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Her kan du lese forskjellig informasjon i forbindelse med reiser til India - blant annet om pass- og visumregler,
vaksinasjoner og takt og tone.

Om bord på flyet til India

Bagasje og bagasjetransport

Underveis vil det bli servert mat og drikkevarer. Før

Det anbefales å ta med en koffert til allmenn bagasje

landing vil flypersonalet utlevere en innreiseblankett

(maksimum 20 kg) samt en liten ryggsekk til

som består av følgende deler, som skal avleveres til

håndbagasje og eventuelt klesbytte. Kofferten MÅ

myndighetene i India:

kunne låses.

A) Entry Permit Card (ankomstkort)

De dagene da vi skifter hotell, vil vi ofte måtte klare oss
uten koffertene i lengre tid. Det skyldes dels at vi

B) Custom Card (tolldeklareringskort)

benytter transport som buss, fly og tog der man ikke
kan ha kofferten i nærheten, dels at håndteringen av

Alle passasjerer skal fylle ut A og B. Ankomstkortet skal

bagasjen tar tid. Ved flyreiser og togreiser avleverer vi

avleveres ved passkontrollen, og

ofte bagasjen allerede dagen/kvelden før avgang. En

tolldeklareringskortet skal avleveres ved utgangen

spesiell bagasjebuss vil da transportere bagasjen.

etter at du har hentet bagasjen din.

Tidsforskjell
Transport i India

Tidsforskjellen mellom Norge og India varierer alt etter

Buss

om Norge har sommer- eller vintertid:

Busser i India har ikke helt den samme standard som
den man kjenner fra Europa. Vi har naturligvis valgt

Sommertid + 3,5 time

den beste kategorien med aircondition der det er mulig.
Vintertid + 4,5 time
Tog
På togreiser vil vi reise på den best mulige klassen. Det

Økonomi

er stor forskjell på de enkelte avgangene, men vi

Pengene rekker langt i India. Hva lommepenger angår,

bestreber oss på å benytte de beste forbindelsene.

er det vår erfaring at man kan klare seg med ca. 50 kr

Generelt skal du ikke forvente den store luksusen, men

per dag. Ved kjøp av supplerende drikkevarer m.m. vil

togene er alltid en opplevelse!

100–150 kr per dag per reisende være tilrådelig. Et slikt
beløp kan dekke drikkevarer, postkort, frimerker og

Fly

lignende mindre nødvendigheter. Inkluderer ikke reisen

På rundreisene våre i India flyr vi ofte med innenriksfly

helpensjon, skal du påregne ca. 50–70 kr for et måltid

på lengre strekninger. I så fall vil reiselederen orientere

per person.

om de praktiske forholdene ved innsjekking i lufthavn
og flytiden på den aktuelle strekningen.
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Flere steder vil det være mindre avgifter (5–25 kr) for

kamera og videokamera ved severdighetene. Beløpet

kontanter i USD. Det er tillatt å innføre opp til 5000 USD.

går til bevaring av stedet. Likeledes vil du ofte støte på

Beløp som overstiger dette må deklareres.

fotomuligheter der det forventes at man gir et mindre
beløp (1–2 kr per bilde).

Bankkort som Visa, MasterCard, Diners eller American
Express kan brukes som betalingsmiddel på de fleste

I tillegg kommer naturligvis personlige fornødenheter,

store hoteller og i visse større forretninger. Vær

shopping og drikkepenger.

oppmerksom på at det er svært begrenset mulighet til
å ta ut kontanter på bankkort, for det er langt mellom

Driks

minibankene.

