Reis med hjerte, hjerne og holdning

Verdt å vite om

Island

Fakta Island
Språk

Islandsk
Religion

Hovedstad

Reykjavík

Innbyggere

332 000

Valuta

Areal

Protestantisme Islandsk krone 103 000 km2
Her kan du få nyttig informasjon i forbindelse med reiser til Island.

Valuta og kredittkort

som i Norge, men de kan være av amerikansk type

Islands myntfot er króna – flertall krónur (ISK).

enkelte steder, så ta med deg en adapter for sikkerhets

Vekslekursen er ofte bedre på Island enn i norske

skyld.

banker. Kredittkort kan brukes de fleste steder.

Telefon og internett
Tidsforskjell

Den internasjonale landskoden for Island er +354. Det

Island hører under Greenwich Mean Time (GMT) året

er ikke mobildekning i de mest øde områdene, og

rundt. Tidsforskjellen mellem Norge og Island

dekningen kan dessuten falle ut på øde strekninger.

avhenger av om vi har sommer- eller vintertid i Norge.

Forhør deg gjerne med teleselskapet ditt om priser for
mobiltelefoni til og fra Island. Det er god

Sommertid: - 2 timer

internettadgang på de fleste hoteller, barer og og

Vintertid: - 1 time

kaféer i Reykjavík.

Økonomi

Drikkevann og hygiene

Siden de fleste varene skal importeres til Island er

Springvannet på Island er trygt og velsmakende.

prisnivået generelt høyt, ca. det samme som i Norge.

Toalettforholdene er av norsk standard, men det kan

Likevel er enkelte ting billigere enn i Norge.

være langt mellom toalettene ute på landet.

Transport

Takt og tone

På utfluktene våre på Island kjører vi i moderne busser

Bevar den islandske naturen. I mange områder er

av høy standard.

bevoksningen følsom og jorden ujevn og løs. På grunn
av Islands korte årlige vekstperiode kan det ta lang tid

Driks

før skader på planter heler. Respekter privat eiendom,

Driks er inkludert i prisene på serviceytelser på Island.

kryss avsperringer med forsiktighet, og lukk porter

Det er ingen forventning om å få driks, men man har

etter deg.

ingenting imot det.

Røyking
Elektrisitet
Island har 220 volt. De fleste steder er stikkontaktene
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På Island er det forbudt å røyke på alle offentlige steder.

Pass og visum Island
Les om pass og visum ved reiser til Island.
Norske (nordiske) statsborgere trenger ikke pass for å reise til Island, men du må ha med en gyldig legitimasjon
med bilde. Passet ditt vil være velegnet som bilde-ID og kreves noen ganger av fly- og fergeselskaper. Norske
statsborgere trenger ikke visum til Island.
Hvis du ikke er norsk statsborger skal du undersøke hvilke regler som gjelder for deg. Det er ditt ansvar å sørge
for at du har de riktige reisedokumentene med deg når du møter opp på flyplassen.
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Vaksinasjon Island
Det er normalt ikke krav om vaksinasjoner ved reiser til Island.
I forbindelse med reiser til Island er det alltid en gode idé å sørge for at vaksinen mot difteri/stivkrampe er i orden.
Man bør vaksinere seg hvert 10. år.
Krav og anbefalinger vedrørende vaksinasjon endres løpende, derfor anbefaler vi at du kontakter din egen lege
eller nærmeste vaksinasjonssentral for detaljert informasjon vedrørende nødvendige vaksiner.
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Klima og vær Island
Få informasjon om Islands klima, og se været for hovedstaden Reykjavik.
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Kilde: World Weather Information Service
Island ligger akkurat på grensen til polarklima. Mot nord har man Den Østgrønlandske Strøm, som fører med seg
iskaldt vær. Samtidig har man mod sør en forgrening av Den Nordatlantiske Strøm, som sørger for lunere vær.
Været på Island er skiftende og vindfullt, men er mildere enn landets navn kunne lede en til å tro!

5

Island

