Rejs med hjerte, hjerne & holdning

Værd at vide om

Kina

Fakta Kina
Sprog

Kinesisk og
lokalsprog
Religion

Hovedstad

Indbyggere

Beijing

1, 37 mia.

Valuta

Taoisme,
Yuan
konfucianisme (renminbi)
og buddhisme

Areal

9.596.960 km2

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

Tidsforskel

penge til mad. Et godt måltid mad på en lokal

Tidsforskellen mellem Danmark og Kina varierer alt

restaurant koster mellem 50 og 100 kr., og hvad angår

efter, om Danmark har sommer- eller vintertid:

lommepenge, er det vores erfaring, at man kan klare sig

Sommertid: + 6 timer

for ca. 100-200 kr. pr. dag. For dette beløb kan man

Vintertid: + 7 timer

dække udgifter til supplerende drikkevarer, postkort,
frimærker, snacks m.m., men tag ekstra med, hvis du

Transport i Kina

planlægger at købe ting med hjem.

Bus
Busser i Kina og Tibet har ikke helt den samme

Drikkepenge

standard som den, man kender fra Europa. Vi har

I Kina er drikkepenge almindelig praksis i

naturligvis valgt den bedste kategori med aircondition,

turistbranchen. Det er normalt, at man som rejsende

hvor det er nødvendigt. Der er rygeforbud på alle vores

betaler drikkepenge til buschauffører og lokalguider.

busser.

Hver rejsedeltager bør regne med et beløb på 6-7 USD
pr. dag til fordeling mellem chauffører og lokalguider.

Tog

Den/de guider, som rejser med på hele/dele af turen,

Heller ikke togene i Kina kan sammenlignes med

gives typisk en lidt højere sats end de lokale guider og

europæisk standard. Dog vil vi altid vælge den bedst

chauffører. For den almindelige rejsende kan det være

mulige kategori og benytter altid togkupéer med

svært at vide, hvor meget de enkelte personer skal

aircondition. Ved kørsel med nattog benyttes 4

have. Men med en til to dollar kommer man langt! I

personers kupeer (såkaldt soft sleepers). Om bord på

praksis kan det arrangeres, at rejselederen samler

toget er der mulighed for at købe snacks og drikkevarer,

pengene ind for hele turen og sørger for, at de rigtige

ligesom der findes toiletter i hver togvogn.

personer får de rigtige beløb.

Fly

Det skal understreges, at selvom drikkepenge er

På vores rundrejser i Kina flyver vi ofte med indenrigsfly

normalt, er det naturligvis frivilligt at betale. Barer,

på de større strækninger. Hvor dette er tilfældet, vil

caféer og natklubber samt restauranter på hoteller vil

rejselederen orientere dig om praktiske forhold ved

ofte lægge 10-15% i ”service charge” oven i de givne

check-in i lufthavnen samt flyvetid på den pågældende

priser. Dette vil fremgå af regningen.

strækning. Der er rygeforbud på alle fly i Kina. Man må
ikke medbringe væsker i håndbagagen (spiritus, øl,

Valuta og kreditkort

sodavand, parfume og lignende) på kinesiske

Den kinesiske møntfod hedder renminbi (’folkets

indenrigsfly.

penge’) – CNY – og kaldes i daglig tale yuan. 1 CNY = ca.
1,03 DKK (februar 2016) og findes i 1-, 5-, 10-, 20-, 50- og

Økonomi

100-yuan-sedler. Mønter findes også, men bliver mest

Eftersom prisen på vores rejser inkluderer de fleste

brugt til byttepenge og i den offentlige transport.

måltider, behøver du ikke medbringe særlig mange
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Har du ikke mulighed for at veksle inden afrejsen, er

i wok ved meget høje temperaturer. Der er ingen grund

USD det bedste alternativ, og det skal være i høje

til at medbringe egne spisepinde, og der vil altid være

valører (sedler). Rejsechecks kan også medtages i USD

enten rene spisepinde eller engangspinde ved

– også i høje valører, og disse kan anvendes i storbyer.

bordene.

