Rejs med hjerte, hjerne & holdning

Værd at vide om

Nord-makedonien

Fakta Nord-makedonien
Sprog

Makedonsk
Religion

Makedonskortodokse og
muslimer

Hovedstad

Indbyggere

Skopje

2 mio.

Valuta

Areal

Makedonsk
denar

25.700 km2

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

Tidsforskel

Telefon og internet

Der er ingen tidsforskel mellem Nord-makedonien og

Den internationale landekode for Nord-makedonien

Danmark.

+389. Forhør dig evt. hos din mobiloperatør om
dækning og priser for opkald til og fra

Transport i Nord-makedonien

Nord-makedonien.

De busser, vi benytter i Nord-makedonien, er i
komfortabel stand.

De fleste hoteller har internetadgang, og der findes
efterhånden en del internetcaféer i de større byer.

Prisniveau
Priserne i Nord-makedonien er meget overkommelige

Drikkevand og hygiejne

og blandt de laveste i Europa. Et måltid mad kan fås for

Hoteller og større restauranter har moderne

omkring 50 kr., og portionerne er store.

toiletforhold. I landområderne kan forholdene på
offentlige toiletter være mere svingende. Medbring for

Drikkepenge

en sikkerheds skyld selv toiletpapir eller en pakke

Det er ikke så almindeligt at give drikkepenge i

intimservietter og eventuelt hånddesinfektions-gel. Så

Nord-makedonien, men 5-10 % vil være velset, hvis du er

er behovet for vand ikke så påtrængende.

tilfreds med servicen.
Vandet fra hanen er tilsat klor og kan almindeligvis

Valuta og kreditkort

drikkes, men vi anbefaler, at du køber vand på flaske.

Valutaen i Nord-makedonien er makedonsk denar
(MKD). Der findes hæveautomater i de større byer, og

Takt og tone

Visa og MasterCard kan anvendes på større hoteller og

Ved besøg i kirker og andre religiøse bygninger

restauranter. Medbring evt. kontanter (US dollars eller

forventes det, at man er tækkeligt klædt med

euro), som kan veksles på officielle vekselkontorer.

tildækkede arme og ben for at vise respekt.

Elektricitet

Rygning

I Nord-makedonien har man 220 volt, og

I Nord-makedonien har man ingen officielle rygeregler,

stikkontakterne er af samme type som i Danmark.

og der bliver røget over alt. Nogle restauranter har
særlige rygeområder.
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Pas og visum Nord-makedonien
Læs om regler for pas og visum ved rejser til Nord-makedonien herunder.
Dit pas skal være gyldigt i mindst 3 måneder fra din hjemrejse fra Nord-makedonien. Der kræves ikke visum til
Nord-makedonien 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 Nordmakedonien
Hvis du er færdigvaccineret og har et gyldigt coronapas, behøver du kun at medbringe dit coronapas. Vi
anbefaler dig at hente og printe dit EU coronapas på engelsk via https://www.sundhed.dk og medbringer det på
hele rejsen.
Hvis du ikke er færdigvaccineret, kan du finde de indrejserestriktioner, der gælder for dig via Udenrigsministeriet.
Vær opmærksom på, at test og dokumentationskrav kan ændre sig løbende og med kort frist.
Læs mere og hold dig opdateret via Udenrigsministeriet:
Udenrigsministeriet:

Ofte stillede spørgsmål
Hvad er et gyldigt coronapas?
Udenrigsministeriet skriver følgende:
Immunisering (vaccination) certifikat / bekræftelse mod SARS-CoV-2-virus, dvs. modtaget mindst to doser
vaccine mod Covid-19;
Et certifikat / dokument på tidligere COVID-19 smitte. Du skal have været smittet mindst 45 dage inden
indrejsetidspunktet.
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Vaccination Nord-makedonien
Her finder du en oversigt over de vaccinationer, der anbefales ved rejser til
Nord-makedonien.
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 Nord-makedonien
Her kan du læse om klimaet i Nord-makedonien og om vejret i Nord-makedoniens hovedstad,
Skopje.
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Kilde: DMI
Nord-makedonien har kontinentalt tempereret klima med varme, tørre somre og efterår. Vintrene er relativt kolde
med kraftigt snefald.
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