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Her kan du lese mer om å reise i Nederland. Les blant annet om økonomi, takt og tone og få andre tips til ferien i
Nederland.

Tidsforskjell

Elektrisitet

Der er ingen tidsforskjell mellom Norge og Nederland.

I Nederland bruker man 220/230 volt, som i Norge.
Stikkontaktene er av samme type som vi kjenner fra

Transport i Nederland

Norge, så det er ikke nødvendig å ta med adapter.

På Albatros' rundreiser i Nederland bruker vi busser av
god standard når vi skal rundt i landet. Alle busser har

Telefon og internett

naturligvis klimaanlegg.

Den internasjonale landskoden for Nederland er +31.
Det kan være dyrt å ringe hjem fra Nederland, motta

Prisnivå

oppringning og bruke mobiltelefonens

Prisene i Nederland ligger i noenlunde samme leie som

internettadgang. Sjekk eventuelt priser og dekning hos

i Norge, men et godt måltid på en restaurant kan fås for

ditt eget mobilselskap.

100–200 kroner.
Mange hoteller, restauranter og kafeer tilbyr

Driks

internettadgang, eventuelt mot betaling. Noen steder

Driks brukes i servicebransjen i Nederland, men

ligger der også internettkafeer der man betaler på

beløpene er ikke så høye som andre steder. På

timebasis. Hastigheten er de fleste steder av samme

restauranter kan du runde av regningen oppover eller

kvalitet som hjemme.

legge til 5–10 % i beløpet hvis du har vært tilfreds med
betjeningen. En taxisjåfør vil også vente å få 5–10 % i

Takt og tone

driks.

Nederlenderne er ganske avslappet i sin
omgangsform, både med hverandre og med turister.

Ved cruise gjelder andre regler, se programmet for

Utvis alminnelig høflighet og spør om lov før du for

reisen din.

eksempel fotograferer folk, og nederlenderne vil nyte å
ha deg som gjest i landet sitt.

Valuta og kredittkort
Valutaen i Nederland er euro (EUR). Du kan veksle til

Røyking

euro både hjemme og i Nederland.

Under all flyging og transport er det røykeforbud. Man
kan ikke røyke tobakk innendørs på offentlige steder

Visa, MasterCard, Diners og American Express kan

med mindre det foregår i spesielle røykerom. Røyking

brukes som betalingskort nesten overalt i Nederland. I

av marihuana er tillatt i spesielle coffee shops, hvis den

de større byene er det minibanker der du kan ta ut

ikke blandes med tobakk.

kontanter.
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Nederland

Pass og visum Nederland
Les om pass og visum ved reiser til Nederland
Passet ditt skal være gyldig under oppholdet i Nederland. Det kreves ikke visum til Nederland for norske
statsborgere.
Er du ikke norsk statsborger må du undersøke hvilke regler som gjelder for deg. Det er ditt eget ansvar å sørge for
at du har de korrekte dokumentene med deg når du møter opp på flyplassen.
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Nederland

Vaksinasjon Nederland
Det er normalt ikke krav om vaksinasjoner ved reiser til Nederland.
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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Nederland

Klima og vær Nederland
Les om Nederlands klima og vær. Se også temperaturer for hovedstaden Amsterdam.
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Kilde: World Weather Information Service
Nederland ligger i den tempererte klimasone og er preget av Atlanterhavsstrømmen som sørger for mildt og lunt
klima. Da landet ikke har de store høydeforskjeller, varierer heller ikke temperaturene mye på kryss og tvers av
grensene.
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Nederland