Det er bedst at veksle USD til CNY, inden du skal på
indkøb. Små dollars kan dog bruges som betaling på

Drik aldrig vand direkte fra vandhanen. Det eneste

de mere turistede markeder. Hvis du veksler USD i Kina,

vand, der er sikkert at drikke i Kina, er kogt vand, samt

så husk at gemme kvitteringen, da tilbageveksling til

forseglet flaskevand, som i øvrigt kan købes overalt til

USD kun kan ske mod fremvisning af gyldig kvittering

en rimelig pris (600 ml / 3-5 kr.). Desuden kan man

fra tidligere officiel veksling. Dette sker i den

overalt købe diverse sodavand og øl. Kineserne har

internationale lufthavn inden afrejsen fra Kina mod et

også en god tradition for at have kogt vand

vekselgebyr på ca. 50 kr.

tilgængeligt mange steder. Der vil derfor som regel
være en elkedel eller en termokande til varmt vand på

Kreditkort som Visa, MasterCard eller American Express

hotelværelset. Det kogte varme vand er sikkert at drikke

kan bruges som betalingsmiddel på de fleste store

og er udmærket til en kaffe- eller tepause efter en lang

hoteller og i visse butikker. Gennem de sidste par år er

dag.

hæveautomater til internationale kreditkort blevet
væsentlig mere udbredt i de større byer, men man kan

Toiletforhold

risikere at skulle gå langt efter dem, da flere automater

På hoteller og større restauranter vil der være

kun accepterer kinesiske kreditkort.

moderne/vestlige toiletforhold, men på de fleste
toiletter ude i byen er der ikke toiletpapir, ligesom

Elektricitet

standarden på offentlige toiletter eller i landområder

Kina har ligesom Danmark 220 volt vekselstrøm, men til

ofte må beskrives som ”et hul i jorden”. Medbring selv

tider et utal af forskellige typer stik. Det er derfor

toiletpapir eller en pakke vådservietter, og evt.

tilrådeligt at medbringe et adapter-sæt med mange

hånddesinfektions-gel (fås bl.a. på danske apoteker).

valgmuligheder.

Så er behovet for vand ikke så påtrængende.

Telefon og internet

Rygning

Den internationale landekode for Kina er +86. Telefon-

Under al flyvning, tog- og bustransport er der

og kommunikationsnettet udbygges med stor hast i

rygeforbud. Der er dog ofte afmærkede områder i

Kina, hvilket betyder, at det bliver nemmere og billigere

togene, hvor rygning er tilladt. Endvidere er der visse

at ringe ud af landet også med mobiltelefon. Det er

turistmål, der ikke tillader rygning.

muligt at benytte sin danske mobiltelefon, men takster
og dækning varierer med mobilselskaberne. Man kan

Det er ikke lovligt at medbringe lightere på flyet ved

også købe såkaldte IP-telefonikort, hvor man køber

rejser til og fra Kina. Det drejer sig både om

forudbetalt international telefoni til priser omkring 3-5

håndbagage og indtjekket bagage. Medbragte lightere

DKK/min.

vil blive konfiskeret af de kinesiske myndigheder og
bliver ikke udleveret igen ved afrejse. Derfor anbefaler

Internettet bliver ligeledes mere og mere udbredt.

vi, at du lader lighteren blive hjemme og i stedet køber

Internetcaféer skyder frem overalt, men det er vores

en billig variant, når du er fremme i Kina.

erfaring, at der på rundrejser ikke er tid til at besøge
sådanne steder undtagen på fridage eller efter endt

Takt og tone

program. På de fleste store hoteller er det muligt at få

Den korteste afstand mellem to mennesker er ofte et

adgang til en computer med internetforbindelse, dog til

smil, og dette gælder også i Kina. Kineserne er venlige

forholdsvis høje priser (ca. 50 DKK pr. time). Breve og

og har generelt let til latter. De er også tit meget

postkort kan med få undtagelser sendes fra de hoteller,

interesserede i at tale med turister, da dette er en måde

vi benytter. Ofte vil det også være muligt at købe

at øve sig i engelsk på.

frimærker ved piccoloernes stand i hotellets lobby.
Kineserne spiser ikke for at leve, men lever for at spise.

Hygiejne

På kinesiske restauranter er der en god stemning og

I Kina er hygiejnen bedre end de fleste andre steder i

generelt et lidt anderledes lydniveau, end man er vant

Asien, men er dog stadig ikke på niveau med

til hjemmefra. Normalt spiser vi ved store runde borde,

Vesteuropa. Der er dog ikke noget problem, når blot

der er udstyret med en drejeskive, så man let kan

man bruger sin sunde fornuft. På restauranter er der

smage på alle retterne. Placer aldrig spisepindene

generelt en høj hygiejne, og maden er da også tilberedt

lodret ned i risskålen, da dette associeres med død og
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ulykke.

