Reis med hjerte, hjerne og holdning

Verdt å vite om

Hviterussland

Fakta om Hviterussland
Innbyggere

Hovedstad

9,5 mill.

Minsk

Religion

Valuta

Russiskortodoks
kristendom

Språk

Hviterussisk og
russisk

Hviterussisk
rubel

Areal

207 600 km2

Her kan du se fakta og praktiske opplysninger i forbindelse med din reise til Hviterussland. Les bl.a. om
drikkepenger, internett og takt og tone.

Tidsforskjell

I Hviterussland bruker man 220 V. Stikkontaktene kan

Tidsforskjellen mellom Norge og Hviterussland varierer

variere, så ta med et adaptersett for sikkerhets skyld.

alt etter som Norge har sommer- eller vintertid.

Telefon og internett
Sommertid: + 1 time

Den internasjonale landskoden for Hviterussland er +

Vintertid: + 2 timer

375. Sjekk evt. med mobilselskapet ditt om dekning og
priser for oppringning til og fra Hviterussland og for

Transport i Hviterussland

bruk av mobiltelefonens internettadgang. I de større

De bussene vi benytter i Hviterussland er av god

byene er det internettkafeer, og på de fleste hoteller er

standard og er svært like dem vi kjenner fra Norge.

det trådløst internett.

Prisnivå

Drikkevann og hygiene

Prisnivået i Hviterussland ligger under det norske. Et

Toalettforholdene i Hviterussland er omtrent som de

måltid på en mellomklasserestaurant kan fås for rundt

norske, men det er alltid en god idé å ha med

190 kroner, men det er naturligvis restauranter i alle

toalettpapir eller intimservietter og eventuelt

prislag.

hånddesinfeksjons-servietter.

Valuta og kredittkort

Vannet fra kranene er av varierende kvalitet. Vi

Valutaen i Hviterussland er hviterussiske rubel (BYR).

anbefaler at du kjøper vann på flaske.

Visa og MasterCard kan brukes på hoteller, i
restauranter og i butikker i de større byene, der det

Røyking

også finnes minibanker.

I Hviterussland er røyking tillatt i spesielt innredede
røykeområder.

Drikkepenger
På restauranter og kafeer er det god tone å runde av

Takt og tone

regningen oppover eller gi 5–10 % i drikkepenger.

Hviterussland er et moderne samfunn, og det finnes

Hotellpersonale og taxisjåfører setter også pris på en

ingen regler eller retningslinjer for påkledning eller

liten påskjønnelse.

atferd. Ved besøk i kirker anbefaler vi at klærne dine
dekker kne og skuldrer.

Elektrisitet
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Pass og visum til Hviterussland
Les om pass og visum i forbindelse med reiser til Hviterussland her.
Hviterussland er nå visumfritt for norske statsborgere i inntil 5 dager. Passet ditt må være gyldig i minst 6
måneder fra din hjemreise fra Hviterussland.
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 Hviterussland
Det er normalt ikke krav om vaksinasjoner ved reiser til Hviterussland.
I forbindelse med reiser til Hviterussland er det alltid en gode idé å sørge for at vaksinen mot difteri/stivkrampe er
i orden. Man bør vaksinere seg hvert 10. år.
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Klima og vær i Hviterussland
Her kan du lese om klimaet i Hviterussland og se været i Minsk.
JAN FEB MAR APR MAI JUN JUL AUG SEP OKT NOV DES
Minsk
Dagtemperatur -4

-3

2

11

18

21

22

22

17

10

3

-2

Nattemperatur -10

-9

-5

2

7

11

13

12

8

3

-1

-6

Nedbør (mm)

34

42

42

62

83

88

72

60

49

52

53

40

Kilde: yr.no & World Weather Information Service
Hviterussland har et moderat innlandsklima med fuktige, kalde vintre og varme, fuktige somre.
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