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Fakta om Kasakhstan
Innbyggere

19 mill.
Religion

Islam og
russiskortodoks
kristendom

Hovedstad

Språk

Astana

Kasakhisk,
russisk

Valuta

Tenge (KZT)

Areal

2 724 900 km2

Nedenfor kan du lese en rekke praktiske opplysninger i forbindelse med din reise til Kasakhstan

Tidsforskjell

de større byene er det minibanker. Ellers tilrådes det å

Tidsforskjellen mellom Norge og Kasakhstan varierer

ta med kontanter (US-dollar eller euro), som kan

alt etter om Norge har sommer- eller vintertid.

veksles til den lokale valutaen i Kasakhstan.

Sommertid: + 4 timer

Elektrisitet

Vintertid: + 5 timer

Kasakhstan har som Norge 220 volt vekselstrøm.
Stikkontaktene kan variere, så ta for sikkerhets skyld

Transport i Kasakhstan

med et adaptersett.

Buss
De bussene vi benytter i Kasakhstan, er valgt i den best

Telefon og internett

mulige kategorien og med klimaanlegg der det er

Den internasjonale landkoden til Kasakhstan er +7.

mulig.

Sjekk ev. med ditt mobilselskap om dekning og priser
for oppringning til og fra Kasakhstan og for bruk av

Fly

mobiltelefonens internettadgang. Det er gode

På våre rundreiser i Kasakhstan flyr vi ofte de lengre

muligheter for internettadgang på hoteller og kafeer.

strekningene med innenriksfly. I disse tilfellene vil
reiselederen orientere om de praktiske forholdene.

Drikkevann og hygiene
Hoteller og større restauranter har moderne/vestlige

Økonomi

toalettforhold. Standarden på offentlige toaletter og i

Selv om Kasakhstan har opplevd stor økonomisk vekst

landområder kan forekomme primitiv. Ta selv med

med de store naturressursene, er det ikke kommet den

toalettpapir eller en pakke intimservietter, og ev.

alminnelige befolkningen til gode. Prisnivået ligger

hånddesinfeksjons-gel, for da er behovet for vann ikke

langt under det norske, og et måltid kan fås for ca. 125

så påtrengende.

NOK.
Det frarådes å drikke vann fra kranen. Kjøp i stedet

Drikkepenger

vann på flaske.

På hoteller, restauranter, kafeer og lignende vil det noen
ganger fremgå av regningen at det er lagt til 10–15%

Røyking

service på de angitte prisene. I så fall behøver man ikke

Under all flyging og transport er det naturligvis

å gi ytterligere drikkepenger.

røykeforbud. Som i Norge er det forbudt å røyke
innendørs på offentlige områder. Der er likevel visse

Valuta og kredittkort

unntak, der det er innredet spesielle røykerom.

Valutaen i Kasakhstan er tenge (KZT). Visa og
MasterCard kan brukes på hoteller og i restauranter. I
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Takt og tone

I Kasakhstan møter man en vennlig, imøtekommende
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og gjestfri befolkning.

Pass og visum Kasakhstan
Les om pass og visum i forbindelse med reiser til Kasakhstan her.
Kasakhstan er visumfritt for norske statsborgere fra den 1. januar 2017 for forretnings- og turistreiser under 30
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 Kasakhstan
Her kan du lese om vaksinasjoner i forbindelse med reiser til Kasakhstan
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.
Gul feber
Gul feber-vaksinasjonssertifikat kreves av reisende som kommer fra et gul feber-område. En vaksine mot gul feber
skulle tidligere fornyes hvert 10. år. Det er nå endret, så en vaksine gjør deg immun overfor gul feber hele livet.

Malaria
Der er ikke malaria i Kasakhstan.
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Klima og vær i Kasakhstan
Her kan du lese om været i Almaty.
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Kilde: World Weather Information Service
Kasakhstan har kontinentalt innlandsklima og har pga. sin enorme størrelse stor variasjon i temperaturer fra –
40 til + 40 grader C.

6

Kasakhstan