Den kinesiske trafik kan virke temmelig kaotisk på
grund af hyppige vognbaneskift. Når du krydser

Under rejsen vil du få rig mulighed for at handle med

gaden, er det en god ide at forsøge at få øjenkontakt

kineserne, og det forventes, at man prutter om prisen

med billister, der skal foretage højresving, da det er

på markeder og i boder. Dette er en meget social

lovligt at dreje til højre for rødt lys i Kina.

begivenhed og i nogle situationer anses det nærmest
som uhøfligt, hvis ikke man prutter om prisen. Lær et

Kineserne betragter det som uværdig og uanstændig

par enkelte gloser. Kineserne er stolte af deres sprog og

opførsel, hvis man ikke er i stand til at kontrollere sig

synes, det er fantastisk sjovt, når turister kan et par

selv og sine følelser. Det vil sige, at man som turist ikke

simple vendinger på kinesisk. At kunne sige ’god

bør vise vrede eller blive ophidset. Kommer du i en

morgen’, ’tak’, ’farvel’ eller ’jeg vil gerne bede om to øl’ får

situation, hvor du føler dig dårligt behandlet, kan du

næsten altid et smil frem hos kineserne.

henvende dig til rejselederen, som kan hjælpe med at
rede trådene ud.
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Pas og visum til Kina
Læs om pas og visum i forbindelse med rejser til Kina her.
Dit pas skal være gyldigt i mindst 6 måneder fra hjemrejsedatoen fra Kina. Der er visumpligt for danske
statsborgere ved indrejse til Kina.

Visumansøgning
Den kinesiske regering har besluttet, at alle, der søger visum til Kina, skal møde personligt op på det Kinesiske
Service Center i København. Man SKAL bestille tid på forhånd ved at klikke på ”appointment application” på
denne hjemmeside: http://bio.visaforchina.org/#/nav/quickSelection?visacenterCode=CPH2&request_locale=en_US&
site_alias=CPH2_EN
Du ansøger om visum til Kina her: http://bio.visaforchina.org/CPH2_EN/
Du kan tidligst søge om visum 3 måneder før afrejse. Behandlingstiden på det Kinesiske Service Center er
vanligvis 4 arbejdsdage, men vi anbefaler, at du søger i god tid.
På visumcenteret skal du afgive fingeraftryk og aflevere:
Pas
Kopi af pas, 1 stk.
Pasfoto, 1 stk.
Visumformular
Hotelreservation i Kina (kontakt Albatros Travel for hotelliste)
Kopi af flybillet (kontakt Albatros Travel for flyinformation)
Har du udenlandsk pas, så skal du huske en kopi af din opholdstilladelse eller sygesikringsbevis, som viser, at
du har bopæl i Danmark.
På visumcentret skal du også betale for dit visum. Bemærk at du kan betale med kontanter eller kreditkort
(Dankort, Visa og Mastercard). Øvrige kreditkort modtages ikke på visumcentret.
Du finder det Kinesiske Service Center her:
Kinesisk Service Center
Lyngbyvej 28
2100 København Ø
Tlf. 70209308
Der er gode parkeringsmuligheder på Bryggervangen, 2100 København Ø.

Information vedr. din visumansøgning
Her kan du se, hvilke dokumenter osv. du skal bruge til at søge om visum.
1. Pas
Dit pas skal være gyldigt i mindst 6 måneder efter hjemrejsen fra Kina.
2. Kopi af pas
En tydelig fotokopi i original størrelse (100 pct.) af billedsiden samt siden overfor i dit pas.
3. Pasfoto
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Der skal bruges et pasfoto i farve i målene 3,5 x 4,5 cm, og det skal opfylde de gældende krav til pasfotos.
Derudover skal fotoet have lys baggrund, være i farver og maks. være 6 måneder gammelt. Det er vigtigt, at det er
et “rigtigt” pasfoto, og det vil kun blive godkendt, hvis det er printet på blankt fotopapir.
4. Visumformular
Visumansøgningen skal udfyldes elektronisk. Der skal udfyldes en ansøgning for hver ansøger. Oplysningerne i
visumansøgningen skal stemme fuldt ud overens med dem, der er anført i passet. Alle for-, mellem- og efternavne
skal anføres, præcis som de fremgår af passet. Du må ikke udelade nogen navne eller skrive eventuelle
kaldenavne.
BEMÆRK! Du må IKKE udfylde ansøgningen med kuglepen – den SKAL udfyldes elektronisk. Kun dato og
underskrift udfyldes med kuglepen, når du har udskrevet formularen. Dette er meget vigtigt.
5. Hotelreservation i Kina
Kontakt Albatros Travel på visum@albatros-travel.dk og få en hotelliste (husk at oplyse dit fakturanummer).
6. Kopi af flybillet
Kontakt Albatros Travel på visum@albatros-travel.dk og få din flyinfo (husk at oplyse fakturanummer).
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Vaccination Kina
Herunder finder du en liste over de vaccinationer, der anbefales ved rejser til Kina.
Vaccinationer
Kort rejse, under 3 uger til

hepatitis A - difteri/stivkrampe

turistområder:
Rejse over 3 uger, desuden:

tyfus - evt. hepatitis B - japansk hjernebetændelse
(apr-okt)

