Tájékoztatás a Warwick-i utazáshoz (klikk)
I.

rész

Az Amerikai Egyesült Államok meglátogatását
tervezed?

Ragyogó színekben pompázik éjszaka az USA-beli New Yersey város
10+1 hasznos, értékes tipp ahhoz, hogy USA-ba felkészülten érkezzél és ne
érjenek meglepetések, hisz némely amerikai szokás eltérő lehet a nálunk
megszokottól.
Az Egyesült Államokba való utazás tervezése elég izgalmas lesz! Hasznos tisztában
lenni néhány helyi szokással. A következőkben bemutatunk pár nagyon gyakori
amerikai szokást, ami nem minden látogató számára ismert, főleg nem azoknak, akik
először utaznak.
Az Amerikai Egyesült Államok a világ első utazási célpontjai közt van. Előző évben
több mint 65 millió ember látogatta meg az országot. Mindnyájan egyetérthetünk
abban, hogy az amerikai kultúra nagy része ismert a világ számára a filmjei, a
televízió és zene ipara miatt. Némely amerikai szokás azonban eléggé különböző
attól, amit ismerünk és különösen attól, amihez hozzászoktunk a származási
országunkban.

1.: Mindenképp igényelni fogunk ESTA vízumot

Mivel kevesebb, mint 90 napos nyaralást tervezünk, kényelmi, üzleti vagy átszállási
célból, illetve az országunk Vízummentességi Program tagja, így a hivatalos USA
vízum helyett mindenképp az ESTA engedélyt érdemes igényelni!
A legtöbb látogató beléphet az USA-ba elektronikus utazási engedéllyel. Ha
kevesebb, mint 90 napos nyaralást tervezel kényelmi, üzleti vagy átszállási célból,
akkor hivatalos vízum nem szükséges, ha Vízummentességi Programba tartozó
ország polgára vagy.
A folyamat (2019-ben) ~53 euróba kerül, ami fizethető hitelkártyával, Authorize.net
vagy PayPal segítségével, és teljesen online intézhető (időben elmagyarázunk,
mindent most semmit nem kell csinálnod).
Bár általánosságban az javasolt, hogy az indulás előtt 3 nappal igényeljünk ESTA
engedélyt, mi azt preferáljuk, hogy a repülés és/vagy hoteled lefoglalása előtt
igényeljük majd meg azt.
Az ESTA a kiállítás dátumától kezdve 2 évig érvényes és többszöri belépést
biztosít. Az ESTA leegyszerűsíti az utazásodnál a formalitásokat az USA-ba való
megérkezésedkor.
Igénylem az ESTA-t

2.: A számlád a vártnál nagyobb lehet

Az amerikai áruk és ételek árai általában elég kedvezőek. Meglepetésként érhet
azonban, hogy a megjelenített ár nem a végső ár, amit fizetni fogsz.
Köztudott, hogy az amerikai áruk és ételek árai általában elég kedvezőek. Főleg, ha
összehasonlítjuk ezeket az eurózónában lévőkkel. Ami meglephet, hogy a

megjelenített ár nem a végső ár, amit fizetni fogsz. Öltözködésnél és más áruknál
általában az ár nem tartalmazza a forgalmi adót (általában 7%). Sok étteremben nem
csak a forgalmi adóval kell számolnod, de minimum 15%-os borravalóval is.

3.: A humort nem veszik szívesen a reptéri biztonságiak

Az amerikai reptéri biztonságiak nem veszik jó néven a humort
Bár úgy tűnhet, hogy egy vicc jó módja lehet a feszültség enyhítésének a reptéri
biztonsági ellenőrzéskor, meglehet, hogy bajba sodor. A reptéri biztonsági tisztek
barátságosak, de a figyelmük maximális és komolyan veszik a hivatásukat.
Bármilyen fenyegető vicc vagy gyanús viselkedés mélyreható biztonsági
átvilágításhoz vezethet.
Ne utalj semmiféle bombára, fegyverre vagy bármilyen veszélyes dologra a
tulajdonaid közt, szarkasztikusan se.
Egy egyszerű biztonsági ellenőrzésnél azt ajánljuk, hogy hagyd a humort és
egyszerűen légy egyenes bármilyen a bevándorlási tiszt által feltett kérdés
esetén.
További információkért az USA-ba való megérkezéskor fellelhető biztonsági
ellenőrzésekkel kapcsolatban látogasd meg a biztonsági ellenőrzésekről szóló részt.
ESTA igénylése most

