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Irodánk az alábbi tájékoztató összeállítása során igyekezett a legnagyobb körültekintéssel eljárni. A tájékoztatóban foglaltak tartalmaznak 
mind hivatalos államigazgatási információkat, mind az indiai körülményeket jól ismerők tanácsait. Éppen ezért az információk tájékoztató 
jellegűek, azok teljes mértékű megalapozottságáért nem vállalhatunk felelősséget. 
 
Beutazás Indiába:  Útlevelének a hazautazást követően még 6 hónapig érvényesnek kell lennie. (Javasoljuk, útleveléről készítsen 
másolatot, melyet más helyen tart az utazás alatt, mint az eredetit. Amennyiben útlevele elveszik, szükség lehet rá.) Indiába belépni és 
onnan kilépni kizárólag vízummal lehet. Érkezésnél ki kell tölteni egy adatlapot, melyet még a beutazó repülőgép fedélzetén kiosztásra 
kerül, és amelyet a repülőtéren az útlevél ellenőrzésnél elkérnek. Az Indiából történő kilépésnél hasonló eljárást kell követni. 
Belépésnél kérdezhetik, milyen országokban járt az elmúlt 6 hónapban? Ha nincs az útlevélben afrikai, ázsiai stb. pecsét, érdemes csak 
nyugat-európait említeni. (Főként a sárgaláz behordása miatt érdekli őket.) 
Biztonsági szabályok: A nemzetközi szabályok értelmében – a tax free területen vásárolt árukon kívül – tilos a repülőgépre 100 ml-t 
meghaladó üvegeket, tubusokat, szúró, vágó eszközöket, pumpás dezodorokat, öngyújtót, gyufát felvinni. Kézipoggyászként csak az 
előírt méret és súlyhatárig vigyen fel olyan táskát, bőröndöt, melyet segítség nélkül el tud helyezni a felső csomagpolcon. Az indiai 
hatóságok nagyon szigorúan veszik a kábítószer és egyéb tiltott áru csempészetét, birtoklását.  
Vámszabályok: Az indiai előírások 2 l alkoholos ital, 200 db cigaretta, 8 ezer rúpia összeget meg nem haladó ajándéktárgy kivitelét 
engedélyezik. A bőröndöket is ellenőrzik, a rendelkezések be nem tartásából eredő kárért, járat lekéséséért sem az indiai hatóságok, sem 
irodánk nem vállal felelősséget. Indiába más államok által is tiltott termékeken kívül (kábítószer, fegyver stb.) tilos bevinni külföldön 
készült, vallási célra szolgáló eszközöket, tárgyakat, illetve ilyen sajtó- ill. média termékeket.  
Nyelv: Indiában 22 hivatalos nyelvet használnak, legelterjedtebb a hindi. Az angol nyelvet viszont általában megértik. 
Időeltérés: A magyarországi időhöz képest +4,30 óra az eltérés. 
Hálózati feszültség:  220-230 V a hálózati feszültség, azonban gyakoriak az áramingadozások. A dugaszoló aljzat kerek, 3 pólusú, 
használatukhoz átalakító adapter szükséges (elektronikai szaküzletekben beszerezhető). 
Oltások:  Kötelezően előírt védőoltás nincs. Egyéb megelőző oltásokkal kapcsolatos tanácsért (Hepatitisz A,B, kolera) forduljon 
háziorvosához vagy Országos Epidemiológiai Központ Nemzetközi Utazás-egészségügyi és Oltóközponthoz (Rendelés: Hétfő-kedd- 
szerda -csütörtök: 9-14 óra. Cím: 1097 Budapest, Gyáli út 3/a, bejárat a Vágóhíd utca felől Tel.: (06 1) 476-1364 . Ingyenes járványügyi 
tájékoztató szolgálat zöld száma: 06 80 204 217 (hívható h-p. 9 – 15-ig)  
További információk: http:// www.oek.hu 
Indiába beutazókra vonatkozó deviza és egyéb beviteli szabályok: 5000,- USD-t meghaladó deviza készpénzzel rendelkező 
külföldinek belépéskor vámáru nyilatkozatot kell tenni. Amennyiben az ország elhagyásakor a kivinni kívánt készpénz nem haladja meg a 
belépéskor e nyilatkozaton feltüntetett (és leigazolt) összeget, akkor a devizát külön engedély nélkül ki lehet vinni az országból. 
