Rejs med hjerte, hjerne & holdning

Værd at vide om

Bahamas

Fakta om Bahamas
Sprog

Engelsk,
kreolsk

Hovedstad

Indbyggere

Nassau

Religion

377.300

Valuta

Protestantisme Bahamansk
og katolicisme dollar og
amerikansk
dollar

Areal

13.878 km2

Her kan du se fakta og praktiske oplysninger i forbindelse med din rejse til Bahamas. Læs bl.a. om drikkepenge,
internet og takt og tone.

Tidsforskel

Elektricitet

Tidsforskellen mellem Danmark og Bahamas varierer

På Bahamas har man 120 volt, så en adapter er

efter vores sommer- og vintertid.

nødvendig.

Sommertid: - 5 timer

Telefon og internet

Vintertid: - 6 timer

Den internationale landekode til Bahamas er 00 1 242.
Forhør dig eventuelt hos din mobiloperatør angående

Transport på Bahamas

dækning og priser for samtaler til og fra Bahamas.

Der er lokalbusser på flere af de større øer, men hvis du
skal rundt på egen hånd, kan det anbefales at bruge

Der findes internetcaféer i de større byer, og flere steder

taxa.

er der også trådløs internetadgang.

Prisniveau

Drikkevand og hygiejne

Prisniveauet på Bahamas kan sammenlignes med

Restauranter og barer har moderne toiletforhold.

priserne i USA. En frokost kan typisk fås for 15-20 dollars,

Standarden på offentlige toiletter kan svinge fra sted til

og en middag fra 25-35 dollars. Prisniveauet på

sted, så tag dine forholdsregler og medbring

drikkevarer er stort set som i Danmark.

vådservietter og evt. hånddesinfektions-gel.

Valuta og kreditkort

Du bør ikke drikke vand fra hanen. Køb i stedet vand på

På Bahamas er valutaen bahamanske dollars, men

flaske.

amerikanske dollars er også gangbar valuta.

Rygning
På de større øer er der hæveautomater, hvor Visa og

På Bahamas er det forbudt at ryge på de fleste

MasterCard m.v. kan benyttes, og de kan også bruges

offentlige steder, men tjek de seneste rygeregler med

til betaling på restauranter og i butikker.

rejselederen.

Drikkepenge

Takt og tone

På restauranter og cafeer er det kutyme at give 10-15 % i

Befolkningen på Bahamas er generelt åben, gæstfri og

drikkepenge, men de fleste restauranter tilføjer

ret religiøs. Det er ikke velset at gå rundt i badetøj i

automatisk dette til regningen. Gør de det, skal du

gaderne. Vis respekt, og ved besøg i kirker forventes

selvfølgelig ikke betale ekstra drikkepenge.

det, at knæ og skuldre er dækket af tøj.

Taxachauffører forventer også lidt drikkepenge.
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Pas og visum Bahamas
Læs om regler for pas og visum ved rejser til Bahamas herunder.
Dit pas skal være gyldigt mindst seks måneder fra hjemkomsten fra Bahamas. Der kræves ikke visum til
Bahamas for ophold under 90 dage, hvis du er dansk statsborger.
Er du ikke dansk statsborger, skal du undersøge hvilke regler, der gælder for dig. Det er dit ansvar at sørge for, at
du har de korrekte rejsedokumenter, når du møder i lufthavnen.
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Vaccination Bahamas
Herunder finder du en oversigt over de vaccinationer, der anbefales ved rejser til Bahamas.
Vaccinationer
Kort rejse, under 3 uger til turistområder:

hepatitis A - difteri/stivkrampe

Rejse over 3 uger:

det samme

Længere ophold, desuden:

hepatitis B

Malaria
Der er ikke malaria på Bahamas-øerne.
Denguefeber er denguefeber på alle Bahamas-øerne.
Der findes ingen vaccine eller medicin, man kan tage forebyggende. Man skal være omhyggelig med at beskytte
sig mod myggen med myggespray med DEET eller AUTAN.
Oplysningerne her på siden er udarbejdet af Albatros Vaccinationsklinik ved læge Mogens Rishøj og
sygeplejerske Karin Rishøj. Bestil tid til vaccination og læs mere om: Albatros Vaccinationsklinik
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Klima og vejr Bahamas
Herunder kan du læse alt om klimaet på Bahamas og se gennemsnitstemperaturer for Nassau.
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Nassau
Dagtemperatur 25

25

27

28

29

31

32

32

31

30

28

26

Nattemperatur 17

17

18

19

21

23

24

24

24

22

20

18

Nedbør (mm)

40

40

54

116

233

158

216

171

176

57

452

47

Kilde: DMI
På Bahamas er klimaet tropisk med 25-32° om sommeren (maj-november), og de lune vande fra Golfstrømmen
sørger for, at vintertemperaturerne sjældent kommer under 20°. Størstedelen af øernes regn falder i maj-juni og
september-oktober som korte, kraftige byger kort efter fulgt af skyfri himmel og solskin. Mere dramatiske er de
orkaner, der i sommer- og efterårsmånederne hyppigt truer de lavtliggende øer.
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