Rejs med hjerte, hjerne & holdning

Værd at vide om

Island

Fakta Island
Sprog

Islandsk

Hovedstad

Reykjavik

Religion

Indbyggere

332.000

Valuta

Areal

Protestantisme Islandsk krone 103.000 km2
Herunder kan du læse en række praktiske oplysninger i forbindelse med din rejse til Island.

Valuta og kreditkort

Island har 220 volt. De fleste steder i Island er stikkene

Islands møntfod er króna – flertal krónur (ISK).

som i Danmark, dog kan enkelte stikkontakter være af

Vekselkursen er normalt bedre i Island end i de danske

amerikansk type, så medbring for en sikkerheds skyld

banker. Kreditkort kan anvendes de fleste steder.

en adapter.

Tidsforskel

Telefon og internet

Island hører under Greenwich Mean Time (GMT) året

Den internationale landekode for Island er +354.

rundt. Tidsforskellen mellem Danmark og Island

Mobiltelefoner fungerer ikke i de helt øde områder, og

varierer efter vores sommer- og vintertid.

der kan også være udfald på øde strækninger. Forhør
dig eventuelt hos din mobiloperatør om priser for

Sommertid: - 2 timer/vintertid: - 1 time.

samtaler til og fra Island. Der er god internetadgang på
de fleste hoteller, barer og caféer i Reykjavík.

Økonomi
Da de fleste varer skal importeres til landet, er priserne

Drikkevarer og hygiejne

generelt høje i Island. Regn med gennemsnitligt 15-20 %

Man kan drikke vandet direkte fra hanerne, og det er

højere priser end i Danmark. Enkelte ting er dog

lækkert. Toiletforholdene er af dansk standard, men der

billigere end i Danmark.

kan være langt mellem toiletterne ude på landet.

Transport i Island

Takt og tone

På vores udflugter i Island kører vi i moderne busser af

Værn om den islandske natur. I mange områder er

god standard.

bevoksningen følsom, og jorden ujævn og løs. Skader
på planter kan være lang tid om at hele på grund af

Drikkepenge

Islands korte årlige vækstperiode. Respektér privat

Drikkepenge er indeholdt i priserne på tjenesteydelser i

ejendom, kryds afspærringer med forsigtighed, og luk

Island. Der er ingen forventning om drikkepenge, men

låger efter dig.

heller intet forbehold over for at modtage dem.

Rygning
Elektricitet

2

Island

I Island er det forbudt at ryge på alle offentlige steder.

Pas og visum Island
Læs om regler for pas og visum ved rejser til Island herunder.
Det er ikke nødvendigt for danske statsborgere at medbringe pas, men det er påkrævet, at du kan identificere dig
og skal derfor medbringe en form for billedlegimitation. Dit pas vil være velegnet som billedlegitimation og
kræves undertiden af fly- og færgeselskaber. Der kræves ikke visum til Island for danske statsborgere.
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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Vaccinationer Island
Der er normalt ikke krav om vaccinationer ved rejser til Island.
I forbindelse med rejser til Island er det altid en god idé at sørge for, at vaccinen mod difteri/stivkrampe er i orden.
Man bør vaccineres hvert 10. år.
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Klima og vejr Island
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
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Kilde: DMI
Island ligger lige på grænsen til polarklima. Mod nord har man Den Østgrønlandske Strøm, der fører iskoldt vejr
med sig. Samtidig har man mod syd en forgrening af Den Nordatlantiske Strøm, der sørger for lunere vejr. Af
samme årsag, for de fleste af islændingene nær de sydligt vendte kyster. Vejret på Island er ofte omskifteligt og
blæsende, men er mildere end landets navn kunne lede en til at tro!
Læs mer om vejret på Island her: www.dmi.dk
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