Rejs med hjerte, hjerne & holdning

Værd at vide om

Dansk Vestindien

Fakta Dansk Vestindien
Hovedstad

Charlotte
Amalie
Religion

Indbyggere

Sprog

104.000

Engelsk

Valuta

Protestantisme Amerikansk
dollar

Areal

1 910 km2

Herunder kan du læse en række praktiske oplysninger i forbindelse med rejser til Dansk Vestindien.

Tidsforskel

lønnen i servicebranchen ofte er afstemt derefter. Vi

Tidsforskellen mellem Danmark og Dansk Vestindien

angiver et beløb i vores rejseprogram, således at du

kan variere, alt efter om Danmark har sommer- eller

hjemmefra kan tage højde for dette. Rejsens pris

vintertid:

inkluderer ikke drikkepenge, da det er et individuelt
anliggende, og drikkepengesystemet er en del af den

Sommertid + 6 timer.

kultur, man vælger at besøge, og som man derfor bør

Vintertid + 5 timer.

respektere. For en god ordens skyld må vi understrege,
at drikkepenge naturligvis er frivillige.

Transport i U.S. Virgin Islands (ved udflugter)
Bus

Ved krydstogter gælder der andre regler, se det

Ved udflugter benyttes de såkaldte safaribusser.

specifikke program for din rejse.

Deltagerne sidder under et halvtag på lange sæder
(med ryglæn).

Elektricitet
I Dansk Vestindien bruges der 110 volt. Medbring gerne

Valuta og kreditkort

en adapter til amerikanske el-installationer (stik med

Valutaen i Dansk Vestindien er amerikanske dollars.

to ”tynde ben”).

Der er hæveautomater ved langt de fleste banker i
byerne. De fleste butikker og restauranter modtager

Telefon og internet

også kreditkort.

For at ringe til USA og dermed også De Amerikanske
Jomfruøer skal du trykke 01 efterfulgt af det

Økonomi

amerikanske nummer. Skal du ringe fra USA/DE

Prisniveauet i Dansk Vestindien er lavere end i

Amerikanske Jomfruøer til Danmark, trykker du 01145

Danmark. En frokost kan typisk fås for 15-20 dollars, og

efterfulgt af det ottecifrede danske nummer.

en middag for 25-35 dollars. En flaske vin koster 30-40
dollars, mens en øl på en bar eller restaurant koster 6-8

Hygiejne

dollars. Personalet på restauranter forventer typisk at

Hoteller og større restauranter har moderne/vestlige

få 15-20 procent i drikkepenge.

toiletforhold. Ude i byen kan man dog komme ud for
såkaldte pedaltoiletter og manglende toiletpapir.

Drikkepenge

Standarden på offentlige toiletter eller i landområder

På vores rejser kommer du i kontakt med hverdagslivet

kan også forekomme primitiv. Det er en god idé at

og dets skikke. Der kan være forhold, du ikke synes om

medbringe hånddesinfektions-gel (fås bl.a. på danske

eller ikke er vant til, som for eksempel skikken med

apoteker).

drikkepenge. I mange lande er drikkepengesystemet
mere organiseret, end vi som danskere er vant til, og

Rygning

der er en forventning om, at lokalguider og chauffører i

Under al flyvning, tog- og bustransport er der

løbet af rejsen modtager en vis sum drikkepenge, da

rygeforbud. Der er endvidere rygeforbud i restauranter.
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Pas og visum Dansk Vestindien
Læs om pas og visum i forbindelse med rejser til Dansk Vestindien her.
De Amerikanske Jomfruøer, det tidligere Dansk Vestindien, er i dag en del af USA. Hvis du er statsborger i
Danmark, skal du ikke have visum til USA, hvis opholdet i USA er kortere end 90 dage (amerikanerne kalder det
Visa Waiver Program). Alligevel er der en række formaliteter, der skal være i orden inden afrejsen.
1. Tjek, at dit pas er gyldigt i mindst seks måneder efter hjemrejsedatoen fra USA. En kopi af dit pas (kun
fotosiden) skal indsendes til Albatros Travel, så vi kan sende de nødvendige oplysninger til flyselskabet.
2. Udfyld indrejsepapirerne på nettet via ESTA (Electronic System for Travel Authorization) på hjemmesiden
https://esta.cbp.dhs.gov. Det koster $14, som betales med et kreditkort. Systemet svarer hurtigt på, om indrejse er
godkendt, eller det er nødvendigt at søge om visum. Godkendelsen er gyldig i to år. Sidste frist for udfyldelse af
indrejsepapirer via ESTA er 72 timer før afrejse, men vi anbefaler, at du gør det så hurtigt som muligt.
Hvis kravene er opfyldt, behøver du kun at medbringe gyldigt pas og nummeret på den såkaldte
ESTA-godkendelse. Afgivelse af oplysninger til ESTA samt rigtigheden af disse påhviler alene dig som rejsende,
og manglende eller mangelfuld afgivelse af oplysninger kan i værste fald føre til afvisning ved check-in eller ved
immigrationsmyndighederne i USA og dermed tab af rejse/hjemsendelse for egen regning.
Du kan læse mere om udfyldelsen af ESTA-formularen på www.albatros-travel.dk/PraktiskInformation
/hvisduskalrejsetilUSA.
Vær opmærksom på, at hvis du rejser med børn, skal børnene have hver sit pas. Børn indskrevet i forældres pas
accepteres ikke.
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Vaccinationer Dansk Vestindien
Herunder finder du en oversigt over de vaccinationer, der anbefales ved rejser til Dansk
Vestindien.
Listen er udarbejdet af Albatros Vaccinationsklinik ved læge Mogens Rishøj og sygeplejerske Karin Rishøj.
Vaccinationer
Kort rejse, under 3 uger

hepatitis A - difteri/stivkrampe

Rejse over 3 uger, desuden

tyfus - evt. hepatitis B

Malaria
Der er ikke malaria i Dansk Vestindien.
Denguefeber
Udbrud af denguefeber ses hyppigt i Dansk Vestindien. Derfor er det vigtigt at beskytte sig mod myg i perioden
omkring solopgang og solnedgang.
Du kan få mere information om de sygdomme, der foranlediger de forskellige vaccinationer her: Almindeligt
forekommende sygdomme
Bestil tid til vaccination og læs mere: Albatros Vaccinationsklinik
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Klima og vejr Dansk Vestindien
Få et overblik over klimaet i Dansk Vestindien og bliv rejseinspireret af de behagelige
temperaturer du ser herunder.

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Christiansted
Dagtemperatur 29

29

29

30

31

31

31

32

31

31

30

29

Nattemperatur 22

22

22

23

23

25

25

25

24

24

23

22

Nedbør (mm)

52

43

37

71

96

77

102

119

154

121

128

99

Dagtemperatur 28

28

29

29

30

31

31

31

31

30

30

29

Nattemperatur 22

22

23

23

24

25

25

25

25

24

24

23

Nedbør (mm)

38

47

68

113

50

87

101

141

131

135

87

Charlotte
Amalie

57

Kilder: DMI og wunderground.com
På de tre øer - Skt. Croix, Skt. Thomas og Skt. John - er klimaet tropisk. Det betyder, at øerne er tæt på Ækvator;
eksempelvis ligger hovedstaden Charlotte Amalie 18 grader nord for Ækvator. Den korte afstand til solen bevirker
naturligvis det meget behagelige og lune klima, der er i Dansk Vestindien.
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