4.: Legyen nálad pénz borravalóra

Az USA-ban sok szolgáltatási szektorban a dolgozók számítanak a borravalóra
Tudjuk milyen frusztráló tud lenni az, amikor 1 dollárosokat kell borravalónak adnod a
taxi sofőrödnek ahelyett, hogy hotelnél lévő portásodnak adnád.
De ahogy a mondás tartja, Rómában tégy úgy, mint a rómaiak! Ez igaz az USA-ban
is. Sok szolgáltatási szektorban a dolgozók számítanak a borravalóra, mint bevételi

forrásra és ezért a norma az, hogy borravalót adnak a szolgáltatást nyújtónak. Sok
étterem, különösen a turisztikai csomópontokban lévők automatikusan 18%
borravalót hozzáadnak a számlához. A borravaló nyilatkozatok gyakran az étlap alján
vannak, szóval ne felejtsd el ellenőrizni! Minden hozzáadott borravaló megjelenik a
számlán is. Ha a szolgáltatás kivételesen jó, akkor általános szokás, hogy
hozzáadnak további borravalót is ahhoz ami már benne van a számlában, de ez nem
kötelező.
A leggyakoribb amerikai fizetőeszköz a hitelkártyás fizetés (még a kis értékű
számláknál is elfogadott), kis „köszönöm” borravalókhoz javasoljuk, hogy legyen
nálad pár dollár.

5.: Még az átutazó személyek is vám és bevándorlási ellenőrzésen
esnek át

Az átutazó személyekre is vám- és bevándorlási ellenőrzések várnak az USA-ban
De ez ne tévesszen meg, más országoktól eltérően az amerikai hatóságok ugyanúgy
kezelnek, mint bármely más utast. Legalább 2 óra szabadidőt biztosíts a következő
járatod
előtt
és
attól
függetlenül,
hogy
átutazóban
vagy.

ESTA kérelem elindítása

6.: Mire kell számítani a biztonsági ellenőrzéseknél?

Biztonsági ellenőrzések az Amerikai Egyesült Államokba történő belépésnél

Biztonsági ellenőrzésnél mielőtt a beszállási kapuhoz érnél a következőket kell
tenned:


Levenni a cipőd és az átvilágító gépre tenni



Ki kell venned a laptopod, tabletedet, vagy bármely más elektronikus
készüléked a táskádból és át kell vizsgáltatnod ezeket is



Győződj meg róla, hogy eléggé töltöttek az elektronikus készülékeid arra az
esetre, ha a tiszt arra kér, hogy kapcsold be



Át kell menned egy teljes testi átvizsgáláson. A hazai és nemzetközi utazókat is
megvizsgálják.

Bár az utolsó pont felvetett kérdéseket a személyiségi jogok megsértésével
kapcsolatban, az ellenőrzéseket sokkal gyorsabbá teszi. Ha ez nálad egészségügyi
kockázatot vet fel, jelezd ezt a tisztnek, mielőtt átmennél a test vizsgálaton, de ne
feledd, nem utasíthatod vissza.

7. tipp: Fordíts figyelmet az indulási képernyőkre

A reptéren nem biztos, hogy hallani fogod az értesítést, hogy mikor indul a gépünk.
Éppen ezért figyelmet fordítunk az indulási képernyőkre!
Mi együtt utazunk ezért ez különösebb gondot nem fog okozni. A járatunk csak a
beszállási kapunál lesz feltüntetve. Egy amerikai reptér méretét tekintve nem biztos,
hogy hallani fogod az értesítést, ha egy bárban vagy, vagy éppen vásárolsz. Ezért
tekintsd meg a beszállás idejét a képernyőn, jegyezd fel a beszállókártyádra, és ne
felejtsd el időben érkezni a beszállási kapuhoz.

8.: Aggodalmaid vannak a poggyászod biztonságát illetően? Egy TSA
lakat segíthet!

Amerikába történő utazásod során tilos a lakatok használata a poggyászokon
Más országok repülési szabályzatától eltérően az amerikai TSA (Közlekedési
Biztonsági Hatóság) megtiltotta a lakatok használatát a poggyászokon.
Valójában véletlenszerűen kinyitják őket, ha valamilyen gyanú felmerül. Ha
tulajdonaid biztonsága miatt aggodalmaid vannak, lehetőséged van egy TSA

lakat használatára. Amellett, hogy kinyitható egy számkombinációval, a TSA-nak van
hozzá egy egyedi kulcsa. Sok poggyász van a piacon ami TSA lakattal felszerelt. Ez
a lehetőség az ESTA utazási engedéllyel együtt a bevándorlási adminisztráció és a
biztonsági ellenőrzések felgyorsítása miatt lett kiépítve.

9.: A nemzetközi telefonálási percdíjak drágák

Az Amerikai Egyesült államokban a nemzetközi telefonálási percdíjak meglehetősen
drágák!
Az amerikai cégek és hotelek nagy része ingyenes WiFi hozzáférést biztosít
ügyfeleinek. Aranyszabály, hogy bölcs döntés kihasználni ezt, ha a telefonod be van
kapcsolva! Mint bármely külföldi országban, a telefon használata nemzetközi
roaming segítségével kellemetlen számlával végződhet hazaérkezéskor.
Némely hotel díjat számolhat fel a WiFi használatáért.

