
ІНФОРМАЦІЯ ПРО КРАЇНУ - ІСПАНІЯ

ОФІЦІЙНА НАЗВА КРАЇНИ: Королівство Іспанія 

ГЕОГРАФІЧНЕ ПОЛОЖЕННЯ. Іспанія - держава на південному заході Європи, яке займає більшу частину Піренейського півострова,
Балеарські острови в Середземному морі, Канарські острови в Атлантичному океані. Іспанія межує на заході з Португалією (довжина кордону
1214 км), на півночі - з Францією (623 км) і Андоррою (65 км), на півдні - з Гібралтаром (1,2 км). Іспанія омивається на сході і півдні
Середземним морем, на заході - Атлантичним океаном, на півночі - Біскайською затокою (Кантабрійське морем). На узбережжі Іспанії
налічується понад дві тисячі пляжів. Загальна площа Іспанії 504 782 кв. км. (Площа суші - 499 400 кв. Км.). Загальна протяжність кордону
1903,2 км, довжина берегової лінії 4964 км. 
Державний устрій. Форма правління - конституційна монархія. Главою держави є король, який за поданням прем'єр-міністра стверджує
членів кабінету міністрів. Іспанія розділена на 52 провінції, об'єднаних в 17 автономних областей. 

СТОЛИЦЯ. м. Мадрид 

НАСЕЛЕННЯ. Іспанія визнана єдиною нацією, сформованою на основі різних історичних областей і етнічних груп, основними з яких є
каталонці (15,6%), андалусійці (15,6%), кастільци (11,1%), валенсийци (9,7%), галісійці (7,4%) і баски (5,6%). 
Населення Іспанії, станом на 2008 рік, становить 46,06 млн. Чол. Приблизно 9% населення становлять емігранти. Міське населення - 76%.
Щільність населення - 79,7 чол. / кв.км. 

ЧАС. Різниця в часі з Києвом - 1 година (континентальна Іспанія, Балеарські о-ва) і 2 години (Канарські о-ва). 

МОВА. Офіційна мова - іспанська. У деяких областях і провінціях жителі кажуть на стародавніх місцевих мовах, наприклад в Каталонії, Країні
Басків і т.д. 

ГРОШОВА ОДИНИЦЯ. Іспанія - член Євросоюзу, офіційною валютою країни є євро (€), рівний 100 центам. 
Обміняти валюту можна в банках, банкоматах, обмінних пунктах, готелях і бюро подорожей. Більшість банків працюють пн.-пт. з 08:30 до
14:30, в суботу з 08:30 до 13:00, обмінні пункти з 08:30 до 19:00 (деякі до 20:00), банкомати працюють цілодобово. Найбільший курс при
обміні валют в банках, в обмінних пунктах при аеропортах, вокзалах, магазинах і т.п. курс буде менш вигідним. Також варто пам'ятати, що
більшість банків бере комісію за послугу обміну, при знятті грошей через банкомат також буде комісія. 

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

КЛІМАТ. В Іспанії виділяють три типи клімату: помірний морський на північному заході і півночі; середземноморський на півдні і побережжі
Середземного моря; арідний континентальний клімат у внутрішніх районах країни. Іспанія є одна з найтепліших держав в Західній Європі.
Середня кількість сонячних днів складає 260-280. Середньорічна температура майже всієї іспанської території коливається між 14 і 19 ° С
вище нуля. Середні температури січня варіюються від 8 - 10 ° С в північній і середній частині до 10 - 12 ° С в південній частині. Середні
температури липня - найбільш жаркого місяця - досягають 18 - 20 ° С в прибережних районах північно - заходу і півночі країни і 26 ° С - в
середземноморських прибережних районах. 
Найкращий час для туризму з кінця весни до початку осені. 

РЕЛІГІЯ. 99% населення католики. 

