Rejs med hjerte, hjerne & holdning

Værd at vide om

Armenien
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dram
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Herunder kan du læse en række praktiske oplysninger i forbindelse med rejser til Armenien.

Tidsforskel

Den internationale landekode til Armenien er +374. Det

Armenien er 2 timer foran Danmark, det vil sige, at uret

er dyrt at ringe hjem, så forhør dig eventuelt med din

skal stilles 2 timer frem.

mobiloperatør om dækning og priser for samtaler fra
Armenien. Der er flere internetcaféer i Jerevan, og større

Transport i Armenien

hoteller har internetforbindelse mod betaling.

De busser, vi benytter i Armenien, er valgt i den bedst
mulige kategori med aircondition, hvor det er muligt.

Drikkevarer og hygiejne
Hoteller og større restauranter har moderne

Økonomi

toiletforhold. Standarden ude i byen, på offentlige

Prisniveauet i Armenien er absolut i den rimelige ende

toiletter og i landområder kan forekomme primitiv.

af skalaen. Et måltid mad koster ca. 50 DKK på en

Medbring selv toiletpapir/vådservietter og eventuelt

gennemsnitlig restaurant.

hånddesinfektions-gel. Så er behovet for vand ikke så
påtrængende.

Valuta og kreditkort
I Armenien betales der med armenske dram (AMD). Der

Du bør ikke drikke vand fra hanen, køb i stedet vand på

er hæveautomater i Jerevan og andre større byer, hvor

flaske.

Visa og Mastercard mv. kan benyttes. Der er også gode
muligheder for at veksle kontanter – US-dollars, euro

Rygning

eller russiske rubler.

Under flyvning og transport er der naturligvis
rygeforbud. I Armenien er der anti-rygetiltag på vej, men

Drikkepenge

da langt over halvdelen af den voksne befolkning ryger,

Mange restauranter i Jerevan lægger automatisk

er man ikke så langt fremme på dette område. Nogle

drikkepenge på regningen, men personalet får ikke del i

steder vil der være rygeforbud – andre steder ikke.

dem, så yderligere drikkepenge er velkomne.

Takt og tone
Elektricitet

Armenien er et kristent ortodokst land, og uden for

I Armenien har man 220 volt, og stikkontakterne er af

hovedstaden er befolkningen mere konservativ.

europæisk standard som i Danmark.

Tækkelig påklædning anbefales, og ved besøg i kirker
skal tøj dække knæ og skuldre.

Telefon og internet
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Pas og visum Armenien
Læs om pas og visum i forbindelse med rejser til Armenien her.
Der kræves ikke visum til Armenien for danske statsborgere.
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 Armenien
Information om vaccination ved rejse til Armenien.
Ved kort rejse i Armenien, under 3 uger i turistområder: Hepatitis A – difteri/stivkrampe.
Krav og anbefalinger vedrørende vaccinationer forandres løbende i nogle lande. Forhør dig hos din egen læge
eller hos Albatros’ Vaccinationsklinik.
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Klima og vejr Armenien
Her kan du læse om klimaet i Armenien og se det gennemsnitlige vejr og temperaturer for
hovedstaden Jerevan.
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Kilde: World Weather Information Service
Klimaet i Armenien er markant kontinentalt med tørre og solrige somre, der varer fra juni til september. Foråret er
kortvarigt, men efteråret er langt og præget af smukt og farverigt løv. Vintrene er temmelig kolde med masser af
sne.
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