Reis med hjerte, hjerne og holdning

Verdt å vite om

Albania

Fakta om Albania
Innbyggere

3 mill.

Religion

Muslimer og
albanskortodokse

Hovedstad

Språk

Tirana

Albansk

Valuta

Albanske lek

Areal

27 748 km2

Her kan du lese en rekke praktiske opplysninger i forbindelse med reiser til Albania. Les blant annet om
elektrisitet, valuta og takt og tone

Tidsforskjell

Forhør deg eventuelt hos din mobiloperatør om

Det er ingen tidsforskjell mellom Albania og Norge.

dekning og priser for oppringning til og fra Albania og
for bruk av mobiltelefonens internettadgang. På de

Transport i Albania

fleste hoteller er der internettadgang, og der er en del

De bussene vi benytter i Albania, er valgt i den best

internettkafeer i de større byene.

mulige kategori og med klimaanlegg hvis det er mulig.

Drikkevann og hygiene
Økonomi

Hoteller og større restauranter har moderne

Prisnivået i Albania er en del lavere enn i Norge, og

toalettforhold. I landlige områder kan forholdene på

prisene på et måltid mat er ganske rimelige.

offentlige toaletter være mer primitive. Ha for sikkerhets
skyld med toalettpapir eller en pakke intimservietter,

Driks

og eventuelt antibac-gelé. Da er behovet for vann ikke

I Albania er det alminnelig å gi 10–15% i driks til folk i

så påtrengende.

servicefag og til taxisjåfører.
Du bør ikke drikke vann fra kranen. Kjøp i stedet vann

Valuta og kredittkort

på flaske.

Valutaen i Albania er albanske lek (ALL). Lek kan ikke
veksles utenfor Albania. Ta eventuelt med et beløp i

Røyking

euro, som du kan veksle lokalt. Der er minibanker i de

I Albania er røyking forbudt i offentlige bygninger og

større byene, og Visa og MasterCard kan anvendes på

offentlige transportmidler. Røykeloven håndheves ved

større hoteller, restauranter og i forretninger.

at det blir utskrevet større bøter ved lovbrudd.

Elektrisitet

Takt og tone

I Albania bruker man 230 volt, og stikkontaktene er av

Ved besøk i kirker og andre religiøse bygninger

europeisk standard som i Norge.

forventes det at skuldrer og knær er tildekket.
Fotografering er ikke tillatt i religiøse bygninger – spør

Telefon og internett
Den internasjonale landskoden til Albania er +355.
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eventuelt reiselederen.

Pass og visum Albania
Les om pass og visum ved reiser til Albania
Passet ditt skal være gyldig i minst 6 måneder fra din innreise i Albania. Det kreves ikke visum til Albania 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 opp i lufthavnen.
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Vaksinasjon Albania
Les om vaksinasjoner i forbindelse med reiser til Albania.
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 i Albania
Her kan du lese om klimaet i Albania og se gjennomsnittstemperaturer for Tirana.
JAN FEB MAR APR MAI JUN JUL AUG SEP OKT NOV DES
Tirana
Dagtemperatur

12

13

16

19

24

28

32

32

27

22

17

13

Nattemperatur

2

3

4

8

12

16

16

17

14

10

6

3

Nedbør (mm)

132

120

100

87

99

60

28

39

73

157

152

142

Kilde: yr.no
Albania har et mildt, temperert klima med kjølige, våte vintrer og varme, tørre somrer. Innlandet er generelt mer
kjølig og regnfullt enn kystområdene.
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