ТРАНСПОРТ. В Іспанії широко розвинена транспортна інфраструктура, яка включає в себе розгалужену мережу автомобільних доріг,
залізничних колій, повітряного і водного сполучення. Протяжність автомобільних доріг становить 328 000 км, а залізниць - 14589 км. Провідне
місце займає повітряний транспорт. З 42 аеропортів 34 здійснюють регулярні перевезення. 
Пересуватися по Іспанії зручно, тому що практично у всіх великих і курортних містах є автобусні вокзали. Міжміські автобуси обладнані
кондиціонерами, відео обладнанням і, в більшості випадків, туалетами. Оплачувати проїзд прийнято безпосередньо в автобусі, але можна
заощадити, купивши багаторазовий квиток. 
Залізничні потяги поділяються на кілька категорій, залежно від швидкості і комфортабельності. Купити квиток можна на залізничних станціях і
вокзалах, або в туристичних агентствах. Там же можна отримати детальну інформацію про розклад руху поїздів та вартість квитків. 
По місту зручніше пересуватися на таксі. Взяти машину можна на стоянці, замовити по телефону, викликати з готелю, кафе чи ресторану.
Таксі зазвичай відрізняє світлове табло з написом taxi. У кожному таксі встановлений лічильник, вартість поїздки буде залежати від його
свідчень. У нічні години, святкові та вихідні дні діє підвищений тариф. 
У Мадриді і Барселоні, мабуть, самим зручним транспортом є метро. Це найбільш швидкий і дешевий вид транспорту. Квитки продаються в
касах або автоматах на станціях. 
Прокат автомобілів. Взяти машину в прокат може людина, якій виповнився 21 рік, має з собою права міжнародного зразка і кредитну
карту. У деяких випадках можуть запитати паспорт. За готівковий розрахунок видаються автомобілі класу А і В, при цьому крім застави
береться вся сума оренди за весь період вперед. Замовити машину можна як в прокатної конторі, так і через адміністратора в готелі, де Ви
проживаєте. Крім того можна замовити машину в міжнародному агентстві по прокату автомобілів заздалегідь. Тарифи місцевих прокатних
фірм, як правило, нижче тарифів, встановлених відомими міжнародними. При оренді автомобіля на тривалі терміни можливе надання знижки.
В Іспанії існує кілька типів доріг: державні шосе (знак N), швидкісні траси (знак А) і муніципальні (позначаються знаком С). На швидкісних
трасах Іспанії через кожні 5 км знаходиться телефон SOS, з якого можна викликати екстрені служби. 
Телефон поліції: 091. Максимально дозволена швидкість руху по населеним пунктам 50 км / год, по швидкісних шосе - 120 км / ч.
Рекомендуємо дотримуватися швидкісного режиму, тому що в Іспанії досить високі штрафи за перевищення швидкості. Штрафи оплачуються
на місці. При поїздках на автомобілі необхідно мати з собою водійські права, дійсні на території Іспанії, паспорт технічного засобу і талон
страхування. 

МАГАЗИНИ ТА КУПІВЛІ. Магазини працюють з 10:00 до 20:00 години, перерва з 14:00 до 17:00 годин, деякі магазини і приватні лавочки
відкриті до 22:00 години. Булочні і бари відкриваються з 08:00 ранку. У гіпермаркетах і універмагах перерв немає, але по неділях вони
зазвичай не працюють. Ринки працюють тільки вранці. У курортних місцях по неділях більшість магазинів відкриті. Оплату покупок можна
здійснювати як готівкою, так і кредитними картами. 
Купувати краще всього в великих містах - Мадриді, Барселоні, Валенсії і т.д. У таких містах розташовано багато бутиків і магазинів з модним



одягом. Вони, як правило, розташовані в центрі міста. Ціни в магазинах не вище, ніж в супермаркетах, а іноді навіть нижче. На ринках можна
знайти практично все, від продуктів до антикваріату. 
На згадку про Іспанію можна привезти знамениті гончарні вироби (особливо ними славиться Коста Дорада), вироби зі шкіри, гітари,
традиційні іспанські віяла, вироби з вишивкою золотою і срібною ниткою по оксамиту, оливки і оливкова олія, вино і багато іншого. 

ЧАЙОВІ. В Іспанії сервіс включений в ціни і становить 10-15% від вартості послуги. Якщо Вам сподобався сервіс, то можна додати ще 5% від
суми. У разі якщо чайові не включені в рахунок, то їх прийнято залишати на столі. Чайові прийнято залишати офіціантам, покоївкам і носіям в
готелях, водіям таксі, перукарям і т.п. Покоївкам і носіям залишають приблизно 1-2 євро, водіям таксі залишають в середньому 5-10%. 

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.
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 без Вашого нагляду на пляжі, біля басейну, на водних гірках і при користуванні атракціонами. Дотримуйтесь
правил безпечної поведінки на воді. Купаючись, не залишайте зон безпечного плавання.
Намагайтеся не плавати там, де є морські їжаки. Майте на увазі, що медузи зазвичай не становлять особливої небезпеки, але можуть
викликати неприємні опіки.
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.
Застосовуйте репеленти з метою відлякування комарів і мошок.
Будьте обережні з сонцем! Воно особливо небезпечно з одинадцятої години ранку до третьої години дня. Якщо Ваша шкіра
відрізняється особливою чутливістю, радимо Вам заздалегідь запастися захисними засобами. Не забудьте і про сонцезахисні окуляри.
Візьміть в подорож індивідуальну аптечку з необхідним Вам набором ліків. Сформуйте аптечку першої допомоги, яка допоможе Вам
при легких нездужаннях, 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.
З одягу ми радимо Вам віддати перевагу бавовні або змішаним тканинам на бавовняної основі.
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. Незважаючи на те, що в Єгипті закони
надзвичайно суворі до грабіжників, 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 свого нагляду або без нагляду довіреної особи, 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 стоянках, що
охороняються і в гаражах готелів. 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 сейфу, 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
номеру. Майте на увазі, що готель не несе відповідальність за пропажу речей з Вашого номеру.
Не приносьте на пляж рушники або інвентар з номеру без отримання попереднього дозволу, в багатьох готелях забороняється
виносити з номеру рушники на пляж або до басейну.
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 паспорту та інших документів, що засвідчують Вашу особу (водійських прав і
ін.), і авіаквитків, та 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
E-mail: info@pegast.com.ua 

БАЖАЄМО ПРИЄМНОГО ВІДПОЧИНКУ!
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