
ІНФОРМАЦІЯ ПРО КРАЇНУ - СЕРБІЯ

ОФІЦІЙНА НАЗВА КРАЇНИ: Республіка Сербія 

ГЕОГРАФІЧНЕ ПОЛОЖЕННЯ. Сербія - держава в південно-східній Європі, в центральній частині Балканського півострова і частково
Паннонской низовини, що не має виходу до моря. Член ООН з 2000 року 1 березня 2012 офіційно набула статусу кандидата в члени
Євросоюзу. 
Згідно з конституцією Сербії, в її складі знаходяться два автономних краї: Воєводіна і Косово і Метохія. 
На півночі Сербія межує з Угорщиною, на північному сході - з Румунією, на сході - з Болгарією, на півдні - з Північної Македонією, на
південному заході - з Албанією (тільки де-юре, де-факто межує з Косовом) і Чорногорією, на заході - з Хорватією і з Боснією і Герцеговиною. 
80% території Сербії знаходиться на Балканському півострові, 20% займає Паннонська низовина. Протяжність кордонів дорівнює 2 364,4 км: з
Румунією - 546,5 км, з Болгарією - 367,1 км, з Північної Македонією - 282,9 км, з Чорногорією - 249,5 км, з Албанією - 11,1 км, з Боснією і
Герцеговиною - 370,9 км, з Хорватією - 261,7 км, з Угорщиною - 174,4 км . Загальна протяжність кордонів становить 2364 кілометра, з яких
751 кілометр пролягає по річках, а 43 кілометри - по озерах. 

СТОЛИЦЯ: м.Белград 

НАСЕЛЕННЯ. У Сербії проживає близько 10 мільйонів чоловік. Більшість населення складають серби - 66%, а серед 37 національностей, які
також проживають у Сербії, багато албанців - 17%, угорців - 3,5%, за якими слідують румуни, хорвати, болгари та інші. Всі громадяни мають
рівні права і обов'язки і користуються повним національним рівністю. 

ЧАС: Різниця в часі між містами Київ, місто Київ і Белград, Сербія: -1 година. 

МОВА Офіційною мовою країни є сербський на кирилиці. Він має загальнодержавний статус. Нарівні з ним на регіональному та місцевому
рівнях також офіційно використовуються ще 12 мов. У Скупщині Автономного краю Воєводина з 2002 року нарівні з сербським офіційно
можуть використовуватися п'ять мов: угорську, словацьку, хорватська, румунська та русинська мова. У Косові і Метохії статус регіонального
має також албанський. 

ГРОШОВА ОДИНИЦЯ. Національна валюта Сербії - сербський динар. 1 сербський динар формально дорівнює 100 парам, монети або
банкноти, номіновані в парах, в даний час не випускаються. Існують монети вартістю 1, 2, 5, 10 і 20 динарів; банкноти - 10, 20, 50, 100, 200,
500, 1000, 2000 і 5000 динарів. 

ДОВКІЛЛЯ І САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНИЙ СТАН. Навколишнє природне середовище на курортах Сербії сприятливе для
життєдіяльності і відпочинку людей. Санітарно-епідеміологічна обстановка задовільна. 

КЛІМАТ. Клімат в Сербії помірно-континентальний, з поступовим переходом між чотирма сезонами року. Літо тепле, з температурою до 35 °
C, а зима холодна і сніжна, з температурою від - 10 ° C до 10 ° C). 

РЕЛІГІЯ. Основна релігія в Сербії - православ'я, але є й інші релігійні громади: ісламські, римсько-католицькі, протестантські, єврейські та
інші. Згідно з переписом населення 2011 року, релігійний склад населення Сербії без урахування Косова виглядає наступним чином:
православних - 6 079 396 (84,59% населення), католиків - 356 957 чол. (4,97% населення), мусульман - 222 828 чол. (3,1%), протестантів -
71 284 чол. (0,99% населення). 