Amennyiben a külföldi nem rendelkezik a belépéskor birtokában lévő készpénz igazolását bizonyító okirattal, akkor engedély nélkül csak 
5000 USD vagy annál kisebb értékű pénzösszeget vihet ki az országból. 5000 – 10.000 USD-ig terjedő deviza kivitele csak indiai banktól 
származó kiviteli engedély birtokában lehetséges. 
Valuta, pénzváltás: Hivatalos fizetőeszköz az indiai rúpia (INR). A váltópénz a paisa (1 rúpia = 100 paisa). 1 INR = 3,64 Ft, 1 USD = 
62,51 INR (2014.02.06. árfolyam) Az USD, az EURO és más konvertibilis fizetőeszköz bankokban és pénzváltó helyeken bárhol 
beváltható, a bankkártya elfogadása azonban az infrastruktúra hiánya miatt egyes helyeken nehézségekbe ütközik, esetleg az automata 
meghibásodik. A banki pénzváltás időigényes lehet, érdemesebb még a repülőtéren vagy a szállodában próbálkozni. Az utcai pénzváltók 
nagy eséllyel csapják be a turistát, érvénytelen rúpiát adva. Elutazás előtt kártyakibocsátó bankjánál érdeklődjön kártyája Indiában való 
használatáról. 
Közlekedés: Nagyvárosokban a taxi, riksa (biciklis, motoros) esetleg lovas kocsi igénybevételekor kötelező az alku! Ha élni kívánunk a 
szolgáltatással, határozottan közöljük a célállomást, és mielőtt beülnénk alkudjunk meg a viteldíjról! A napi programok megtekintése 
idegenvezetővel, autóbuszos utazással lesz elérhető. 
Ivóvíz, étkezés: Fokozottan ügyeljen a higiéniára. Étkezés előtt, de lehetőség szerint napközben is többször mosson kezet. Ajánlható 
kéztisztító/fertőtlenítő kendő beszerzése még itthoni patikából. Csak palackozott vizet szabad fogyasztani! Győződjön meg a lezáró fólia 
sértetlenségéről. Még a szállodai étkezésnél ajánlott kancsós vizet is idejében hárítsa el, bárhogy ajánlják! Ne engedjen italába jeget sem 
rakni, mert a készítéséhez használt víz tisztasága sem szavatolt. Kerülje a nyers zöldséget, szeletelt nyers gyümölcsöt, akármilyen 
kápráztatóan kínálják. Idegenektől teát, más italt ne fogadjon el (előfordul, hogy kábító anyag van benne, hogy javaik eltulajdonítását 
segítse!) Csak saját maga által megmosott és meghámozott gyümölcsöt fogyasszon. Mindig gondoljon arra, hogy nem önmagában 
rosszak a helybeliek által fogyasztott ételek, de az európai ember szervezetének nincs kellő ellenálló képessége az ismeretlen 
baktériumok stb. ellen. A programunkon biztosított szervezett étkezéseknél az étkezések biztonságosak, de a higiénia, kézmosás itt is 
fontos. Enyhébb hasmenésre tartson magánál széntablettát, bélfertőtlenítő gyógyszert, Bolus Adstringens (receptre), Immodium javasolt. 
Gyomorrontásra jó megelőzés lehet étkezés után egy korty pálinka – szigorúan gyógyászati célból! Napközben innivaló mindig legyen 
kéznél!  
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Indiában az ételek között jóval kevesebb húsfélét fog találni, egyes éttermekben egyáltalán nincs a választékon. Nem található meg a bor, 
a pezsgő, vagy ha igen, horribilis összegekbe kerül. Sok étteremben kapható azonban jó indiai sör. A hagyományos kenyér helyett inkább 
a különböző lepényeket eszik. Az ételek fűszeresebbek, mint azt mi megszoktuk, de a szállodákban, éttermekben amúgy is csak 
mérsékelt fűszerezésű ételekkel fogunk találkozni. 
Időjárás, öltözködés:  Várhatóan 25-30°C közötti (éjszaka 15°C feletti) meleg idő várható, magas páratartalommal. Kerülje a műszálas 
ruha használatát, lehetőleg szellős, természetes ruhaneműt, rétegesen használjon. Legyen kéznél kendő, sapka, kalap, napszemüveg, 
napvédő krém is. 
