycznej, która patroluje zabytkowe rejony miast, lub do najbliższego posterunku policji (CAI). Niewskazane jest posiadanie przy sobie znacznych
kwot pieniędzy, paszportu (wystarczy mieć fotokopię, w tym stron ze stemplem
kontroli granicznej), drogich aparatów fotograficznych ani biżuterii.
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STANDARDOWA STREFA CZASOWA
UTC -5:00 godzin
W przeciwieństwie do Polski w Kolumbii nie ma czasu letniego.

Polska 15:00 - Kolumbia 09:00 (-6:00 h w czasie zimowym, -5:00 h w czasie letnim)

NAPIWKI

Napiwki nie są obowiązkowe, jeśli jednak jesteści Państwo zadowoleni z obsługi
na miejscu to sugerujemy zostawiać:
•
SPA - za te usługi zwykle doliczany jest 10% napiwek
•
RESTAURACJA - „dobrowolny” 10% napiwek jest doliczany do rachunku
w większości restauracji („propina voluntaria”), jednak gdyby usługa nie
spełniła Waszych oczekiwań, nie trzeba go płacić
•
HOTEL - właściwym jest zostawienie 1USD boyowi hotelowemu za 1 bagaż, zostawienie takiego samego napiwku służbie pięter zostanie docenione
•
TAXI - zwykle kierowcom taksówek nie wręcza się napiwków, ale gdyby
ten okazał się bardzo pomocny, możemy mu zostawić „drobne”.

PRZYDATNE INFORMACJE:

Waluta - Peso kolumbijskie (1,000 COP - 1,47 PLN)*
Waluty można wymieniać w kantorach, które znajdują się w centralnych częściach miast, w centrach handlowych oraz na lotniskach. Dokonując wymiany,
należy przedstawić paszport oraz złożyć odcisk palca. Jednorazowo można wymienić kwotę stanowiącą równowartość 1000 USD. W walutach obcych (prawie
wyłącznie w USD) można płacić tylko w hotelach o wysokim standardzie, w sklepach jubilerskich i galeriach sztuki.
Sieć bankomatów jest bardzo rozbudowana. Akceptowane są wszystkie międzynarodowe karty płatnicze i kredytowe. Zaleca się korzystanie z bankomatów
usytuowanych na terenie obiektów zamkniętych, np. centrów handlowych, banków, restauracji. Kartą można także płacić w prawie wszystkich sklepach oraz
w hotelach, galeriach, restauracjach, muzeach i ośrodkach wypoczynkowych.
Nawet w dni wolne od pracy można bez większych problemów zrobić zakupy, a także kupić leki. Sklepy czynne są bardzo długo.
Praktycznie we wszystkich instytucjach publicznych obowiązuje dwugodzinna przerwa obiadowa (między 12.00 a 14.00).
*Stan na 04/01/2015