СВЯТА ТА НЕРОБОЧІ ДНІ. Неробочі дні: Новий рік - 1 січня і 2 січня, Православне Різдво - 7 січня, День державності Республіки Сербія - 15
лютого, Міжнародний день праці - 1 і 2 травня, Православна Пасха - зі Страсної п'ятниці до другого дня Пасхи. 
У неробочі святкові дні відкриті тільки чергові магазини та установи. Віруючі мають право не працювати в релігійні свята, в залежності від їх
віросповідання. 
Робочі дні: День Святого Сави - 27 січня - День духовності, День Перемоги - 9 травня, Видовдан - День Святого Віта - 28 червень 

ЗВИЧАЇ. Сербські звичаї - закономірності побутування людей і взаємовідносини між людьми, який відрізняє сербів від інших народів. Сербські
звичаї будучи слов'янськими, також увібрали в себе деякі балканські та фракійські обряди. Особливістю сербських звичаїв в цілому є сильний
вплив сербської православної церкви, яка прийняла велику кількість дохристиянських обрядів. У зв'язку з цим багато сербів не поділяють
традиції народні та церковні, вважаючи це єдиним цілим. 
Хресна Слава. Одне з центральних місць в народній, культурному та релігійному житті сербського народу займає Хресна Слава. Серби
вважають Славу однією з особливостей своєї культури. Хресна слава або Слава - свято сімейного святого. Кожна сім'я має свого святого
покровителя, день пам'яті якого стає днем   Хресної Слави. Святий успадковується синами від глави сім'ї - зазвичай батька. Дочки
успадковують Славу, якщо залишаються в сім'ї; заміжні жінки зазвичай відзначають Славу чоловіка. Якщо сім'я сина переселяється далеко, то
з дозволу батька син може відзначати Славу в своєму будинку. Інакше ж, поки живий глава сім'ї, сини відзначають Славу в його будинку. 
Сербські собори. Народні, державні і церковні збори або собори - давня традиція сербського народу. Собори ймовірно походять від зборів
племен, які представляли собою форму суспільного життя в давнину. Найважливішими колись були державні собори. На державних соборах
вибирали королів, стверджували державні і церковні порядки. Ініціатива щодо скликання собору належала правителеві. На соборах
вирішувалися питання війни і миру. З часів царя Душана собори стали скликати для читання державних законів. 
Задушниці. Задушниці (серб. Задушнице) - поминальні дні в народному календарі сербів. Число таких днів по-різному в різних регіонах;
всього їх налічується більше десяти. 
Божич. Божич (серб. Божіћ, рус. Коляда, Різдво) займає центральне місце в зимовому святочних циклі. Божич - найулюбленіше свято сербів і
чорногорців. Готуватися до нього починають завчасно - з Миколи зимового. Напередодні Божича відзначають Бадні дан (Святвечір), тобто
день різдвяного поліна Бадняка. 
Савіндан. Савіндан (рус. День святого Сави) святкується в Сербії 27 січня. Руська православна церква вшановує пам'ять Святого Сави на два
дні раніше - 12 (25) січня. Святий Сава - найбільш шанований сербський святий, основоположник автокефальної Сербської православної
церкви. 
Васкрес. Васкрес (серб. Васкрс, Ускрс, Велікден, рус. Великдень, Великий день) відноситься до древніх християнських свят, але зберігає в
собі і дохристиянські елементи. Головний символ сербської Пасхи - фарбовані яйця, які дарують один одному, пригощають ними гостей. Діти
влаштовують своєрідне змагання ( «битки»), розбиваючи шкаралупу. Найміцніше яйце залишають в будинку на весь рік, воно є символом
домашнього вогнища - оберегом будинку. 



Джурджевдан. Джурджевдан святкувався як перший день літа. Період від Мітровдана до Джурджевдана вважається зимовим півріччям, а
від Джурджевдана до Мітровдана - річним. У цей день скасовувалися численні харчові табу. До цього дня можна було їсти тільки старі овочі, а
всю молоду зелень заборонялося навіть вносити в будинок. У Юріїв день також втрачали свою силу заборони на молоде м'ясо і молочні
продукти. 
Видовдан. Видовдан - головне національне свято Сербії, що відзначається 15 (28) червня. свято Видовдан (28 червня) присвячений
християнському мученику і боротьбі сербів з турецьким пануванням. Напередодні цього дня серби розводять священний вогонь. Вважається,
що після нього сонце повертається до зими. 

