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Værd at vide om
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Bratislava
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Indbyggere

5, 5 mio.
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Euro
protestantisme

49.000 km2

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

Tidsforskel

Elektricitet

Der er ingen tidsforskel mellem Slovakiet og Danmark.

I Slovakiet har man 220 volt, og stikkene passer til
danske apparater.

Transport i Slovakiet
De busser, vi benytter os af i Slovakiet, er af god

Telefon og internet

standard. Bratislava har et effektivt udbygget bus- og

Den internationale landekode for Slovakiet er +421. Tjek

metrosystem.

evt. med dit mobilselskab om dækning og priser for
opkald til og fra Slovakiet. I Bratislava er der mange

Økonomi

internetcaféer, så der er gode muligheder for

Prisniveauet i Slovakiet er betydeligt under

internetopkobling.

EU-gennemsnittet. Et måltid mad på en restaurant kan
gøres for ca. 40 kr., men det er naturligvis muligt at få

Drikkevarer og hygiejne

måltider i alle prisklasser.

Vandet fra hanerne kan godt drikkes, men kan smage
lidt af klor. Det anbefales at købe vand på flaske. Det

Valuta og kreditkort

koster almindeligvis penge at anvende offentlige

Valutaen i Slovakiet er euro. Du kan veksle hjemmefra

toiletter i Bratislava.

eller i Slovakiet. Visa, MasterCard, American Express
m.m. accepteres på de fleste restauranter og

Rygning

forretninger, og der er mange hæveautomater rundt

Der er delvist rygeforbud i Slovakiet. På restauranter og

om i de større byer.

caféer kan der være særlige rygeområder. Det er ikke
tilladt at ryge i offentlig transport og på stationer og

Drikkepenge

ved busstoppesteder.

Det er almindeligt at give 5-10 % i drikkepenge på
restauranter og i taxaer.

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

På krydstogter gælder andre regler, se det specifikke

for passende at vise bare ben. Ellers er påklædningen

program for din rejse.

afslappet.
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Pas og visum i Slovakiet
Læs om regler for pas og visum ved rejser til Slovakiet herunder.
Dit pas skal være gyldigt under hele rejsen i Slovakiet. Der kræves ikke visum til Slovakiet for danske
statsborgere ved ophold 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.
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Vaccinationer Slovakiet
Herunder finder du en oversigt over de vaccinationer, der anbefales ved rejser til Slovakiet.
Listen er udarbejdet af 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 i Slovakiet
Her kan du læse om vejret i Slovakiet.
Bratislava
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Kilde: DMI
Slovakiets klima kan betegnes som værende en blanding af tempereret og kontinentalt klima, og har i reglen
varme somre og kolde vintre.
Generelt gælder det, at de mange bjerge i Slovakiet i høj grad bestemmer vind og vejr. I sletteområderne i det
sydlige Slovakiet, er der varmt og tørt, mens der i bjergregionerne er køligere og fugtigere.
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