Rejs med hjerte, hjerne & holdning

Værd at vide om

Singapore

Fakta Singapore
Sprog

Hovedstad

Religion

Valuta

Engelsk,
Singapore
kinesisk, tamil
og malajisk
Buddhisme,
islam og
kristendom

Indbyggere

5, 7 mio.

Areal

Singaporeanske 716,1 km2
dollar (SGD)

Herunder kan du læse en række forskellige oplysninger i forbindelse med rejser til Singapore.

Tidsforskel

i Danmark, så medbring en adapter.

Tidsforskellen mellem Danmark og Singapore varierer
efter vores sommer- og vintertid.

Telefon og internet
Den internationale landekode til Singapore er + 65. Det

Sommertid + 6 timer/vintertid + 7 timer

er dyrt at ringe hjem, så forhør dig eventuelt hos din
mobiloperatør om dækning og priser for samtaler fra

Transport i Singapore

Singapore.

De busser, vi benytter i Singapore, er af god standard
og har naturligvis aircondition. Den offentlige

Der er gratis trådløst internet mange steder, så der

transport er veludbygget og effektiv.

findes ikke så mange internetcaféer mere. I byens
centrale kvarterer er det dog stadig nemt at finde en.

Økonomi
Prisniveauet i Singapore er lidt højere end i

Drikkevarer og hygiejne

nabolandene, men til gengæld er udbuddet af varer

Hoteller og restauranter har moderne/vestlige

enormt. Et almindeligt måltid mad koster i gennemsnit

toiletforhold. Standarden på offentlige toiletter er også

omkring 75 kr.

god, men der kan mangle toiletpapir, så medbring selv
toiletpapir eller vådservietter.

Valuta og kreditkort
Valutaen i Singapore er singaporeanske dollar (SGD)

Vandet fra hanen kan drikkes, men køb vand på flaske
for at være på den sikre side. Det er en god idé at drikke

Du kan bruge kreditkort som Visa og MasterCard i stor

rigeligt med vand, da det er meget varmt i Singapore.

udstrækning, og der findes hæveautomater mange
steder. Hvis du vil veksle kontanter, er det bedst at

Rygning

medringe USD.

Det er forbudt at ryge på offentlige steder, men der
findes særlige områder, hvor rygning er tilladt.

Drikkepenge
Det er ikke normalt at give drikkepenge i Singapore, og

Takt og tone

det bliver heller ikke forventet. Det er dog almindeligt, at

Singapore er et moderne og internationalt samfund,

der lægges afgifter på regningen.

hvor mange kulturer lever side om side. Der er en del
forbud, som kan give høje straffe at overtræde. For

Elektricitet

eksempel er det forbudt at tygge tyggegummi og

Singapore har 220 - 240 volt. Stikkene er anderledes end

smide affald på gaden.
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Pas og visum Singapore
Læs om regler for pas og visum ved rejser til Singapore herunder.
Danske statsborgere behøver ikke visum for indrejse til Singapore. Passet skal dog være gyldigt i mindst 6
måneder efter hjemrejsedato.
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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Vaccinationer Singapore
Herunder finder du en oversigt over de vaccinationer, der anbefales ved rejser til Singapore.
Listen er udarbejdet af Albatros Vaccinationsklinik ved læge Mogens Rishøj og sygeplejerske
Karin Rishøj.
Vaccinationer
Kort rejse, under 3 uger til turistområder

hepatitis A - difteri/stivkrampe

Rejse over 3 uger, desuden

tyfus - evt. hepatitis B

Længere ophold, desuden

hepatitis B - tuberkulose

Gul feber-vaccinationscertificat kræves af rejsende, der kommer fra et gul feber-område.
Gul feber
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.
Malaria
Der er ikke malaria i Singapore.
Denguefeber
Vigtigt: Denguemyggen stikker hyppigst lige omkring solopgang og solnedgang.
Der er denguefeber i hele Singapore.
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.
Du kan få mere information om de sygdomme, der foranlediger de forskellige vaccinationer her: Almindeligt
forekommende sygdomme
Bestil tid til vaccination og læs mere: Albatros vaccinationsklinik
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Klima og vejr Singapore
Herunder kan du læse alt om Singapores klima og vejr. Se også gennemsnitstemperaturer for
hele øen.
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Dagtemperatur
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Nattemperatur
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Nedbør (mm)

285

164

154

160

131

177

163

200

122

184

236

306

Kilde: DMI|BR|BR
Singapore ligger tæt på ækvator og har tropisk regnklima med årlige temperaturer mellem 25 og 30 grader. Hele
året er der gode chancer for at ramme en regnbyge, dog endnu bedre om vinteren end om sommeren.
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