På reisene våre kommer du i kontakt med hverdagsliv
og skikk og bruk. Det kan være forhold du ikke synes

Indiske rupier kan bare veksles tilbake til utenlandsk

om eller ikke er vant til, som for eksempel skikken med

valuta ved fremvisning av en gyldig kvittering fra

driks. I mange land er drikssystemet mer organisert

opprinnelig offisiell veksling. Ta derfor alltid vare på

enn vi som nordmenn er vant til, og det ventes at

kvitteringen når du har vekslet fra USD til INR i tilfelle av

lokalguider og sjåfører i løpet av reisen mottar en viss

at du skulle få bruk for å veksle tilbake igjen. Dette kan

sum som driks. Vi angir et beløp i reiseprogrammet

bare skje i lufthavnen ved utreise fra India.

vårt, slik at du kan ta høyde for dette før du reiser.
Reisens pris inkluderer ikke personlige driks, ettersom

Elektrisitet

det er et individuelt anliggende, og drikssystemet er en

India bruker 220 volt vekselstrøm. Støpseltypene

del av den kulturen man velger å besøke, og som man

varierer mye, så for sikkerhets skyld bør du ta med et

derfor bør følge og respektere.

adaptersett med flere typer støpsler å velge mellom.

I praksis kan det ordnes slik at reiselederen samler inn

Telefon og Internett

pengene for hele turen ved starten av reisen og sørger

Den internasjonale landskoden til India er +91. Det kan

for at de riktige personer får de riktige beløpene. Det blir

være dyrt å ringe hjem fra India med norsk

sendt rundt en konvolutt i bussen, slik at de som

mobiltelefon. Sjekk eventuelt med mobilselskapet ditt

ønsker det, kan gi driks. Regn med ca. 30–45 kr per

om dekning og priser for utgående samtaler fra India.

reisedeltaker per dag.

Internett-kafeer finnes etter hvert de fleste steder i India,
men forbindelsen er ikke alltid like rask som hjemme.

På mange hoteller, restauranter, kafeer og lignende vil

Det er dessuten vår erfaring at det kan være vanskelig

det ofte bli lagt 10–15 prosent i "service charge" til de

å finne tid til å gå på Internett unntatt på eventuelle

oppgitt prisene. Dette vil fremgå av regningen. Er det

fridager eller etter endt program.

"service charge" på regningen, behøver man ikke gi
ytterligere driks. For ordens skyld må vi understreke at

Hygiene

driks naturligvis er et individuelt anliggende og frivillig.

Hoteller og større restauranter har moderne/vestlige
toalettforhold. Ute i byen kan man likevel komme ut for

På reiser som inkluderer opphold på båt (krysstokter),

såkalte pedaltoaletter og manglende toalettpapir.

gjelder andre regler. Se det spesifikke programmet for

Standarden på offentlige toaletter eller i landområder

reisen din.

kan forekomme primitiv. Ta selv med toalettpapir eller
en pakke våtservietter og gjerne en

Valuta og bankkort

hånddesinfeksjonsmiddel (fås på apotek). Da blir

Valutaen i India heter indiske rupi (INR) og finnes i 10-,

behovet for vann ikke så påtrengende. Dessuten

20-, 50-, 100-, 5000- og 10 000-rupi-sedler. Det finnes

reduserer bruken av hånddesinfeksjonsmiddel

også mynter på 1, 2 og 5 rupier, og dessuten småmynter

risikoen for mageproblemer til et minimum.

i enheten paisa (100 paisa = 1 rupi).

Takt og tone
Nedenstående har hittil vært gjeldende for valuta i

Inderne er et veldig hyggelig, hjertevarmt og smilende

India, men den nåværende økonomiske situasjonen i

folkeferd, som tar imot turister med varme og store,

India er så uavklart at vi dessverre ikke kan garantere

gjestfrie smil. Selv om inderne generelt er vant med

at informasjonen fremdeles er gjeldende ved ankomst

mange turister, blir det forventet at man respekterer

til India.

helligdommene og skikkene deres med ærbødighet og
korrekt oppførsel og påkledning.

Vi anbefaler at du veksler størstedelen av valutaen din
i India (det er mulig på hotellene) og at du også tar

Som alle steder i Østen gjelder det visse gylne regler i

med deg et kredittkort. Vi anbefaler at du har med

forbindelse med besøk i templer og moskeer. Man tar
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av seg skoene før man går inn i et tempel, en moské

Hoteller

eller et privat hjem. Husk også at man skal holde

I de store byene, som f.eks. Delhi, Agra og Jaipur, bor vi

fotsålene vekk fra helligdommer og andre mennesker

på større hoteller med de mest alminnelige

når og hvis man setter seg. Det er ikke velsett å peke,

bekvemmelighetene. I de mindre byene ute i provinsene

hverken på gudestatuer eller på andre mennesker.

