Reis med hjerte, hjerne og holdning

Verdt å vite om

Mongolia

Fakta om Mongolia
Språk

Mongolsk
Religion

Innbyggere

Hovedstad

3 mill.

Ulan Bator

Valuta

Taoisme,
Mongolsk
konfusianisme tugrik
og buddhisme

Areal

1 564 116 km2

Her kan du lese en rekke praktisk informasjon i forbindelse med reiser til Mongolia

Tidsforskjell

mongolske tugrik ved ankomst til Mongolia. Man kan

Tidsforskjellen mellom Norge og Mongolia avhenger

ikke veksle til tugrik hjemmefra, og tugrik kan ikke

av om vi har sommertid eller vintertid i Norge.

veksles tilbake utenfor Mongolia. Husk derfor å veksle
dine tugrik til US dollar eller euro før du reiser hjem.

Vinter: +7 timer
Sommer: +6 timer

I Ulan Bator er det minibanker. Internasjonale
kredittkort kan kun brukes som betaling på hoteller og

Transport i Mongolia

i antikvitetsbutikker.

Bare ca. 6% av veinettet i Mongolia er asfaltert, resten er
grusveier og jeepspor. På veiene utenfor Ulan Bator er

Elektrisitet

det ikke mye trafikk, og kjøreturene er derfor veldig

I Mongolia brukes det 230 volt/50 Hz. Støpslene har to

avslappede. Her blir det fortrinnsvis brukt

ben som i Norge, så det er ikke nødvendig å ta med

firehjulstrukne jeeper eller minivans.

adapter.

Prisnivå

Telefon og internett

Prisnivået i Mongolia er ganske lavt. Et måltid på en

Den internasjonale landkoden for Mongolia er +976.

mellomklasserestaurant i Ulan Bator kan fås for 50–100

Det er noen internettkafeer i Ulan Bator, og enkelte

kroner. Når det gjelder lommepenger vil de fleste kunne

hoteller i hovedstaden har internettadgang. Men

klare seg for omkring 100 kroner om dagen. Ta med deg

dekningen for både mobiltelefoner og internett er ikke

litt mer hvis du regner med å kjøpe suvenirer med deg

så god – spesielt ikke utenfor Ulan Bator.

hjem.

Drikkevann og hygiene
Driks

Hoteller og større restauranter har moderne/vestlige

Driks er ikke så utbredt i Mongolia, men det vil alltid

toalettforhold. Andre steder kan man komme ut for

være velsett å legge 10 prosent på regningen på

såkalte pedaltoaletter og manglende toalettpapir.

restauranter, hvis du har vært fornøyd med servicen.

Standarden på offentlige toaletter eller utenfor byene
kan også virke primitiv. Ta med deg dopapir eller en

Personale som jobber i turistbransjen forventer å få litt

pakke intimservietter, og evt antibakteriell gelé (kan

driks. På rundreiser er det derfor vanlig at gjestene

blant annet kjøpes på apoteket). Da er man ikke like

betaler driks til bussjåfører og lokalguider. I

avhengig av at det er rennende vann.

reisebeskrivelsen for den reisen du skal på kan du lese
hvor stort et beløp du kan regne med.

Takt og tone
Mongolene, som har røtter i nomadekulturen, er

Valuta og kredittkort

vennlige og imøtekommende overfor fremmede og

Valutaen i Mongolia heter tugrik (MNT). Vi anbefaler at

turister. Meget få snakker engelsk.

du tar med deg amerikanske dollar som kan veksles til
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Pass og visum til Mongolia
Les om pass og visum i forbindelse med reiser til Mongolia her.
Passet ditt må være gyldig i minst 6 måneder etter hjemreisedatoen fra Mongolia. Norske statsborgere må ha
visum å reise inn i Mongolia. Albatros kan hjelpe deg med å søke om vanlig turistvisum. Ønsker du det, må du
fylle ut søknadsskjemaet og sende et passbilde i farger (3,5 x 4,5 cm) samt ditt originale pass til Albatros tidligst 3
måneder og senest 5 uker før avreise.
Behandlingstiden er ca. 14 arbeidsdager, og det koster i alt 1 448 kroner. Når søknaden er ferdigbehandlet sender
vi passet ditt med visum retur med rekommandert post.
Søknadsskjemaet finner du her: Visumsøknad Mongolia
Her kan du lese en veiledning i visumsøknad til Mongolia
Det er også mulig å søke om visum på egen hånd. Les mer på https://mongoliakonsulat.no/visum/
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 reisedokumentene med deg når du møter opp på flyplassen.
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Vaksinasjon Mongolia
Les mer om vaksinasjoner i forbindelse med reiser til Mongolia
Malaria
Det er ikke malaria i Mongolia.
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 Monglia
Her kan du lese om Mongolias klima og været i hovedstaden Ulan Bator
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Kilde: World Weather Information Service
Mongolia har typisk innlandsklima med korte, varme somrer, lange kalde vintrer og store
temperatursvingninger. Noen steder svinger temperaturen fra 35 plussgrader til 50 minusgrader i løpet av året.
Ingen steder faller det mye nedbør, og i Gobiørkenen er et helt år uten regn ikke uvanlig. Når nedbøren likevel
kommer, er det ofte i form av hissige skybrudd eller snøstormer. Det beste reiseværet finner man i mai–oktober.
Ellers er det svært kaldt og barskt, med stor sannsynlighet for plutselige snøstormer.

5

Mongolia