Længere ophold, desuden:

hepatitis B - evt. rabies (hundegalskab) tuberkulose

Gul feber
Gul feber-vaccinationscertifikat kræves af rejsende, der kommer fra et gul feber-område. En vaccine mod gul feber
skulle tidligere fornyes hvert 10. år. Det er nu ændret, så en vaccine gør dig immun over for gul feber hele livet. Man
kan dog komme ud for at myndighederne i nogle lande ikke er klar over denne ændring, og derfor stadig vil
kræve en fornyelse, hvis vaccinen er mere end 10 år gammel.
Malaria
Der er risiko for malaria i det sydlige Kina under 1.500 meters højde. Ved rejser i disse områder må man anbefale,
at der tages forebyggende malariamedicin. Man skal være meget omhyggelig med forebyggelse af myggestik
(myggespray med DEET eller AUTAN, anvendelse af imprægneret myggenet eller bo på hoteller med aircondition).
Malariamyggen stikker først efter mørkets frembrud.
Denguefeber
Der er denguefeber i den sydlige del af Kina, også i byerne. Der findes ingen vaccine eller medicin, man kan tage
forebyggende. Man skal være omhyggelig med at beskytte sig mod myggen med myggespray med DEET eller
AUTAN. Denguemyggen stikker hyppigst lige omkring solopgang og solnedgang.
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 vaccinationen og læs mere: Albatros Vaccinationsklinik
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Klima og vejr Kina
Herunder kan du læse om Kinas klima og se vejret i nogle af de kinesiske byer - eksempelvis
Beijing og Shanghai.
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Beijing
Dagtemperatur

1

4

11

21

27

31

31

30

26

20

10

3

Nattemperatur

-10

-8

-2

7

13

18

21

20

14

6

-2

-8

Nedbør (mm)

4

5

8

17

35

78

243

141

58

16

11

3

Dagtemperatur

5

8

15

21

28

33

34

31

25

20

12

6

Nattemperatur

-6

-3

3

8

14

19

22

21

15

9

2

-4

Nedbør (mm)

5

11

23

41

58

49

89

97

116

57

24

8

Dagtemperatur

8

8

13

19

24

28

32

32

28

23

17

10

Nattemperatur

-1

0

4

9

14

19

23

23

19

13

7

2

Nedbør (mm)

49

62

85

91

96

177

148

139

132

74

53

38

Dagtemperatur

9

13

18

23

27

29

34

35

28

22

16

13

Nattemperatur

5

7

11

16

19

22

24

25

22

16

12

8

Nedbør (mm)

17

21

38

97

146

182

142

120

148

109

49

21

Dagtemperatur

7

9

12

16

19

24

23

22

21

17

13

9

Nattemperatur

-10

-7

-2

1

5

9

9

9

7

1

-5

-9

Nedbør (mm)

0

13

8

5

25

63

122

89

66

13

2

0

Xi'an

Shanghai

Chongqing

Lhasa, Tibet

Kilde: DMI
Kinas enorme areal huser 1,3 milliarder mennesker, eller en femtedel af hele jordens befolkning. Langt de fleste bor
i Kinas østlige halvdel omkring store floder som Yangtze og Huang He (Gule Flod) og deres frugtbare deltaer.
Området mod vest er ganske tyndt befolket. Kina er i naturmæssig forstand delt af en lodret linje næsten lige i
midten. Området vest for denne linje er fyldt med høje bjerge og plateauer, mens landskabet bliver fladere mod
øst med få, lave højdedrag og store, lavtliggende sletteområder. Længst mod nordvest og mod grænsen til
Mongoliet breder sandmængderne sig i Gobi- og Taklamakan-ørkenerne. Klimaet i Kina er præget af landets
enorme størrelse. I nord er klimaet tempereret med sommertemperaturer omkring 25° og meget kolde vintre, i syd
er det subtropisk med meget varme somre og milde vintre. Om sommeren blæser monsunen store regnbyger ind
fra øst, om vinteren kommer tørre og kolde vinde susende fra nordvest.
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