Rejs med hjerte, hjerne & holdning

Værd at vide om

Hviderusland

Fakta Hviderusland
Hovedstad

Minsk

Indbyggere

9,5 mio.

Religion

Valuta

Russiskortodoks Hviderussisk
rubel

Sprog

Hviderussisk
og russisk
Areal

207.600 km2

Her kan du se fakta og praktiske oplysninger i forbindelse med din rejse til Hviderusland. Læs bl.a. om
drikkepenge, internet og takt og tone.

Tidsforskel

Elektricitet

Tidsforskellen mellem Danmark og Hviderusland

I Hviderusland bruger man 220 V. Stiktyperne kan

varierer, alt efter om Danmark har sommer- eller

variere, så medbring et adaptersæt for en sikkerheds

vintertid.

skyld.

Sommertid: + 1 time

Telefon og internet
Den internationale landekode for Hviderusland er + 375.

Vintertid: + 2 timer

Tjek evt. med dit mobilselskab om dækning og priser
for opkald til og fra Hviderusland og for brug af

Transport i Hviderusland

mobiltelefonens internetadgang. I de større byer findes

De busser, vi benytter i Hviderusland, er af god

internetcaféer, og på de fleste hoteller er der trådløst

standard, og meget lig dem vi kender fra Danmark.

internet.

Prisniveau

Drikkevand og hygiejne

Prisniveauet i Hviderusland ligger under det danske. Et

Toiletforholdene i Hviderusland er ret lig de danske,

måltid mad på en mellemklasserestaurant kan fås for

men det er altid en god idé at medbringe toiletpapir

omkring 150 kroner, men der findes naturligvis

eller intimservietter og eventuelt hånddesinfiktions-

restauranter i alle prislag.

servietter.

Valuta og kreditkort

Vandet fra hanerne er af varierende kvalitet. Vi

Valutaen i Hviderusland er hviderussiske rubel (BYR).

anbefaler, at du køber vand på flaske.

Visa og MasterCard kan anvendes på hoteller, i
restauranter og i butikker i de større byer, hvor der også

Rygning

findes hæveautomater.

I Hviderusland er rygning tilladt i særligt indrettede
rygeområder.

Drikkepenge
På restauranter og caféer er det god stil at runde

Takt og tone

regningen op eller give 5-10 % i drikkepenge.

Hviderusland er et moderne samfund, og der findes

Hotelpersonale og taxachauffører sætter også pris på

ingen regler eller retningslinjer for påklædning eller

en lille påskønnelse.

adfærd. Ved besøg i kirker anbefaler vi, at dit tøj dækker
knæ og skuldre.
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Pas og visum Hviderusland
Læs om pas og visum i forbindelse med rejser til Hviderusland her.
Hviderusland er nu visumfrit for danske statsborgere i indtil 5 dage. Dit pas skal være gyldigt i mindst 6 måneder
fra din hjemrejse fra Hviderusland.
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 Hviderusland
Herunder finder du en oversigt over de vaccinationer, der anbefales ved rejser til Hviderusland.
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Klima og vejr i Hviderusland
Her kan du læse om vejret i Minsk.
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Minsk
Dagtemperatur -4

-2

2

11

18

21

22

22

17

10

3

-1

Nattemperatur -10

-9

-5

2

8

11

13

12

8

3

-1

-6

Nedbør (mm)

34

42

42

62

83

88

72

60

49

52

53

40

Kilde: DMI & World Weather Information Service|BR|BR
Hviderusland har et moderat indlandsklima med fugtige, kold vintre og varme fugtige somre.
Læs mer om vejret i Hviderusland her: www.dmi.dk
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