Rejs med hjerte, hjerne & holdning

Værd at vide om

Puerto Rico

Fakta om Puerto Rico
Indbyggere

3,3 mio.
Religion

Hovedstad

San Juan
Valuta

Katolicisme og Amerikansk
protestantisme dollar

Sprog

Spansk og
engelsk
Areal

9.104 km2

Herunder kan du læse en række praktiske oplysninger i forbindelse med rejser til Puerto Rico. Læs bl.a. om valuta,
drikkepenge og internetadgang

Tidsforskel

I Puerto Rico bruges der 120 V/60 hz. Stikkene har enten

Tidsforskellen mellem Danmark og Puerto Rico varierer

2 eller 3 ben, så vi anbefaler, at du medbringer et

efter vores sommer- og vintertid.

adaptersæt.

Sommertid: - 6 timer

Telefon og internet

Vintertid: - 5 timer

Den internationale landekode til Puerto Rico er +1787.
Forhør dig evt. hos dit mobilselskab om dækning og

Transport i Puerto Rico

priser for opkald til og fra Puerto Rico. Internetcaféer er

Den nemmeste måde at komme omkring på er med

udbredte, men regn med at du skal betale for

taxa. Hvis du skal bruge offentlig transport, må du være

tilslutning.

forberedt på, at det for det meste foregår i ikke særligt
komfortable minibusser.

Drikkevand og hygiejne
Der er ikke mange offentlige toiletter i Puerto Rico, så

Prisniveau

gør brug af toiletter på caféer og restauranter, de er af

Prisniveauet i Puerto Rico er lidt lavere end i Danmark.

god standard. Det er altid en god idé selv at medbringe

Regn med cirka 200 DKK pr person for et måltid med

toiletpapir eller intimservietter.

drikkevarer på en middelrestaurant.
Vi anbefaler, at du køber vand på flaske.

Valuta og kreditkort
Valutaen i Puerto Rico er amerikanske dollars (USD).

Rygning

Der er hæveautomater i de større byer, og det er muligt

Det er ikke tilladt at ryge på offentlige arbejdspladser,

at bruge de gængse kreditkort i de fleste forretninger,

hoteller, restauranter og barer – heller ikke udendørs.

caféer og restauranter.

Det betyder, at der også er rygeforbud på de smukke
strande. Spørg evt. din guide eller rejseleder om særlige

Drikkepenge

rygeområder.

På restauranter og caféer er det god stil at give cirka 15
% i drikkepenge, hvis du har været tilfreds med

Takt og tone

serveringen. Men tjek lige regningen, for drikkepenge

Atmosfæren i Puerto Rico er åben og afslappet, og der

kan være inkluderet.

er ingen særskilte regler eller retningslinjer for
påklædning eller adfærd. Ved besøg i kirker anbefaler

Elektricitet
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vi, at dit tøj dækker knæ og skuldre.

Pas og visum Puerto Rico
Læs om pas og visum i forbindelse med rejser til Puerto Rico her.
Puerto Rico er et selvstyrende territorium tilknyttet USA. Hvis du er statsborger i Danmark, skal du ikke have
visum til USA, hvis opholdet i USA er kortere end 90 dage (amerikanerne kalder det Visa Waiver Program).
Alligevel er der en række formaliteter, der skal være i orden inden afrejsen.
1. Tjek, at dit pas er gyldigt i mindst seks måneder efter hjemrejsedatoen fra USA/Puerto Rico. En kopi af fotosiden
i dit pas skal indsendes til Albatros Travel, så vi kan sende de nødvendige oplysninger til flyselskabet.
2. Udfyld indrejsepapirerne på nettet via ESTA (Electronic System for Travel Authorization) på hjemmesiden
https://esta.cbp.dhs.gov. Det koster $14, som betales med et kreditkort. Systemet svarer hurtigt på, om indrejse er
godkendt, eller det er nødvendigt at søge om visum. Godkendelsen er gyldig i to år. Sidste frist for udfyldelse af
indrejsepapirer via ESTA er 72 timer før afrejse, men vi anbefaler, at du gør det så hurtigt som muligt.
Hvis kravene er opfyldt, behøver du kun at medbringe gyldigt pas og nummeret på den såkaldte
ESTA-godkendelse. Afgivelse af oplysninger til ESTA samt rigtigheden af disse påhviler alene dig som rejsende,
og manglende eller mangelfuld afgivelse af oplysninger kan i værste fald føre til afvisning ved check-in eller ved
immigrationsmyndighederne i USA og dermed tab af rejse/hjemsendelse for egen regning.
Du kan læse mere om udfyldelsen af ESTA-formularen på www.albatros-travel.dk/praktisk/indrejse-i-usa-esta
Vær opmærksom på, at hvis du rejser med børn, skal børnene have hver sit pas. Børn indskrevet i forældres pas
accepteres ikke.
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Vaccination Puerto Rico
Herunder finder du en oversigt over de vaccinationer, der anbefales ved rejser til Puerto Rico.
Vaccinationer
Kort rejse, under 3 uger til turistområder:

hepatitis A - difteri/stivkrampe

Længere ophold, desuden:

tyfus - hepatitis B

Zika-virus
Der er en øget risiko for infektion med zika-virus i Puerto Rico. Virusen overføres via de samme myg, som kan
smitte med denguefeber og gul feber. Der findes ikke nogen vaccine eller forebyggende medicin mod zika-virus.
Man bør derfor beskytte områder med nøgen hud i dagtimerne med myggespray. Sygdommen minder meget om
en let influenza og er kun alvorlig for gravide. Smittes man som gravid med zika-virus, er der en betydelig risiko
for fosterskader med dårlig udvikling af fostrets hjerne. Derfor anbefales det, at man ikke rejser til Puerto Rico,
hvis man er gravid eller planlægger graviditet.
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 Puerto Rico.
Denguefeber
Der er denguefeber på Puerto Rico. 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 vaccination og læs mere: Albatros vaccinationsklinik
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Klima og vejr i Puerto Rico
Her kan du læse om Puerto Ricos klima og vejr. Se også temperaturer for hovedstaden San
Juan.
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
San Juan
Dagtemperatur

28

29

29

30

31

31

31

32

32

31

30

29

Nattemperatur

22

21

22

23

24

25

25

25

25

24

23

22

Nedbør (mm)

71

55

60

96

151

102

111

135

134

145

151

120

Kilde: DMI
Klimaet på Puerto Rico er tropisk med en gennemsnitstemperatur på 28° og kun lidt temperaturvariation i løbet
af året. På den nordlige side af bjergkæden falder temmelig meget regn, især fra maj til oktober, mens området
syd for bjergene er mere tørt. Mellem juni og november kan man være uheldig at løbe ind i en orkan.
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