Rejs med hjerte, hjerne & holdning

Værd at vide om

Falklandsøerne

Fakta om Falklandsøerne
Sprog

Engelsk
Religion

Anglikanske
kirke

Hovedstad

Indbyggere

Stanley

3.200

Valuta

Areal

Falkland
12.173 km2
Islands pound

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

Tidsforskel

Elektricitet

Tidsforskellen mellem Danmark og Falklandsøerne

På Falklandsøerne bruger man 240 V. Elstikkene har tre

varierer, alt efter om vi i Danmark har sommer- eller

ben, ligesom i England, så medbring en adapter.

vintertid.

Telefon og internet
Sommertid: - 5 timer

Den internationale landekode til Falklandsøerne er

Vintertid: - 4 timer

+500. Forhør dig evt. hos din mobiloperatør om
dækning og priser for opkald til og fra Falklandsøerne.

Transport i Falklandsøerne

Der er gode muligheder for internet og wi-fi-adgang

På vores rejser til Falklandsøerne foregår transporten i

over det meste af øen.

firhjulstrukne jeeps.

Drikkevand og hygiejne
Prisniveau

Hoteller, caféer og større restauranter har

Prisniveauet på Falklandsøerne er generelt det samme

moderne/vestlige toiletforhold. Turistinformationen,

som i Danmark. Et godt måltid mad kan fås for cirka

som ligger ved havnen, har udmærkede offentlige

100-300 DKK. En halv liter fadøl koster cirka 50 DKK, og

toiletter, men medbring for en sikkerhed skyld selv

en kop kaffe på en café cirka 35 DKK.

toiletpapir eller en pakke intimservietter og eventuelt
hånddesinfektions-gel. Så er behovet for vand ikke så

Valuta og kreditkort

påtrængende.

Valutaen på Falklandsøerne er Falkland Island Pound
(FKP). I hovedbyen Stanley kan de gængse kreditkort

Vi anbefaler, at du køber vand på flaske.

almindeligvis anvendes, og der kan veksles i ørigets
eneste bank i byen. Det er også muligt at betale med

Rygning

britiske pund (GBP), som har samme kurs som

På Falklandsøerne er det ikke tilladt at ryge de fleste

Falkland Island Pound. Amerikanske dollars er også

offentlige steder. Spørg eventuelt rejselederen om

gangbar valuta de fleste steder.

detaljer i rygereglerne på øerne.

Drikkepenge

Takt og tone

På restauranter og caféer er det god stil at runde

Befolkningen på Falklandsøerne har britiske rødder, så

regningen op eller give 10-15 % i drikkepenge.

tag udgangspunkt i dette og tillæg dem så lidt mere
konservatisme. Der er strenge regler for, hvordan man
gebærder sig i naturen. Din guide/rejseleder kan
informere nærmere om disse forhold.
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Pas og visum til Falklandsøerne
Dit pas skal være gyldigt i mindst 6 måneder fra hjemkomstdatoen fra Falklandsøerne.
Der kræves ikke visum til Falklandsøerne 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 Falklandsøerne
Herunder finder du en oversigt over de vaccinationer, der anbefales ved rejser til
Falklandsøerne.
Vaccinationer
Kort rejse, under 3 uger til turistområder:

hepatitis A - difteri/stivkrampe - gul feber

Længere ophold, desuden:

hepatitis B - tyfus

Malaria
Der er ikke malaria på Falklandsøerne.
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 Falklandsøerne
Her kan du læse om klima og vejr i Falklandsøerne. Se også gennemsnitstemperaturer for
Stanley.
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Kilde: DMI
Klimaet på øerne minder om Englands med gråt, regnfuldt og blæsende vejr. Vintertemperaturerne ligger ofte
under frysepunktet, og om sommeren stiger de typisk til 15-20°. Højsommermånederne december og januar har
lyse dage og er de bedste dyre-måneder, da dyrene vender hjem fra træk i denne periode. Det er dog også de
vådeste måneder, selv om regnen falder jævnt over hele året.
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