Öltözködésével tartsa tiszteletben az indiai szokásokat. Sem a hölgyeknek, nem a férfiaknak nem ajánlott Indiában kihívóan öltözködni, 
ezzel kellemetlen pillanatokat előzhetnek meg. Érdemes sót és cukrot tartani készletben. A párás meleg miatti folyadékveszteség mellett 
ásványi anyagot is kiizzad az emberi test. Ezt leghatékonyabban sós-cukros folyadék ivásával pótolhatjuk, melyet mi magunk is 
elkészíthetünk. Jól jöhet az itthonról vitt vitaminos pezsgőtabletta is. Napnyugta után hosszú ujjú, zártabb ruhát viseljen. Rovarcsípés 
hatását csökkentő szer és rovarriasztó táskába tartása javasolt (nem a kellemesebb illatú, hanem a jobb hatóanyagot tartalmazó fajtából).  
Fotó, video: Sok helyen tilos fényképezni (rep.terek, egyes hidak, katonai, rendőri létesítmények, erőművek...), néhány emlékhelyen 
pedig fizetni kell a fotózásért. Ha embereket szeretnénk fotózni – akkor is, ha koldusok - először a fényképezőgépre és reá mutatva kérjük 
engedélyét. Személyek fotózásáért illik néhány rúpia körüli honoráriumot fizetni. Ha ennél több pénzt követel érte, jobb, ha határozottan 
otthagyjuk. Soha ne hordjuk lóbálva kameránkat, fényképező gépünket, ne kérjünk meg idegeneket arra, hogy saját gépünkkel fotózzon 
már le bennünket. (Inkább kérjük meg utastársunkat vagy egy megbízhatónak tűnő európai turistát.) 
Telefonálás: Indiából külföldre telefonálni leginkább a szállodák recepciójáról lehet. Magyarországra a 00 36 + körzetszám + hívószám 
tárcsázásával telefonálhat. Mobiltelefonról való hívás lehetőségéről elutazása előtt érdeklődjön mobil szolgáltatójánál! 
Vallási helyek: Szent helyekre különösen nem lehet fedetlen vállal, fejjel, nőknek rövid szoknyában vagy nadrágban bemenni, több 
helyen még a férfiaknak is konzervatívabb öltözék ajánlott! Ezért mindenképp szükséges egy-egy nagyméretű, könnyű kendő (vállra, láb 
takarására). Sok helyen a cipőt még a bejárat előtt le kell vetni (érdemes egy nem átlátszó nejlontáskát zsebben tartani és abban 
magunkkal vinni lábbelinket, esetleg néhány rosszabb minőségű „templomjáró zoknit” magunkkal vinni, amiben a templomokba be lehet 
lépni, a használt zoknit pedig utána ki lehet dobni). Néhány szent helyre nőket be sem engednek. Szent helyeken a vallását gyakorló 
embert ne zavarjuk, mindig a háta mögött menjünk el! 
Közbiztonság, kapcsolat emberekkel: Indiában sokat javult a közbiztonság, de (különösen nagyvárosban) ma is létezik a zsebtolvajlás. 
Kerüljék az esetleges tömegdemonstrációs helyeket. Viselkedésünkkel, öltözködésünkkel tartsuk tiszteletben a helyi szokásokat, 
hagyományokat. Soha ne maradjanak el a csoporttól, még vásárlási célból sem. Szabad programnál kerüljék a tömeget, ne hordjanak 
magukon nagyméretű, feltűnő ékszert, és a foto és video készüléket, pénztárcáját, iratait rejtett helyen tartsák, védelmezzék. 
Árusok, koldusok: Bárminemű szolgáltatás igénybevételekor szokás az alku (taxi, riksa is!), de ajánlatos előre megállapodni az árban! 
Az indiaiak segítőkészek, de a kéretlen idegenvezetést utasítsa határozottan vissza (hacsak nem akar fizetni érte). Ugyanígy tegyen 
azokkal, akik portékájukat akarják Önre erőltetni, de Ön nem akar vásárolni tőlük. Fontos, hogy ne kerülje a tekintetét, mindig nézzen a 
szemébe és határozottan egy kézlegyintéssel utasítsa vissza, ezután ne is vegyen tudomást róluk. Egyébkén nem szabadul meg tőlük. 
Vásárlásnál mindig mondjon egy sokkal kevesebb összeget: felét-harmadát. Ha az árus nevetve visszautasítja, álljon tovább. Ha az árus 
új ajánlatot tesz, érdemes tovább alkudozni – de csak akkor, ha szeretne is vásárolni. Eredményes alku után illik az árut meg is vásárolni. 
