Rejs med hjerte, hjerne & holdning

Værd at vide om

Kasakhstan

Fakta om Kasakhstan
Sprog

Kasakhisk,
russisk
Religion

Islam og
russiskortodoks

Hovedstad

Indbyggere

Astana

18 milo.

Valuta

Tenge (KZT)

Areal

2.724.900 km2

Herunder kan du læse en række praktiske oplysninger i forbindelse med din rejse til Kasakhstan

Tidsforskel

Valutaen i Kasakhstan er tenge (KZT). Visa og

Tidsforskellen mellem Danmark og Kasakhstan

MasterCard kan bruges på hoteller og i restauranter. I

varierer alt efter om Danmark har sommer- eller

de større byer findes hæveautomater. Ellers tilrådes det

vintertid

at medbringe kontanter (US-dollars eller euro), som
kan veksles til den lokale valuta i Kasakhstan.

Sommertid: + 4 timer

Elektricitet
Vintertid: + 5 timer

Kasakhstan har som Danmark 220 volt vekselstrøm.
Stiktyperne kan variere, så medbring for en sikkerheds

Transport i Kasakhstan

skyld et adaptersæt.

Bus

Telefon og internet
De busser, vi benytter i Kasakhstan, er valgt i den bedst

Den internationale landekode til Kasakhstan er +7. Tjek

mulige kategori og med aircondition, hvor det er

evt. med dit mobilselskab om dækning og priser for

muligt.

opkald til og fra Kasakhstan og for brug af
mobiltelefonens internetadgang. Der er gode

Fly

muligheder for internetadgang på hoteller og caféer.

På vores rundrejser i Kasakhstan flyver vi ofte de

Drikkevand og hygiejne

længere strækninger med indenrigsfly. I disse tilfælde

Hoteller og større restauranter har moderne/vestlige

vil rejselederen orienterer om de praktiske forhold.

toiletforhold. Standarden på offentlige toiletter og i
landområder kan forekomme primitiv. Medbring selv

Økonomi

toiletpapir eller en pakke intimservietter, og evt.

Selvom Kasakhstan har oplevet stor økonomisk vækst

hånddesinfektions-gel, så er behovet for vand ikke så

med de store naturressourcer, er det ikke kommet den

påtrængende.

almindelige befolkning til gode. Prisniveauet ligger
langt under det danske, og et måltid mad kan fås for ca.

Det frarådes at drikke vand fra hanen, køb i stedet vand

100 DKK.

på flaske.

Drikkepenge

Rygning

På hoteller, restauranter, caféer og lignende vil det

Under al flyvning og transport er der naturligvis

nogle gange fremgå af regningen, at der er lagt 10 – 15 %

rygeforbud. Ligesom i Danmark er det forbudt at ryge

service charge oven i de givne priser. Er der det, behøver

indendørs på offentlige områder. Der er dog visse

man ikke at give yderligere drikkepenge.

undtagelser, hvor der er indrettet særlige rygerum.

Valuta og kreditkort

Takt og tone
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I Kasakhstan møder man en venlig, imødekommende
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og gæstfri befolkning.

Pas og visum Kasakhstan
Læs om pas og visum i forbindelse med rejser til Kasakhstan her.
Læs om pas og visum i forbindelse med rejser til Kasakhstan her.
Kasakhstan er visumfrit for danske statsborgere fra den 1. januar 2017 for forretnings- og turistrejser under 30
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.
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Vaccinationer Kasakhstan
Herunder finder du en oversigt over de vaccinationer, der anbefales ved rejser til
Kasakhstan.
Vaccinationer
Kort rejse, under 3 uger til turistområder
Rejse over 3 uger, desuden

hepatitis B

Længere ophold, desuden

tyfus

hepatitis A - difteri/stivkrampe

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.
Malaria
Der er ikke malaria i Kasakhstan.
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 Kasakhstan
Her kan du læse om vejret i Almaty.
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Almaty
Dagtemperatur -1

0

7

17

22

27
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29

23

16

-3

0

Nattemperatur -11

-9

-2

6

11

15

18

16

11

5

-3
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Nedbør (mm)

37

71

104

107

64

32

26

30

62

55

33

32

Kilde: DMI
Kasakhstan har kontinentalt fastlandsklima og har pga. sin enorme størrelse stor variation i temperaturer fra –
40 til + 40 grader C.
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