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Nedenfor kan du lese en rekke praktiske opplysninger i forbindelse med din reise til Litauen. Les bl.a. om valuta,
drikkepenger og takt og tone.

Tidsforskjell

I Litauen bruker man 220 volt, og stikkontaktene er som

Litauen er én time foran norsk tid.

de skandinaviske.

Transport i Litauen

Telefon og internett

De bussene vi benytter i Litauen, er av god standard,

Den internasjonale landkoden for Litauen er +370.

og svært like dem vi kjenner fra Norge.

Forhør deg eventuelt hos mobiloperatøren din om
dekning og priser for oppringning til og fra Litauen og

Prisnivå

bruk av mobiltelefonens datatrafikk. De fleste hoteller

Prisnivået i Litauen er lavere enn i Norge, og generelt vil

har internettadgang, og der er en del internettkafeer i

man oppleve at prisene i de mindre byene er lavere enn

de større byene.

i Vilnius.

Drikkevann og hygiene
Drikkepenger

Toalettforholdene i Litauen ligner de norske, men det er

På restauranter og kafeer er det god stil å runde av

alltid en god idé å ha med toalettpapir eller

regningen oppover eller gi 5–10 % i drikkepenger.

intimservietter og eventuelt hånddesinfeksjonsgele.

Hotellpersonale og taxisjåfører setter også pris på en
liten påskjønnelse.

Vannet fra kranene er OK, men kan smake av klor. Vi
anbefaler at du kjøper vann på flaske.

Valuta og kreditkort
Valutaen i Litauen er euro (EUR). Du kan veksle hjemme,

Røyking

eller når du kommer til Litauen. De gjengse

I Litauen er det ikke tillatt å røyke innendørs i offentlige

kredittkortene kan brukes som betalingsmiddel de

bygninger og på restauranter og kafeer.

fleste steder, og der er minibanker nesten alle byer, der
du kan ta ut kontanter.

Takt og tone
Litauerne er gjestfrie, avslappede og jordnære, og det

Elektrisitet
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er ikke vanskelig å ta seg rundt i landet.

Pass og visum til Litauen
Les om regler for pass og visum ved reiser til Litauen nedenfor.
Passet ditt må være gyldig i minst 6 måneder fra din hjemreise fra Litauen. Det kreves ikke visum til Litauen 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 Litauen
Les mer om vaksinasjoner i forbindelse med reiser til Litauen
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 Litauen
Her kan du lese om Litauens klima og vær. Se blant annet de gjennomsnittlige temperaturene
for Vilnius.
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Kilde: Yr og World Weather Information Service
Litauen ligger på grensen mellom kyst- og fastlandsklima med temperert klima og ustadig vær. Vintrene er noe
kaldere enn i Norge, og somrene er litt varmere.
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