Rejs med hjerte, hjerne & holdning

Værd at vide om

Albanien

Fakta Albanien
Sprog

Albansk
Religion

Muslimer og
albanskortodokse

Hovedstad

Indbyggere

Tirana

3 mio.

Valuta

Areal

Lek

27.400 km2

Herunder kan du læse en række praktiske oplysninger i forbindelse med din rejse til Albanien. Læs bl.a. om
valuta, drikkepenge og takt og tone.

Tidsforskel

Den internationale landekode for Albanien er + 355.

Der er ingen tidsforskel mellem Albanien og Danmark.

Forhør dig evt. hos din mobiloperatør om dækning og
priser for opkald til og fra Albanien samt for brug af

Transport i Albanien

mobiltelefonens internetadgang.

De busser, vi benytter i Albanien, er valgt i den bedst
mulige kategori og med aircondition, hvor det er

På de fleste hoteller er der internetadgang, og der

muligt.

findes en del internetcaféer i de større byer.

Prisniveau

Drikkevand og hygiejne

Prisniveauet i Albanien er en del lavere end i Danmark,

Hoteller og større restauranter har moderne

og priserne på et måltid mad er ganske rimelige.

toiletforhold. I landområder kan forholdene på
offentlige toiletter være mere primitive. Medbring for en

Drikkepenge

sikkerheds skyld selv toiletpapir eller en pakke

I Albanien er det almindeligt at give 10-15 % i

intimservietter, og eventuelt hånddesinfektions-gel. Så

drikkepenge til folk i servicefag og til taxichauffører.

er behovet for vand ikke så påtrængende.

Valuta og kreditkort

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

Valutaen i Albanien er albanske lek (ALL). Lek kan ikke

flaske.

veksles uden for Albanien. Medbring evt. et beløb i Euro,
som du kan veksle lokalt.

Takt og tone
Ved besøg i kirker og andre religiøse bygninger

Der findes hæveautomater i de større byer, og Visa og

forventes det, at skuldre og knæ er tildækket.

MasterCard kan anvendes på større hoteller,

Fotografering er ikke tilladt i religiøse bygninger –

restauranter og forretninger.

spørg evt. rejselederen.

Elektricitet

Rygning

I Albanien bruger man 230 V, og stikkontakterne er af

I Albanien er rygning forbudt i offentlige bygninger og

europæisk standard som i Danmark.

offentlige transportmidler. Rygeloven håndhæves ved,
at der udskrives større bøder ved lovbrud.

Telefon og internet
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Pas og visum Albanien
Læs om regler for pas og visum ved rejser til Albanien herunder.
Dit pas skal være gyldigt i mindst 6 måneder fra din hjemrejse fra Albanien. Der kræves ikke visum til Albanien 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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Vaccination Albanien
Her finder du en oversigt over de vaccinationer, der anbefales ved rejser til Albanien.
Vaccinationer
Kort rejse, under 3 uger, til turistområder:

hepatitis A - difteri/stivkrampe

Rejse over 3 uger:

samme som ovenfor

Længere ophold, desuden:

hepatitis B

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 i Albanien
Her kan du læse om klimaet i Albanien og om vejret i Albaniens hovedstad, Tirana.
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Tirana
Dagtemperatur

12
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Nattemperatur

2

2

5

8

12
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17
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Nedbør (mm)

132

120

100

87

99

60

28

39

73

157

152

142

Kilde: DMI
Albanien har et mildt, tempereret klima med kølige, våde vintre og varme, tørre somre. Indlandet er generelt mere
køligt og regnfuldt end kystområderne.
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