SINGAPUR
WIZA, PRZEPISY WJAZDOWE

Obywatele polscy mogą wjeżdżać do Singapuru i przebywać w nim do
90 dni bez wizy. Wymagana ważność paszportu przy wjeździe wynosi
minimum 6 miesięcy.

PRZEPISY CELNE

Zgodnie z singapurskimi przepisami celnymi całkowitym zakazem
wwozu objęte są m.in.:
• guma do żucia (z wyjątkiem gumy do żucia w celach leczniczych);
• tytoń do żucia;
• zapalniczki w kształcie pistoletów;
• zagrożone gatunki zwierząt i produkty z nich wytworzone;
• sztuczne ognie, petardy i inne fajerwerki;
• obsceniczne artykuły;
• publikacje pornograficzne - nagrania wideo i software;
• reprodukcje/kopie publikacji objętych prawami autorskimi;
• materiały o charakterze buntowniczym i wywrotowym.

PRZEPISY PRAWNE

Za posiadanie narkotyków i handel nimi orzekana jest kara śmierci. Za
nieobyczajne zachowanie (np. dotknięcie kobiety przez mężczyznę bez
jej pozwolenia) grozi kara pozbawienia wolności lub cielesna (chłosta).
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SZCZEPIENIA

Stałe zagrożenie zakażeniem wirusem dengi, wywołanym ukąszeniami
komarów, nakazuje szczególną ostrożność. Informacje dotyczące wirusa, potencjalnych skutków zakażenia, środków zapobiegawczych można
znaleźć na stronie internetowej: www.dengue.gov.sg.

WODA PITNA

Woda kranowa w Singapurze jest bezpieczna do spożycia. Oczywiście,
dla tych, którzy wolą wodę mineralną, lokalne supermarkety i sklepy
spożywcze posiadają odpowiednie zapasy.

NAPIWKI

Napiwki nie są obowiązkowe, jednak taksówki, hotele i restauracje
mogą automaczynie doliczyć do rachunku 10% kosztu obsługi.

WTYCZKA TYP G

Zanim zapakujesz walizkę w daleką podróż zapoznaj się z rodzajem
wtyczki i gniazdka. Standardowe napięcie w Singapurze to 220-240
V. Niektóre hotele wyposażone są w gniazdka z napięciem 110-120 V.
Identyczną wtyczkę stosuje się w Wielkiej Brytanii.

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

•
•
•

PRZYDATNE INFORMACJE:

Wszelkie dodatkowe informacje nt. warunków podróżowania w celach turystycznych można znaleźć na stronie
http://www.yoursingapore.com/content/traveller/en/experience.html.
Wymiany dolarów singapurskich na waluty wymienialne można dokonać w bankach oraz licznych oficjalnych kantorach (nie ma
możliwości wymiany dolarów singapurskich bezpośrednio z/na polskie złotówki.)
W Singapurze bardzo rygorystycznie przestrzega się czystości w środkach komunikacji miejskiej oraz na terenie całego kraju. Za
łamanie tych zaleceń grożą wysokie kary pieniężne, np. za wyrzucenie niedopałków papierosów lub zaśmiecanie w inny sposób
ulic i chodników - grzywna w wysokości 500 SGD; za jedzenie i picie w środkach komunikacji miejskiej - grzywna w wysokości
1.000 SGD; za palenie papierosów w miejscach zakazanych, np w windach- grzywna w wysokości 500 SGD.