Indiában lépten-nyomon találkozik koldusokkal. Nem szabad sajnálkozni rajtuk, Ön úgysem fogja megoldani problémájukat. Ha láthatóan 
tényleg szegény embernek kíván adakozni (ezek főleg vallási helyeken és szerényen várják az alamizsnát) 1-2 rúpiánál ne adjon többet! 
Kéregető gyermekeknek inkább ennivalót vagy édességet adjon, a pénzt úgyis elveszik tőle. (Vigyázzon, mert könnyen egy csapat 
gyermek veszi körül!) Ha követelőzve koldulnak, az előzőek szerint kedvesen, de határozottan utasítsa el őket és ezután nézze levegőnek 
(valószínűleg a koldusmaffiával van dolga). A „nem”-et ne csak a fejével jelezze, kezét kissé felemelve csuklóból „hessentő” mozdulatot 
téve küldje el – ezt hatásosabban megértik. A követelőzést a koldusetika sem fogadja el. Ha egy koldus vagy árus megfogja a kezét, 
jogában áll rácsapni (nem megverni!), jelezve, hogy túlment a határon. Ha le akar borulni Ön elé, gyorsan és határozottan kikerülve 
hagyja ott (a leborulás elfogadása azt jelenti, hogy oltalmába vette!) Cipőpucolókat ne engedjen a lába elé guggolni – hacsak nem akarja 
szolgáltatását megfizetni.  
Borravaló: Indiában mindenhol elvárják és el is fogadják a borravalót. A helyi idegenvezető valamint a csoport biztonságáért felelő 
gépkocsivezetők számítanak a munkájuk elismerését megkoronázó adományra, ez az ázsiai országokban általános. Jelen programunk 
esetében a helyi idegenvezető és a gépkocsivezetők részére kérjük összesen 40 USD összeget elkülöníteni szíveskedjenek, melyet a 
csoportkísérő idegenvezető ad majd át az út végén az indiai személyzet részére, borravaló gyanánt. A szállodákban a hordároknak és 
londinereknek 1-1 USD-nek megfelelő aprót, borravalót szokás adni, kérjük erre készüljenek fel.  
 
VARANASI PROGRAMUNKHOZ:   
A FENTI RÉSZLETEKET AZ ALÁBBI INFORMÁCIÓKKAL KIEGÉSZÍTVE KÉRJÜK FIGYELEMBE VENNI! 
Elemlámpa: este a város nagyon sötét, közvilágítás csak egyes helyeken van kiépítve. Ugyan egyénileg nem ajánljuk, de amennyiben 
valahova el kívánnak menni, elemlámpát mindenképp vigyenek magukkal. 
Készpénz: sok esetben kérnek egy kis pénzt a turistáktól a szegény emberek számára, hogy fát vehessenek az égetési szertartásokhoz: 
ha 200-300 rúpiát kérnek kilogrammonként, akkor csalóról van szó, mert a fa kilója 5-10 rúpiába kerül. Ha kb. annyit mondanak, akkor 
valóban segítségre szorul. 
Fényképezés: fényképet, filmet az égetésről nem szabad készíteni, még a folyóról sem!!!! (Csak nagy távolságból lehet megpróbálkozni, 
de amúgy nem engedik, nagyon nem szeretik!) Előfordul, hogy valaki felajánlja, hogy jó pénzért elviszi a turistát olyan helyre, ahonnan tud 
fotózni, azonban ezen ajánlatokat vissza kell utasítani!! Itt kifejezetten hangsúlyos, hogy ha emberekről gyászoló családokról akarnak 
fényképet készíteni, előbb meg kell kérdezni őket és adni kell némi készpénzt még akkor is ha nem kérnek. 
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Ha bajba kerül: (Kérjük csak akkor hívja, ha feltétlenül szükséges!): 
- Utazásszervező információs telefonja:  00 36 209 430 080. 
- Újdelhi Magyar Nagykövetség címe: 2/50-M, Niti Marg, Chanak yapuri  New Delhi  110021       
  Nagykövet: Dr. Pálmai Géza,  Konzul: Dr Kimpián Péter 
  Telefon előhívó (00)(91)(11) telefonszám: 2611-47-37        Ügyelet: 00 91 99 11 453 701 
- NON-STOP segélyhívó Magyarországon – keresse a telefonszámot saját utasbiztosítási kötvényén! (hívás: 00 36 + körzetszám + hívott szám) 
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