Rejs med hjerte, hjerne & holdning

Værd at vide om

Litauen

Fakta Litauen
Sprog

Hovedstad

Litauisk

Vilnius

Religion

Valuta

Indbyggere

2, 9 mio.
Areal

Romerskkatolsk, Euro
russiskortodoks
og flere
protestantiske
retninger

65.300 km2

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

Tidsforskel

Telefon og internet

Litauen er én time foran dansk tid.

Den internationale landekode for Litauen er + 370. I
EU-landene samt i Norge og Island kan du bruge dit

Transport i Litauen

mobilabonnement til samme pris som i dit hjemland –

De busser, vi benytter i Litauen, er af god standard, og

både når det gælder telefoni og datatrafik (roaming).

meget lig dem vi kender fra Danmark.

Mobilselskaberne kan dog sætte en grænse for, hvor
meget mobildata du kan anvende i udlandet, så tjek

Prisniveau

med dit mobilselskab, hvad der indgår i dit

Prisniveauet i Litauen er lavere end i Danmark, og

abonnement.

generelt vil man opleve, at priserne i de mindre byer er
lavere end i Vilnius.

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

Drikkepenge
På restauranter og caféer er det god stil at runde

Drikkevand og hygiejne

regningen op eller give 5-10 % i drikkepenge.

Toiletforholdende i Litauen er meget lig de danske, men

Hotelpersonale og taxachauffører sætter også pris på

det er altid en god ide at have toiletpapir eller

en lille påskønnelse.

intimservietter, og eventuelt hånddesinfiktions-gel,
med i tasken.

Valuta og kreditkort
Valutaen i Litauen er euro (EUR). Du kan veksle

Vandet fra hanerne er ok, men kan smage af klor. Vi

hjemmefra, eller når du kommer til Litauen. De gængse

anbefaler, at du køber vand på flaske.

kreditkort kan bruges som betalingsmiddel de fleste
steder, og der findes hæveautomater i næsten alle byer,

Rygning

hvor du kan hæve kontanter.

I Litauen er det ikke tilladt at ryge indendørs i offentlige
bygninger og på restauranter og i caféer.

Elektricitet
I Litauen bruger man 220 volt, og stikkontakterne er

Takt og tone

ligesom de skandinaviske.

Litauerne er gæstfri, afslappede og nede på jorden, og
det er ikke svært at begå sig i landet.
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Pas og visum Litauen
Læs om regler for pas og visum ved rejser til Litauen herunder.
Dit pas skal være gyldigt i mindst 6 måneder fra din hjemrejse fra Litauen. Der kræves ikke visum til Litauen 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 Litauen
Alle rejsende skal have udfyldt en indrejseformular, som tidligst kan udfyldes 48 timer inden afrejse. Når den er
udfyldt, modtager du en QR-kode via mail som skal fremvises når du checker ind.
Udover denne formular er der lidt forskellige regler for indrejse til Litauen.
Hvis du er færdigvaccineret og har et gyldigt coronapas, behøver du blot at udfylde indrejseformularen som
beskrevet her på siden og medbringe dit coronapas. Vi anbefaler at du henter og printer 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:
https://litauen.um.dk/rejse-og-ophold/nycoronavirus-covid19

Indrejseformular
Inden afrejse fra Danmark til Litauen skal alle rejsende have udfyldt en indrejseformular.
Vi har udarbejdet en vejledning til udfyldelse af formularen, som vi anbefaler at du følger, for at sikre at alt bliver
gjort korrekt. Vi foreslår at man printer vejledningen ud, eller har den åben i en anden fane, mens man udfylder
formularen.
Har man ikke udfyldt indrejseformularen, kan man blive afvist i afrejselufthavnen. Skulle dette ske kan rejsen ikke
refunderes.
Som rejsende er det dit ansvar, at indrejseformularen er udfyldt korrekt og rettidigt inden afrejse.
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Fremvisning af QR-Kode i lufthavnen
Når formularen er udfyldt, modtager du en pdf-fil via mail med den QR-kode, som fremvises i afrejselufthaven og
ved ankomst til Litauen. Denne QR-kode kan fremvises i printet eller digital version.
Klik her for at hente Albatros vejledning til indrejseformularen:
https://documents.albatros-travel.com/dk/vejledning_plf_Litauen.pdf
Klik her for at udfylde indrejseformularen:
https://keleiviams.nvsc.lt/en/form

Ofte stillede spørgsmål
Hvornår kan jeg begynde med at udfylde formularen?
Tidligst 2 dage før afrejse.
Hvad gør jeg hvis jeg har problemer med at udfylde indrejseformularen?
Brug vores vejledning og tag det et skridt af gangen. Få evt. hjælp af ven eller familie, hvis du ved at det kan give
dig udfordringer.
Skal jeg udfylde alle felter?
Vi anbefaler at du kun udfylder dem, der er krævet og springer alt der er valgfrit over.
Skal jeg have en indrejseformular per person eller per booking?
Alle skal have en individuel formular.
Skal jeg betale noget for formularen?
Nej, formularen er gratis at udfylde. Hvis du bliver bedt om at betale, er du sandsynligvis det forkerte sted på
nettet. Følg det link og den vejledning, vi har her på siden.
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Vaccination Litauen
Herunder finder du en oversigt over de vaccinationer, der anbefales ved rejser til Litauen.
Vaccinationer
Kort rejse, under 3 uger til turistområder:

Hepatitis A - difteri/stivkrampe

Længere ophold, desuden:

Hepatitis B

Du kan få mere information om de sygdomme, der foranlediger de forskellige vaccinationer her: Almindeligt
forekommende sygdomme
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 Litauen
Her kan du læse om Litauens klima og vejr. Se blandt andet de gennemsnitlige temperaturer
for Vilnius.
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Vilnius
Dagtemperatur

-4

-2

3

11

18

21

22

22

16

10

4

-1

Nattemperatur

-9

-8

-4

2

8

11

12

12

8

4

-1

-5

Nedbør (mm)

41

38

39

46

62

77

78

72

65

53

57

55

Kilde: World Weather Information Service
Litauen ligger på grænsen mellem kyst- og fastlandsklima med tempereret klima og ustadigt vejr. Vintrene er
noget koldere end i Danmark, og somrene er lidt varmere.
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