bor vi på hoteller av lavere standard, der man f.eks. ikke

Korte shorts og T-skjorter uten ermer er ikke velsett –

alltid kan regne med at det er minibar eller hårtørker på

dette gjelder spesielt for kvinner. Skal man besøke

rommet, og varmt vann kan være tidsbegrenset.

templer eller andre helligdommer, tilrådes det (og noen

Antallet stjerner avspeiler likevel ikke nødvendigvis

ganger forlanges det) at klærne dekker både skuldrer

hotellets idyll og sjarm! På noen av turene våre

og knær, slik at man ikke støter den lokale

benytter vi 2-stjerners hoteller, som på tross av den

befolkningen.

enkle standarden er ytterst sjarmerende. Et 5-stjerners
hotell er et luksusklassehotell med mange fasiliteter

Ved visse muslimske helligdommer må håret tildekkes.

og høy komfort. Uansett standard har du alltid eget

Skaut blir utdelt ved inngangen.

bad og toalett på hotellene. Endelig hotelliste vil bli
tilsendt sammen med avreisebrevet 7 dager før avreise.

Man tar alltid skoene av seg før man besøker et tempel.
Et par sokker kan være en god idé å ta med til de svært

Måltider

kalde – eller svært varme – tempelgulvene. Likevel vil

Frokost

det være steder der man skal gå helt barfotet.

Frokosten på hotellene er både indisk og vestlig. Den
blir vanligvis servert som buffé og består utover indisk

Når man besøker Taj Mahal, er det bare tillatt å ha med

frokost (som kan være temmelig krydret) av egg, brød,

mobiltelefon (som også kan brukes til å bilder med,

smør, marmelade, juice, frisk frukt, kaffe og te.

uten avgift), et fotoapparat og/eller videokamera (det
er avgifter for dette). Ikke noe annet! Før besøket får

Lunsj/middag

man utlevert en liten flaske vann og plastomslag til å

Indisk mat er kjent for å inneholde mange og ofte

ha utenpå skoene når man går opp på selve

sterke kryddere. "Karri" er fellesbetegnelsen for de mest

marmorfundamentet.

alminnelige sammensatte middagsrettene, som oftest
tilberedes vegetarisk eller med kjøtt fra geit, lam eller

Som reisende i India vil du uunngåelig komme tett

kylling. I India er karri ofte karakterisert ved å være

innpå landets mange fattige. Tiggere kan oppleves

kraftig. I motsetning til karri er "tandoori" noe mildere

mange steder, og det kan være hardt å stå ansikt til

og kjennetegner mat som grilles i en leirovn etter først

ansikt med dem. Lytt til de rådene reiselederen gir, og gi

å ha ligget i en lake av jogurt og krydder. Maten på

aldri penger til barna.

