Rejs med hjerte, hjerne & holdning

Værd at vide om

Uruguay

Fakta Uruguay
Sprog

Spansk
Religion

Katolicisme

Hovestad

Montevideo
Valuta

Uruguaysk
peso

Indbyggere

3, 3 mio
Areal

176.215 km2

Herunder kan du læse en række praktiske oplysninger i forbindelse med rejser til Uruguay. Læs bl.a. om
drikkepenge, tidsforskel og elektricitet.

Tidsforskel

adaptersæt.

Uruguay er 5 timer efter dansk tid, det vil sige at uret
skal stilles 5 timer tilbage.

Telefon og internet
Den internationale landekode til Uruguay er +598.

Transport i Uruguay

Forhør dig evt. hos dit mobilselskab om dækning og

Busser i Uruguay er af god standard, og har

priser for opkald til og fra Uruguay. I de fleste større

almindeligvis aircondition.

byer er det udbredt med wi-fi-zoner og internetcaféer.

Prisniveau

Drikkevand og hygiejne

Prisniveauet i Uruguay er generelt lavere end i

Hoteller og større restauranter har moderne/vestlige

Danmark. Et godt måltid mad kan fås for cirka 80-100

toiletforhold. Ude i byen kan man dog komme ud for

DKK.

manglende toiletpapir, og standarden på offentlige
toiletter eller i landområder kan forekomme primitive.

Valuta og kreditkort

Medbring selv toiletpapir eller en pakke intimservietter

Valutaen i Uruguay er peso (UYU). Der er

og evt. hånddesinfektions-gel. Så er behovet for vand

hæveautomater i alle de større byer, og det er

ikke så påtrængende.

almindeligt at bruge kreditkort på restauranter og i de
fleste butikker.

Vi anbefaler, at du køber vand på flaske i Uruguay.

Drikkepenge

Rygning

På restauranter og caféer er det god stil at give 10-15 % i

I Uruguay må man ikke ryge indendørs på offentlige

drikkepenge, hvis du har været tilfreds med

steder, medmindre det forgår i særligt indrettede

serveringen. Taxachauffører sætter pris på, at du runder

rygerum.

regningen lidt op.

Takt og tone
Elekricitet

Ved kirkebesøg bør du vise respekt ved at sørge for at

I Uruguay bruges der 220 V. Stikkene kan enten have to

være tækkeligt klædt med dækkede arme og ben.

eller tre ben, så vi anbefaler, at du medbringer et
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Pas og visum Uruguay
Læs om pas og visum i forbindelse med din rejse til Uruguay.
Dit pas skal være gyldigt i mindst 6 måneder fra hjemkomstdatoen fra Uruguay. Der kræves ikke visum til
Uruguay 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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Vaccination Uruguay
Herunder finder du en oversigt over de vaccinationer, der anbefales ved rejser til Uruguay.
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 - tyfus

Gul feber-vaccinationscertificat kræves af rejsende, der kommer fra et gul feber-område.
Malaria
Der er ikke malaria i Uruguay.
Denguefeber
Vigtigt: Denguemyggen stikker hyppigst lige omkring solopgang og solnedgang.
Der er denguefeber i hele Uruguay, 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.
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 om Albatros Vaccinationsklinik.
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Klima og vejr i Uruguay
Her kan du læse om Uruguays klima og vejr. Se også gennemsnitstemperaturer for
Montevideo.
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Montevideo
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Kilde: DMI

Uruguay har subtropisk klima med 10° om vinteren (juli) og 25° om sommeren (januar). Vintermånederne fra
april til november bringer ofte voldsomme storme og skybrud. Blandt landets typisk sydamerikanske dyrearter
er puma, jaguar, flodsvin, bæltedyr, flere typer giftslanger og store giftedderkopper samt sæler ved
Atlanterhavskysten.
Læs mer om vejret i Uruguay her: www.dmi.dk
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