ZAMBIA
WIZA, PRZEPISY WJAZDOWE

Wizy pobytowe i tranzytowe obywatele polscy mogą otrzymać w punktach przekraczania granicy. Wiza jednokrotna kosztuje 70 USD, wiza wielokrotna 110
USD, gdy wizy wydawane są w przedstawicielstwach dyplomatycznych; koszt
wizy wydanej na przejściu granicznym jest niższy (wiza jednokrotna 50 USD).
Wizy wielokrotne mogą być wydane wyłącznie w przedstawicielstwach konsularnych Zambii. Wiza turystyczna wydawana jest na okres udokumentowanego
pobytu, nie przekracza jednak długości miesiąca; istnieje możliwość przedłużenia ważności wizy w punkcie imigracyjnym (do 3 miesięcy). Wymagane jest
okazanie biletu powrotnego (lub środków na jego zakup), dokumentów (wiz)
umożliwiających dalszą lub powrotną podróż oraz środków wystarczających na
pokrycie kosztów pobytu (minimalna kwota na dzień pobytu nie jest określona).
Przy wylocie należy wnieść opłatę lotniskową w wysokości 25 USD.

PRZEPISY CELNE I PRAWNE

Przepisy celne są zbliżone do standardów międzynarodowych. Nie ma ograniczeń przy przewozie obcych środków płatniczych, wywóz możliwy jest do kwoty
zadeklarowanej przy wjeździe. Posiadanie i przywożenie narkotyków jest karalne.
Zwrot podatku VAT za zakupione towary następuje wyłącznie w przypadku uzyskania numeru ewidencji podatkowej i książeczki zwrotu podatku. Homoseksualizm jest nielegalny. Akty seksualne między osobami tej samej płci są zagrożone
karami długoletniego pozbawienia wolności.

SZCZEPIENIA, SŁUŻBA ZDROWIA

Wymagane jest szczepienie przeciwko żółtej febrze, której posiadanie należy
udowodnić poprzez okazanie żółtej książeczki szczepień. Wymóg ten jest skrupulatnie sprawdzany zarówno na lotniskach, jak i na lądowych przejściach granicznych, pod rygorem nie wpuszczenia do kraju lub odbycia obowiązkowej
kwarantanny (po szczepieniu na miejscu). Zagrożenie malarią występuje na
całym obszarze kraju w ciągu całego roku. Bardzo wysoka jest zachorowalność
na AIDS. Opieka medyczna o standardzie europejskim dostępna jest jedynie w
stolicy kraju. W poważniejszych przypadkach należy przewieźć chorego do RPA.

AMBASADA RP W ZAMBII

Brak polskiej placówki dyplomatycznej.
Najbliższa polska placówka dyplomatyczna znajduje się w RPA

BEZPIECZEŃSTWO

Zagrożenie przestępczością jest wysokie w miastach, zwłaszcza w Lusace. Poruszanie się pieszo po mieście należy ograniczyć. Paszporty, przedmioty wartościowe i gotówkę należy przechowywać w depozycie hotelowym. Kopie paszportu
należy nosić przy sobie.

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 zostawić 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 C, D, G

W Zambii stosuje się 3 typy gniazdek i wtyczek. Typ C, używany w Polsce pasuje
do typu D. Typ G stosowany jest w Wielkiej Brytanii. Napięcie i częstotliwość
prądu wynoszą odpowiednio 230V/50 Hz.

STANDARDOWA STREFA CZASOWA

UTC +2:00 godziny
W przeciwieństwie do Polski w Zambii nie ma czasu letniego.
Polska 15:00 - Zambia 16:00 (+1:00h w czasie zimowym, +0h w czasie letnim)

PRZYDATNE INFORMACJE:

Waluta - Kwacha (10,000 ZMK - 4,87 PLN)*
W bankach i kantorach można wymieniać pieniądze bez ograniczeń.
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, należy załączyć do dokumentu kopie dokumentów tożsamości rodziców.
*Stan na 07/05/2015

