Rejs med hjerte, hjerne & holdning

Værd at vide om
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Fakta Ungarn
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Ungarsk
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Katolicisme

Hovedstad

Budapest
Valuta

Forint (HUF)

Indbyggere

10 mio.
Areal

93.028 km2

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

Transport i Ungarn

danske apparater.

De busser, vi benytter i Ungarn, er i god stand. I
Budapest benytter vi byens metrosystem, som er både

Telefon og internet

veludbygget og effektivt.

Den internationale landekode for Ungarn er +36. I
EU-landene samt i Norge og Island kan du bruge dit

Tidsforskel

mobilabonnement til samme pris som i dit hjemland –

Der er ingen tidsforskel mellem Ungarn og Danmark.

både når det gælder telefoni og datatrafik (roaming).
Mobilselskaberne kan dog sætte en grænse for, hvor

Prisniveau

meget mobildata du kan anvende i udlandet, så tjek

Priserne i Ungarn ligger en del lavere end i Danmark.

med dit mobilselskab, hvad der indgår i dit

Prisen på et måltid mad er ganske rimeligt, men det er

abonnement.

naturligvis muligt at få et måltid mad i alle prisklasser.
Der er mange muligheder for internetopkobling i

Valuta og kreditkort

Budapests centrum, fx på internetcaféer, i

Valutaen i Ungarn er forint (HUF). Der er mange

indkøbscentre, større boghandler og på biblioteker.

hæveautomater i Budapest, hvor man kan anvende
VISA, Mastercard m.m., og man kan også betale med

Drikkevand og hygiejne

kreditkort i de fleste forretninger og restauranter. Man

Man kan drikke vandet fra hanen i Ungarn, men der er

kan også veksle danske kroner til forint i banker og på

et stort udvalg af billigt mineralholdigt vand af høj

vekselkontorer.

kvalitet på flaske. Det koster almindeligvis penge at
benytte offentlige toiletter.

Drikkepenge
Det er kutyme at give drikkepenge i Ungarn. Man giver

Rygning

normalt 10-15 % på restauranter og til taxi-chauffører.

I Budapest er rygning forbudt i offentlige bygninger og

Massører og andre ansatte på badeanstalter forventer

i offentlige transportmidler.

også at få drikkepenge. Der er særlige forhold på
krydstogter – se nærmere i rejseprogrammet.

Takt og tone
Hvis man skal aflægge besøg i en kirke, anses det ikke

Elektricitet

for passende at vise bare ben. Ellers er påklædningen

I Ungarn har man 220 volt, og stikkene passer til

afslappet.
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Pas og visum Ungarn
Dit pas skal være gyldigt under hele opholdet i Ungarn.
Der kræves ikke visum for danske statsborgere på ophold i Ungarn på under 90 dage. 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.

I tiden inden din rejse vil vi naturligvis informere dig om, hvilke indrejseregler, der gælder for dit rejsemål, dog kan
der helt frem til afrejse ske ændringer i disse indrejseregler, hvorfor det er vigtigt, at du selv holder dig opdateret
både på https://um.dk/da/rejse-og-ophold/rejse-til-udlandet/rejsevejledninger/ og på de involverede flyselskabers
hjemmesider, da disse kan stille yderligere krav til eksempelvis brug af typer masker eller test end indrejselandet
gør. Vær desuden opmærksom på eventuelle transitlande og deres mulige indrejsekrav eksempelvis test og
registrering.
Vi skal samtidig gøre opmærksom på, at det altid vil være dit eget ansvar at sikre dig, at du kan indfri de krav til
indrejse, der måtte være gældende på afrejsetidspunktet, og skulle du ikke være i stand til dette, så vil rejsen som
udgangspunkt være tabt.
Ovenstående gælder for alle, uanset, om man er vaccineret, ikke-vaccineret eller tidligere smittet.

Indrejsekrav til Ungarn
Der er på nuværende tidspunkt ingen indrejserestriktioner.
Læs mere og hold dig opdateret via Udenrigsministeriet:
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Vaccinationer Ungarn
Se dog nedenstående anbefalinger fra Albatros Vaccinationsklinik ved læge Mogens Rishøj og
sygeplejerske Karin Rishøj.
Kort rejse, under 3 uger til turistområder: Hepatitis A – difteri/stivkrampe
Længere ophold, desuden: Hepatitis B - tick borne encephalitis
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Klima og vejr Ungarn
Her kan du læse om Ungarns klima og se gennemsnitstemperaturer for blandt andet
Budapest.
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Budapest
Dagtemperatur

1

5

10

16

21

24

27

26

22

16

8

3

Nattemperatur

-4

-2

2

6

11

14

15

15

12

7

2

-2

Nedbør (mm)

32

31

29

38

55

63

52

51

40

33

52

40

Dagtemperatur

1

4

10

17

22

25

27

26

22

17

9

3

Nattemperatur

-5

-3

1

5

10

13

14

14

10

5

1

-3

Nedbør (mm)

37

30

34

42

59

80

65

61

38

31

45

40

Debrecen

Kilde: DMI
Ungarn har kontinentalt klima. Det betyder, at der i reglen er varme, tørre somre og kolde, fugtige vintre. Yderligere
er slettelandskaberne i Ungarn helt afgørende for landets flora og fauna, ligesom floden Donau, der deler landt
midtover, er af stor betydning for Ungarns vejr og klima.
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