hotellene vil likevel være tilpasset turister – altså ikke
så kraftig krydret som inderne selv foretrekker den.
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Pass og visum India
Les om pass og visum i forbindelse med reiser til India her.
Passopplysninger
Passet ditt må være gyldig i minst 6 måneder etter hjemreisedatoen fra India og ha minst 2 blanke sider.
For å kunne utstede flybilletter trenger vi passopplysninger på samtlige reisende.
Opplysningene kan tastes inn på www.albatros.no/pass
Visum
Man må ha visum for å reise til India. Det er 2 muligheter for å søke om e-visum til India:
1 Søke på egen hånd
Du kan søke om visum selv på denne nettadressen: https://indianvisaonline.gov.in/evisa/tvoa.html
Det finnes tre forskjellige typer eTourist Visa med forskjellig varighet og pris.
30 dagers visum – 25 dollar
1 års visum – 40 dollar
5 års visum – 80 dollar
Hvis du velger 30 dagers visum må du lage visumsøknaden din tidligst 30 dager før ankomstdatoen til India.
Hvis du velger 1-årsvisum eller 5-årsvisum gjelder visumet fra den dagen du lager søknaden. Det er viktig at du
sørger for at både ankomst- og avreisedatoen ligger innenfor visumperioden.
Finn vår veiledning til hvordan du søker om e-Visa her: www.albatros.no/praktisk/visumveiledning-til-indiae-tourist-visa
2 Få hjelp med visumsøknaden av Visumservice
Kontakt Visumservice på www.visumservice.no/albatros
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Vaksinasjoner India
Les mer om vaksinasjoner i forbindelse med reiser til India.
Nedenfor kan du se gode råd og anbefalinger fra lege Mogens Rishøy som driver Albatros Vaksinasjonsklinikk
ved hovedkontoret i København. Anbefalingene er veiledende og kan brukes til å gi deg et overblikk over hvilke
vaksiner som kan vise seg å være aktuelle. Din egen lege eller nærmeste vaksinasjonsklinikk vil gi de endelige
anbefalinger.
Vaksiner
Kort reise, under 3 uker til turistområder: Hepatitt A - Difteri/stivkrampe
Reise over 3 uker, dessuten: Tyfus - evt. Hepatitt B - Japansk hjernebetennelse - Meningitt
Lengre opphold, dessuten: Hepatitt B - evt. Rabies (hundegalskap) - Tuberkulose
Gul feber-vaksinasjonssertifikat kreves av reisende som kommer fra gul feber-område. Tidligere måtte en vaksine
mot gul feber fornyes hvert 10. år. Det er forandret nå, så en vaksine gjør deg immun mot gul feber hele livet.
Kolera
Ved reiser i India er det en god idé å bli vaksinert mot kolera. Man bruker preparatet Dukoral, som drikkes i to
omganger med minst en ukes mellomrom. Den siste av de to vaksinene bør drikkes senest en uke innen avreise. I
tillegg til kolera beskytter vaksinen også mot kolibakterier, som er den hyppigste årsaken til reisediarré.
Vaksinen gir ca. 45% beskyttelse mot reisediarré.
Malaria
Det er bare en liten risiko for å bli smittet med malaria i India. I Nord-India, f.eks. området rundt Delhi, Jaipur og
Agra, og sør i India er det ikke behov for å ta forebyggende malariamedisin. Det er tilstrekkelig å bruke
myggspray med DEET eller AUTAN, bruke impregnert myggnett eller bo på hoteller med aircondition.
Malariamyggen stikker først etter mørkets frembrudd.
Denguefeber
Viktig: Denguemyggen stikker hyppigst akkurat rundt soloppgang og solnedgang.
Det er denguefeber i hele India, også i byene.
Det finnes ingen vaksine eller medisin man kan ta forebyggende. Man skal være omhyggelig med å beskytte seg
mot myggen med myggspray med DEET eller AUTAN.
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Klima og vær India
Få et overblikk over klima og vær i India nedenfor - fra hovedstaden New Dehli i nord til
havnebyen Chennai (Madras) ved Bengalbukta i sør.
JAN FEB MAR APR MAI JUN JUL AUG SEP OKT NOV DES
New Delhi
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Mumbai

Chennai

Trivandrum

Amritsar

Kolkata

Kilde: World Weather Information Service
Klimaet i India er et kapittel for seg. I stedet for fire årstider, slik som på våre breddegrader, kan det indiske klimaet
deles inn i bare tre: den varme, den våte og den tørre – selvfølgelig med store variasjoner fra nord til sør og fra øst
til vest. Allerede i februar begynner varmen å spre seg fra Indias nordlige sletter. I juni er været på sitt varmeste,
og 45 °C er ikke uvanlig i det sentrale og sørlige India. Deretter begynner monsunregnet å omdanne tørr, støvete
hede til fuktig, gjørmete hede. Monsunperioden flytter seg over India fra vest mot øst fra begynnelsen av juni. I
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september begynner monsunen å stilne av de fleste steder, og i oktober er regntiden slutt overalt. Frem til februar
spenner temperaturene fra å være behagelig kjølig til uutholdelig kaldt i de nordlige fjellregionene. Indias "tre
årstider" varierer litt fra år til år, og de oppgitte periodene er bare veiledende. Spesielt monsunperioden har det
med å veksle fra år til år, og som sagt faller den ikke på samme tid i hele India.

8

India

