Reis med hjerte, hjerne og holdning

Verdt å vite om

Slovakia

Fakta om Slovakia
Innbyggere

5,5 mill.
Religion

Hovedstad

Bratislava
Valuta

Språk

Slovakisk
Areal

Katolisisme,
Euro
protestantisme

49 035 km2

Nedenfor kan du lese en rekke praktiske opplysninger i forbindelse med reiser til Slovakia.

Tidsforskjell

til norske apparater.

Det er ingen tidsforskjell mellom Slovakia og Norge.

Telefon og internett
Transport i Slovakia

Den internasjonale landskoden for Slovakia er +421.

De bussene vi benytter oss av i Slovakia er av god

Sjekk evt. med mobilselskapet ditt om dekning og

standard. Bratislava har et effektivt utbygd buss- og

priser for oppringning til og fra Slovakia. I Bratislava er

metrosystem.

det mange internettkafeer, så det er gode muligheter
for internettoppkobling.

Prisnivå
Prisnivået i Slovakia ligger betydelig under

Drikkevann og hygiene

EU-gjennomsnittet. Et måltid mat på en restaurant kan

Vannet fra kranene kan godt drikkes, men kan smake

fås for ca. 50 kr., men det er naturligvis mulig å få

litt av klor. Det anbefales å kjøpe vann på flaske.

måltider i alle prisklasser.
Det koster vanligvis penger å bruke offentlige toaletter

Valuta og kredittkort

i Bratislava.

Valutaen i Slovakia er euro. Du kan veksle hjemme eller
i Slovakia. Visa, MasterCard, American Express m.m. blir

Røyking

akseptert på de fleste restauranter og forretninger, og

Det er delvis røykeforbud i Slovakia. På restauranter og

det er mange minibanker rundt om i de større byene.

kafeer kan det være spesielle røykeområder. Det er ikke
tillatt å røyke i offentlig transport, på stasjoner og ved

Driks

busstoppesteder.

Det er alminnelig å gi 5–10 % i driks på restauranter og i
taxier.

Takt og tone
Hvis man skal avlegge besøk i en kirke, anses det ikke

Elektrisitet

for passende å vise bare ben. Ellers er påkledningen

I Slovakia har man 220 volt, og stikkontaktene passer

avslappet.
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Pass og visum til Slovakia
Les om regler for pass og visum ved reiser til Slovakia nedenfor.
Passet ditt skal være gyldig under hele reisen i Slovakia. Det kreves ikke visum til Slovakia for norske
statsborgere ved opphold under 90 dager.
Er du ikke norsk statsborger, må du undersøke hvilke regler som gjelder for deg. Det er ditt ansvar å sørge for at
du har de korrekte reisedokumentene når du møter i lufthavnen.
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Vaksinasjon Slovakia
Nedenfor finner du en oversikt over de vaksinasjonene som anbefales ved reiser til Slovakia.
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.

4

Slovakia

Klima og vær i Slovakia
Her kan du lese om været i Slovakia.
Bratislava

Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul A u g

S e p Okt Nov

Des

Dagtemperatur

2

5

11

16

22

25

27

27

22

15

8

4

Nattemperatur

-4

-2

1

5

10

13

15

15

11

6

1

-2

Nedbør (mm)

42

37

36

38

54

61

52

52

50

37

50

48

Kilde: World Weather Information Service
Slovakias klima kan betegnes som en blanding av temperert og kontinentalt klima, og har i regelen varme
somre og kalde vintre. Generelt gjelder det at de mange fjellene i Slovakia i høy grad bestemmer vind og vær. I
sletteområdene i det sørlige Slovakia er det varmt og tørt, mens det i fjellområdene er kjøligere og fuktigere.
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