ТРАНСПОРТ. Транспортна інфраструктура представлена   розвиненим автодорожнім, залізничним, повітряним і річковим транспортом. Пряме
залізничне сполучення з Боснією і Герцеговиною, Хорватією, Угорщиною, Румунією, Болгарією, Північної Македонією і Чорногорією. Непряме з
Італією, Грецією, Туреччиною, Німеччиною, Швейцарією, Словенією, Росією, Австрією, Албанією і Україною. Модернізація залізниць увійшла в
число пріоритетів сербського уряду. 
В країні існує і водний транспорт, який здійснює перевезення, головним чином, по річках Дунай і Сава. Порти на Дунаї: Белград, Новий Сад,
Панчево, Смедерево. Порти на Саві: Шабац. 
Столичний регіон має розвинене авіасполученням. Основний і найбільший аеропорт країни - Міжнародний аеропорт «Нікола Тесла Белград».
Найбільша національна авіакомпанія - Air Serbia. 

КУХНЯ. Подорож до Сербії не може обійтися без дегустації страв національної кухні. На її формування вплинули і сусідні країни, і довгий
період турецького гніту. Тут можна зустріти і турецьку солодкість пахлаву, і знаменитий австрійський торт Захер, і православне коливо (кутя).
У Сербії готують густі супи чорба, різні м'ясні страви, які подаються з закускою «каймака» (сквашенное молоко). 
Багато м'ясні страви в Сербії готують на вугіллі: чевапчичи, плескавица, вешаліца. Дуже популярний делікатес «Сремский кулен» -
сирокопчена ковбаса зі свинини. Також Сербія славиться пирогами: «Гібаніца» - з сирною або сирною начинкою, «бурек» - з сиром або
м'ясом, «кромпіруша» - з картоплі. 
Виноробство. Найпоширенішим алкогольним напоєм в Сербії є ракія і її різновиди: сливовиця, дунья. Не менш популярно в країні і пиво. Але
особливе місце в карті напоїв займає вино. Сприятливий клімат дозволяє культивувати більш 13 сортів винограду. Перебуваючи в Сербії
відпочинку, обов'язково варто спробувати найбільш популярні вина: Вранац (балканський сорт винограду) і Смередевка, який бере назву від
однойменного міста. 

МАГАЗИНИ ТА КУПІВЛІ. Магазини продуктів харчування відкриті щодня з 06.00 до 21.00, включаючи суботу, а в неділю - з 08.00 до 14.00.
У кожному місті є магазини, відкриті 24 години на добу. Ринки відкриті щодня з 06.00 до 17.00. 
Банки і поштові відділення. У будні дні вони відкриті з 08.00 до 19.00. По суботах вони відкриті з 08.00 до 15.00. У Белграді та інших
великих містах Сербії деякі банки і поштові відділення відкриті по неділях. 
Банки і поштові відділення. Міжнародні кредитні карти Visa, Master Card, Diners і American Express приймаються в більшості магазинів,
авіакомпаній компанії, готелі і ресторани. 
Медичне обслуговування. У лікарнях і поліклініках організовані чергування цілодобово. Аптеки відкриті з 08.00 до 20.00 в робочі дні і по
суботах з 08.00 до 15.00. У Белграді і великих містах є чергові аптеки. 

ТЕЛЕФОН. Код Сербії +381; для Белграда (0) 11, Новий Сад (0) 21, Ніш (0) 18 і т. д. 
Для міжнародних дзвінків з Сербії наберіть 99 + код бажаної країни + код міста. 
Телефонну книгу Сербії можна знайти на сайті www.telekom.rs 
Оператори мобільного зв'язку. Скорая064 МТС ( www.mts.telekom.rs ), 063 TELENOR ( www.telenor.rs ), 061 VIP ( http: //www.vipmobile.rs ).

ПРАВИЛА ОСОБИСТОЇ ГІГІЄНИ, ПОВЕДІНКИ ТА БЕЗПЕКИ.

