Rejs med hjerte, hjerne & holdning

Værd at vide om

Rumænien

Fakta Rumænien
Sprog

Rumænsk
Religion

Rumænskortodoks

Hovedstad

Bukarest

Indbyggere

21,5 mio.

Valuta

Areal

Rumænske lei 237.500 km2

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

Tidsforskel

Telefon og internet

Rumænien er én time foran i forhold til dansk tid, både

Den internationale landekode for Rumænien er +40. I

sommer- og vintertid.

EU-landene samt i Norge og Island kan du bruge dit
mobilabonnement til samme pris som i dit hjemland –

Transport i Rumænien

både når det gælder telefoni og datatrafik (roaming).

På Albatros' rundrejser i Rumænien benytter vi busser,

Mobilselskaberne kan dog sætte en grænse for, hvor

der er i god stand.

meget mobildata du kan anvende i udlandet, så tjek
med dit mobilselskab, hvad der indgår i dit

Prisniveau

abonnement.

Prisniveauet ligger langt under det danske, og det
gælder især for mad og drikkevarer. De finere

Der er god adgang til wifi på hoteller og på caféer og

restauranter kan virke forholdsvis dyre, men det

restauranter.

skyldes, at de kun eksisterer på grund af turisterne.
Varer produceret i Rumænien som tøj, sko og tasker er

Drikkevand og hygiejne

billige og af god kvalitet.

Der kan være langt mellem offentlige toiletter, og de er
ofte ikke særlig rene, og det koster penge at benytte

Drikkepenge

dem. Medbring for en sikkerheds skyld selv toiletpapir

Det er ikke så almindeligt at give drikkepenge i

eller en pakke vådservietter. Toiletforholdene er bedre

Rumænien, men på restauranter er det passende med

på hoteller og restauranter.

10 % oven i regningen, hvis du er tilfreds med servicen.
Det frarådes at drikke vand fra hanen, køb i stedet vand

Valuta og kreditkort

på flaske.

Valutaen i Rumænien er lei (RON). 1 RON = ca. 1,6 DKK
(januar 2016)

Takt og tone
Rumænerne er et gæstfrit folkefærd. De er mere

Visa og MasterCard kan anvendes på hoteller, i

religiøse, end vi er vant til i Danmark, så når du besøger

restauranter og i butikker i de større byer, hvor der også

kirker og andre helligdomme, anbefales det, at du viser

findes hæveautomater. Ellers tilrådes det at medbringe

den fornødne respekt og værdighed over for

kontanter (amerikanske dollars eller euro), som kan

befolkningen.

veksles i de mange officielle vekselkontorer.

Rygning
Elektricitet

Rygning er stadig meget udbredt i Rumænien. Finere

I Rumænien bruger man 230 V, og stikkontakterne er af

hoteller har ikkerygerafdelinger, og mange

europæisk standard af samme type som i Danmark.

restauranter har også ikkerygerområder. Det er ikke
tilladt at ryge i offentlige transportmidler.
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Pas og visum Rumænien
Læs om regler for pas og visum ved rejser til Rumænien herunder
Dit pas skal være gyldigt i 3 måneder efter udrejse af Rumænien. Der kræves ikke visum til Rumænien 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.
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 Rumænien
Der er ingen restriktioner for rejsende til Rumænien, men vi anbefaler, at du printer dit EU coronapas på engelsk
via https://www.sundhed.dk og medbringer det på hele rejsen, da kravene kan ændres med kort varsel.
Af samme årsag bør du holde dig løbende opdateret og følge lokale myndigheders anvisning.
Læs mere og hold dig opdateret via Udenrigsministeriet: https://um.dk/rejse-og-ophold/rejse-til-udlandet
/rejsevejledninger
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Vaccination Rumænien
Her finder du en oversigt over de vaccinationer, der anbefales ved rejser til Rumænien.
Vaccinationsanbefalinger opdateret november 2022.
Vaccinationer
Kort rejse, under 3 uger, til

hepatitis A - difteri/stivkrampe

turistområder:
Rejse over 3 uger:

samme som ovenfor

Længere ophold, desuden:

hepatitis B – tick borne encephalitis
(skovflåtencefalitis)
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Klima og vejr Rumænien
Her kan du læse om klimaet i Rumænien og om vejret i Bukarest og Sibiu, Transsylvanien.
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Bukarest
Dagtemperatur

0

3

10

18

24

28

30

30

26

18

10

3

Nattemperatur

-6

-5

1

6

11

15

17

16

13

7

3

-3

Nedbør (mm)

43

36

35

47

69

87

55

49

30

44

43

41

Dagtemperatur

0

3

9

15

20

24

26

26

22

16

8

3

Nattemperatur

-8

-6

-1

4

9

12

14

13

9

4

0

-4

Nedbør (mm)

30

30

30

59

76

113

82

69

48

47

33

30

Sibiu

Kilde: DMI
Rumænien har tempereret fastlandsklima. Der er stor forskel på temperaturerne om sommeren og om vinteren
og også mellem bjergområderne og lavlandet. På det lille stykke kyst mod Sortehavet i det østlige Rumænien
minder klimaet om det typiske Middelhavsklima med ganske lidt regn, mens bjergområderne må tage en større
del af nedbøren i landet, både sommer og vinter.
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