PERU
WIZA, PRZEPISY WJAZDOWE

Obywatele polscy udający się do Peru w celach turystycznych oraz podróżujący
tranzytem są zwolnieni z obowiązku wizowego (pobyt do 180 dni). Okres ważności paszportu przy wjeździe nie jest określony. Podczas wjazdu należy jednak podać termin przewidywanego opuszczenia kraju. Nie wymaga się określonej kwoty
pieniędzy na pobyt. Przy wylotach za granicę nie obowiązuje opłata lotniskowa.

PRZEPISY CELNE

Nie ma ograniczeń i regulacji prawnych dotyczących wwozu, wymiany i wywozu
pieniędzy w kwocie mniejszej niż 10 tys. USD na osobę (większe kwoty należy
zadeklarować podczas przekraczania granicy). Restrykcje celne nie odbiegają od
powszechnie obowiązujących. Należy jednak zwrócić uwagę na przepisy dotyczące wywozu materiału roślinnego i zwierzęcego, których naruszanie podlega
surowym karom. Wywóz wyrobów rzemiosła artystycznego i ludowego poddany
jest kontroli. Zabronione jest wywożenie dóbr kultury o znacznej wartości,
w szczególności archeologicznej, bez specjalnych zezwoleń. Przy zakupie wyrobów artystycznych imitujących wyroby kultur prekolumbijskich należy zachować Ambasador: Izabela Matusz
dowód zakupu. Surowo zabroniony jest przemyt substancji odurzających.
Peru, Lima, Av. Salaverry 1978, Jesús María, Lima, Lima 11
Tel.: +51 1 4713920 Tel. dyżurny: +51 999 400 552
E-mail: lima.amb.sekretariat@msz.gov.pl
Peru należy do krajów, w których działają mafie narkotykowe. Przemyt i posiadanie środków odurzających, a także handel nimi podlegają bezwzględnym i wysokim karom - od 6 do 25 lat pozbawienia wolności. W żadnym wypadku nie należy
podejmować się przewiezienia przez granicę przesyłek lub paczek z nieznaną zawartością lub pochodzących od nieznajomych osób. Należy także wystrzegać się
popadania w jakikolwiek konflikt z prawem. Cudzoziemiec jest często bezradny
wobec skomplikowanych procedur sądowych i rozbudowanej biurokracji.

PERU

PRZEPISY PRAWNE

SZCZEPIENIA, SŁUŻBA ZDROWIA

W Peru dość powszechnie występuje żółtaczka typu A (pokarmowa). Zagrożenie
chorobami tropikalnymi na wybrzeżu i w górach jest niewielkie. W tropikalnych
regionach nizinnych na wschodzie i północy kraju (Loreto, Ucayali, Amazonas)
występuje umiarkowane zagrożenie malarią i dengą. Szczepienia ochronne
w zasadzie nie są wymagane. Służba zdrowia powiadamia o konieczności takich
szczepień, jeśli pojawiają się symptomy epidemii, a podróżujący udają się na obszary zagrożone. Szczepienie przeciw cholerze nie jest wymagane ze względu na
małą skuteczność. Podczas podróży w wyżej położone regiony Peru (np. do Cuzco, ok. 3400 m n.p.m.) u wielu osób występują objawy choroby wysokościowej
(soroche): bóle głowy, brzucha czy torsje. Ustają one na ogół po mniej więcej
jednej dobie, jednakże osoby cierpiące na choroby układu krążenia powinny
skonsultować się z lekarzem przed podjęciem podróży w Andy. Sprawdzonym
sposobem na złagodzenie efektu soroche jest przestrzeganie odpowiedniej diety
(posiłki lekkostrawne, bez mięsa, mleka i alkoholu) w przeddzień i w pierwszych
dniach pobytu w rejonie wysokogórskim.

BEZPIECZEŃSTWO

Zagrożenie przestępczością pospolitą jest duże. Należy uważać na kradzieże
i napady połączone z kradzieżami, zwłaszcza w centrach turystycznych, na dworcach, lotniskach, restauracjach i w środkach komunikacji miejskiej. W nocy rośnie zagrożenie napadem - szczególnie na północy kraju. Bolączką jest bardzo
agresywny sposób jazdy miejscowych kierowców. Ważne dokumenty można zdeponować w sejfach hotelowych. Nie należy nosić przy sobie dużej ilości pieniędzy
ani paszportu. Turyści powinni koniecznie mieć przy sobie fotokopię paszportu.
•
•
•
•
•

WTYCZKA TYP A, B i C

W Peru napięcie i częstotliwość prądu wynoszą odpowiednio - 220V i 60 Hz.
Typ wtyczki A, B i C, które stosuje się w Peru to typy, które stosuje się również
w Stanach Zjednoczonych (A) oraz Europie (C).

STANDARDOWA STREFA CZASOWA
UTC -5:00 godzin
W przeciwieństwie do Polski w Peru nie ma czasu letniego.

Polska 15:00 - Peru 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 - nie ma ustalonej etykiety, za tego typu usługi, możemy jednak zostawić od 1-10 Soli. W luksusowych SPA zwykle zostawia się 10-20% napiwek
•
RESTAURACJA - W małych, rodzinnych restauracjach - napiwki raczej nie
będą akceptowane. W normalnych restauracjach sugerujemy zaokrąglić rachunek, lub w przypadku ponadprzeciętnej obsługi, zostawić 10% napiwku
•
HOTEL - Sugerujemy zostawić 3 sole boyowi hotelowemu za każdy niesiony bagaż. 1-3 soli za osobę za noc będą mile widziane przez służbę pięter
•
TAXI - Radzimy uzgodnić cenę przejazdu z kierowcą przed kursem. Będzie
to ostateczna kwota, zwierająca napiwek oraz wszystkie inne opłaty.

PRZYDATNE INFORMACJE:

Waluta - Sol peruwiański (1 PEN - 1,26 PLN)*
Urzędy czynne są w godz. 9.00-13.00 i 14.00-17.00 (pn-pt). Większość sklepów jest otwarta w godzinach 9.00-21.00. Czynne są również sklepy całodobowe.
Akceptowane są karty kredytowe (np.: VISA, MasterCard, American Express). W dużych sklepach i restauracjach można płacić dolarami amerykańskimi.
Należy liczyć się z możliwością blokad dróg na obszarach górskich i wiejskich, w wyniku czego pewne regiony mogą być okresowo odcięte od reszty kraju.
Bardzo wygodnym i tanim środkiem transportu są taksówki samochodowe. Zalecane jest jednak korzystanie z bardziej renomowanych firm. Cenę przejazdu
zawsze uzgadnia się z taksówkarzem przed kursem. Na trasie z lotniska do centrum Limy zaleca się korzystanie z taksówek firm oficjalnie uznanych przez
władze lotniska i mających swoje stanowiska wewnątrz terminalu przylotów. Uwaga, taksówkarze na lotniskach są skłonni zawyżać ceny wobec turystów
zagranicznych. Warto sprawdzić kilka ofert i targować się o koszt przejazdu. Natomiast zdecydowanie odradza się korzystanie z przypadkowych taksówek
odjeżdżających z postoju przed dworcem lotniczym. Przepisy drogowe łamane są nagminnie, nie ma też zwyczaju przepuszczania pieszych na przejściach.
*Stan na 13/03/2015