Не порушуйте правила безпеки, встановлені авіакомпаніями, транспортними організаціями, готелями, місцевими органами влади.
Паспорт (або ксерокопію паспорта), візитну картку готелю носіть з собою.
Поважайте традиції країни, в якій перебуваєте. Пам'ятайте, що в державах з ісламською культурою слід особливо дотримуватися
встановленого етикет в одязі і правила вживання будь-яких алкогольних напоїв.
При виникненні транспортних аварій, конфліктів з поліцією, іншими органами місцевої влади необхідно довести до відома
представника приймаючої сторони або співробітників Посольства / консульства України.
У період туристичної поїздки Ви не маєте права на комерційну діяльність або іншу оплачувану роботу.
Не залишайте дітей одних без Вашого нагляду на пляжі, біля басейну, на водних гірках і при користуванні атракціонами. Дотримуйтесь
правил безпечної поведінки на воді. Купаючись, що не покидайте зон безпечного плавання.
Мийте руки перед їжею.
Не пийте сиру воду, особливо з відкритих водойм. Для пиття рекомендується використовувати мінеральну воду, яку можна придбати в
магазинах і барах готелю.
З метою відлякування комарів і мошок застосовуйте репеленти.
Візьміть в подорож індивідуальну аптечку з необхідним Вам набором ліків. Сформуйте аптечку першої допомоги, яка допоможе Вам
при легких нездужання, заощадить час на пошуки лікарських засобів і позбавить від проблем спілкування іноземною мовою. Крім того,
багато ліків мають за кордоном інші найменування.
Замовляючи страви в ресторані, пам'ятайте, що незнайомі Вам страви можуть бути жирними і гострими, в той час як в будь-якому
ресторані Ви можете завжди замовити страви європейської кухні, які напевно не зіпсують Вашого самопочуття.
Не рекомендується носити з собою великі готівкові суми. Крадіжки грошей і речей у туристів трапляються досить часто, як і махінації з
фальшивою валютою. Не слід виймати з гаманця на очах у всіх великі суми грошей. Щоб уникнути небезпеки на вулицях,
рекомендуємо стежити за своїми сумочками і гаманцями, особливо в великих містах і туристичних центрах. До числа місць підвищеної
небезпеки відносяться вокзали, автозаправні станції, ринки. Будьте обережні і не залишайте речі без нагляду, особливо в
громадському транспорті і при трансфері. Залишаючи автобус на зупинках, в тому числі під час екскурсій, не залишайте в ньому ручну
поклажу, особливо цінні речі і гроші. Відповідальність за збереження ручної поклажі, лежить на пасажирі. Автомобілі радимо залишати
на охоронюваних стоянках і в гаражах готелів, і не залишати цінні речі в машині на увазі.
Важливі документи, готівкові гроші і коштовності краще зберігати в сейфі готелю або номера. Якщо в номері немає сейфа, його можна
взяти в оренду за невелику плату у адміністрації готелю або здати на зберігання портьє в сейф на рецепції (бажано в запечатаному
конверті з Вашим підписом). У готелі можуть діяти обмеження по сумі валюти і цінностей, які можуть зберігатися в сейфі готелю або
номера. Майте на увазі, що готель не несе відповідальність за пропажу речей з Вашого номера.
Якщо в номері є міні бар, то всі напої і закуски, взяті з нього, повинні бути оплачені.
Категорично забороняється палити в ліжку.
Перед початком подорожі зніміть фотокопію з Вашого паспорта та інших документів, що засвідчують Вашу особу (водійських прав і
ін.), І авіаквитків, і зберігайте їх окремо від оригіналів.

РЕКЛАМАЦІЇ. Якщо Ви вважаєте, що будь-які послуги Вам виявляються неналежним чином, ми рекомендуємо в першу чергу зв'язатися по
телефону з гідом і / або офісом приймаючої сторони і / або агентством, де Ви придбали тур. У разі незадоволення претензії на місці Ви маєте
право направити письмову претензію продавцеві туру. 

Будемо вдячні за будь-які відгуки про роботу нашої компанії
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E-mail: info@pegast.com.ua 

БАЖАЄМО ПРИЄМНОГО ВІДПОЧИНКУ!
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