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TANIE ZAKUPY

ŻYWNOŚĆ
Zaoszczędzisz robiąc zakupy w dużych supermarketach takich jak Lidl, Tesco itp. Są to
sieci sklepów, które można znaleźć w większości miast w Irlandii Północnej.

W Lidl niektóre etykiety zawierają informacje w językach krajów pochodzenia danego
produktu np. polskim czy litewskim etc. Sprzedawane tam produkty przypominają żywność
ze Srodkowej i Wschodniej Europy.
ODZIEŻ I INNE TOWARY
Najtańsze sklepy to sklepy organizacji charytatywnych z odzieżą używaną np. Oxfam,
Cancer research, Simon Community itp. Niektóre z nich oferuyją też sprzęty domowe i
zabawki.
Tanie nowe ubrania można kupić w sklepach takich jak Primark czy Dunnes Stores.

Bardzo tanie sprzęty domowe, dekoracje i wiele innych dostępne są w sklepach takich jak
Mr Pound, Poundstretcher czy też Argos (sklep w którym wybiera się towary z katalogu
oferujący wiele dobrych i tanich marek)
WYPRZEDAŻE

Wiele sklepów wyprzedaje swe kolekcje po bardzo niskich cenach w określonym czasie.
Towary są regularnie oferowane za pół ceny.
Takie wyprzedaże zwykle mają miejsce w styczniu/lutym i czerwcu/lipcu.
Wiele sklepów organizuje też wyprzedaże w połowie sezonu (marzec i grudzień).

KONTA BANKOWE

Aby otworzyć konto w banku w Irlandii Północnej, będziesz potrzebować:
1. Dowód tożsamości
(dowód osobisty nowego typu – przp.tłum, paszport lub prawo jazdy)

2. Dowód na posiadanie adresu w Irlandii Północnej
Mogą to być bieżące rachunki za gaz, prąd, telefon stacjonarny czy abonament
telewizyjny; list od właściciela domu lub umowa najmu lub też oficjalna korespondencja
zaadresowana do Ciebie.
Prywatne list nie są akceptowane.
3. Dowód na zatrudnienie
List od pracodawcy potwierdzający zatrudnienie. Jego rekomendacja też może być
przydatna.
Kiedy zbierzesz potrzebną dokumentację, bedziesz musiał/a wypełnić podanie i
odczekać około tygodnia zanim otrzymasz kartę bankomatową i numer PIN.
Uwaga! Jako że banki mają swoje indywidualne wymagania proszę traktować tę
sekcje jako ogólne wskazówki. Zawsze należy prosić o listę wymaganych
dokumentów i dopilnować aby wszystkie dostarczyć.
W niektórych bankach może być łatwiej otworzyć konto niż w innych, więc należy
wpróbować kilka banków.
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TRANSPORT I TANIE PODRÓŻOWANIE

Usługi transportowe w Irlandii Północnej oferowane są głównie przez Translink, który
zarządza serwisem autobusowym Metro w Belfaście, liniami kolejowymi NI Railways oraz
międzymiastowym serwisem autobusowym Ulsterbus.
TANIE BILETY
Bilety autobusowe sa z zasady tańsz niż kolejowe.

Jednakże NI Railways oferują tańsze bilety w niedziele (tzw. Sunday Day Tracker), które
umożliwiają podróżowanie przez cały dzień dowolnymi pociągami za £4.50.

Można także kupić bilety sieciowe na autobusy i koleje na jeden, trzy lub siedem dni, które
uprawniają do nieograniczonych przejazdów.
PRZEJAZDY ULGOWE
Podróżując po Irlandii Północnej jak i terenach przygranicznych można dużo zaoszczędzić
jeśli jeśli jest się osobą starszą lub studentem. Do darmowych przejazdów i ulg uprawniają
następujące legitymacje:
•

Senior Smart Pass (legitymacja seniora) – uprawniająca do darmowych przejazdów
na terenie Irlandii Północnej

Ubiegać mogą się wszyscy, którzy skończyli 65 lat i zamieszkują w Irlandii Północnej co
najmniej 3 miesiące.
Podania można znaleźć na stacjach autobusowych i kolejowych.
Wymagane dokumenty:
1. Dowód ukończenia 65 lat np. paszport
2. Aktualne zdjęcie paszportowe
3. Dowód na zamieszkanie na terenie Irlandii Północnej np. wyciąg z konta w banku

Wszystkie dokumenty muszą potwierdzać Twój adres w Irlandii Północnej. Legitymacja
wydawana jest bezpłatnie.
•

The Translink Student Discount Card (legitymacja sudencka Translink) –
uprawniająca do przejazdów ulgowych

Ubiegać mogą się studenci studiów dziennych w Irladii Północnej, Republice Irlandzkiej i
Wielkiej Brytanii jak i uczniowie szkół ponadpodstawowych po ukończeniu 12 lat.
Odnowić legitymację można na www.translink.co.uk/students
Nowe podania można znaleźć na stacjach kolejowych i autobusowych jak i na stronie
internetowej www.translink.co.uk/students
Wymagane dokumenty
1. zdjęcie paszportowe (imię, nazwisko i data urodzenia na odwrocie)
2. legitymacja studencka (potwierdzenie przyjęcia, list od uniwersytetu i paszport lub
prawo jazdy jeśli nie ma legitymacji studenckiej). Kosztuje ona £7.00.

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej www.translink.co.uk, która zawiera także planner podróży,
aktualności i pełne rozkłady jazdy wszystkich linni Translink.
Aby sprawdzić rozkład jazdy można zadzwonić pod numer 028 9066 6630.
Informacje, rozkłady jazdy i różne ulotki są też dostępne na stacjach autobusowych i kolejowych.
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UBEZPIECZENIE SAMOCHODU I PRAWO JAZDY

PRAWO JAZDY
Jeśli chcesz kierowac pojazdem w Irlandii Północnej musisz mieć aktualne europejskie
prawo jazdy.

Aktualne europejskie prawo jazdy oznacza dwujęzyczny dokument (w języku angielskim i
danego kraju).
Uprawnia ono do kierowania pojazdem na czas wyznaczony przez Twoje prawo jazdy.
Zaleca się aby po roku wymienić prawo jazdy na północno irlandzkie.
Opłata za wymianę ciągle się zmienia, a obecnie wynosi około £38.00.

Możesz to załatwić w najbliższym oddziale Driver and Vehicle Licensing Northern
Ireland (DVLNI) czyli urzędzie ds rejestrowania kierowców i pojazdów.
PODATEK DROGOWY I UBEZPIECZENIE
Twój pojazd musi być opodatkowany i ubezpieczony.

Kierowanie pojazdem bez podatku i ubezpieczenia jest nielegalne.
Jeśli to robisz ryzykujesz karę grzywny lub więzienia.

Więcej informacji na temat podatku i ubezpieczenia pojazdu uzyskasz w biurach DVLNI
(24-godzinny serwis informacyjny pod numerem 08454024000 lub na www.dvlni..gov.uk)
Ubezpieczenie załatwia się w prywatnych firmach ubezpieczeniowych.

Można je znaleźć w książce telefonicznej oraz Yellow Pages i warto jest porównać ceny
przed podjęciem decyzji. Niektóre firmy obsługują tylko ludzi mieszkających na terenie
Anglii a nie Irlandii Północnej.

Agenci ubezpieczeniowi mogą skontaktować Cię z kilkoma firmami i mogą porównać ceny
za Ciebie. Można ich znaleźc w książc telefonicznej.