10.: Több város megtekintését tervezzük?

Amennyiben az USA-beli utad során több város megtekintése is tervben van, úgy
érdemes elgondolkodnod az autóbuszbérlésen. Alaposan előre eltervezzük, akkor a
bérlése még is olcsó lehet.
Alapos előtervezés esetén még az autó bérlése is olcsó lehet. Online utazási
weboldalakon akár napi 15 dollárért is bérelhetsz autót. Az amerikai hatóságok
elfogadják a hazai jogosítványod (néhány kivételt leszámítva) amíg az
országban tartózkodsz turistaként.

11.: Utazási biztosítás

Az USA-ba való utazás előtt mindenképp köss utazási biztosítást, mivel az otthoni
egészségügyi biztosításod nem érvényes az Egyesült Államokban!
Ha valami történne, az összes költség kifizetése a te felelősséged és az
egészségügyi számlák Amerikában nagyon drágák lehetnek. Azt javasoljuk,
hogy gondold meg az utazási biztosítás megkötésének lehetőségét, ami
magában foglalja az egészséged, utazásod / poggyászod és autó bérlésed
vészhelyzet esetén.

TERVEZETT UTAZÁS
Június
Repülési idők Budapest
(BUD Ferihegyről + átszállás időtartamát nem számítva):
Budapest - New York = 12 óra 50 perc
Időjárás – Az átlag legalacsonyabb hőmérséklet 18°C, míg az átlag legmagasabb
hőmérséklet +26°C. A legtöbb turista ezt a hónapot kedveli a legjobban, a
viszonylagosan alacsony páratartalom, a kevés eső és a még elviselhető meleg
miatt. Júniusban előfordul, hogy 30°C fölé kúszik a hőmérő higanyszála és egy-egy
párás hőhullám is meglátogathatja a várost.
Ruházat – Júniusban már nincs szükség kabátra. Egy könnyű pulóver vagy kardigán
elég az esti sétákhoz, egy könnyű sál napközben, arra az esetre, ha érzékenyek
vagytok a metró, illetve a repülő erős légkondicionálására. Legyen nálatok piknik
pokróc, mivel júniusban rengeteg szabadtéri programon vehetünk részt. A lábbeli
lehet szandál, de a flip-flop nem ajánlott New Yorkban. Legyen nálatok egy pár zárt
cipő is, esős, hűvösebb napokra.
Költség – A repülőjegy és hotelszoba árak ilyenkor már magasak, bár ez még nem a
hivatalos főszezon. Igyekszünk tartani a szerény keretet.
Programok –
Warwick,
Patterson,
Wallkill,
Stanley Színház

Egyéni Fakultatív Programok lehetnek
 New York-i Szabadság szobor az egyik leghíresebb műemlék a világon,
turisták százezrei látogatják meg évente, filmek és sorozatok visszatérő
szereplője, nemcsak New York, hanem egész Amerika szimbóluma. A szobrot
Franciaország adta az Egyesült Államoknak a függetlenségi nyilatkozat
aláírásának 100. évfordulója alkalmából. 1876-ban szerették volna átadni, de
csak tíz évvel később, 1886-ra készült el teljesen. 46 méter magas
össztömege 204 tonna, a szemei 76 centiméteresek. Évente több mint 4 millió
ember látogatja.













A lovassportok kedvelőinek kihagyhatatlan a Belmont Stakes, Amerika egyik
leghíresebb lóversenye, melyre a Long Island-i Elmontban kerül sor júniusban.
A Penn Station-ről különvonatok (is) indulnak a helyszínre.
A Magyar Fesztivál a New Jersey-beli New Brunswickban kerül
megrendezésre, mely New Yorktól egy órányira található, és a Grand Centralról induló New Jersey Transit vonattal közelíthető meg. A fesztivál a
vasútállomás közelében zajlik.
A Museum Mile Fesztiválra is júniusban kerül sor. A Múzeum Mérföld az
Ötödik Sugárúton sétálóutcává alakul és a letöbb múzeum a környéken
ingyenesen látogatható.
Megnyílik a Central Park Summer Stage, ahol ingyenes koncerteket,
előadásokat lehet látogatni. Érdemes jóval a kezdés előtt érkezni.

A Met in the Park rendezvénysorozat ingyenes operaelőadásokat hoz a
Central Parkba. Operakedvelőknek kötelező.
A Bryant Park Movie Nights filmvetítés sorozat is júniusban indul. Korán
érkezzetek, pokróccal, elemózsiával.
A Shakespeare in the Park előadássorozat a Central Park szabadtéri
színpadán, a Delacorte Theater-ben a színházkedvelők kedvence. Jó előre
jegyet kell váltani, ha nem akartok lemaradni az eseményről.

A rendezvény szervezöi

