Reis med hjerte, hjerne og holdning

Verdt å vite om

De amerikanske Jomfruøyene

Fakta De amerikanske Jomfruøyene
Språk

Engelsk
Religion

Hovedstad

Charlotte
Amalie
Valuta

Protestantisme Amerikanske
dollar

Innbyggere

104.000
Areal

1 910 km2

Les om reiseforsikring, klima og mye mer i forbindelse med din reise til De amerikanske Jomfruøyene.

Tidsforskjell

som takk for hjelpen. Reisens pris inkluderer ikke

Tidsforskjellen mellom Norge og De amerikanske

personlige tips, da det er en individuell og frivillig sak.

Jomfruøyene kan variere alt etter som Norge har

Tipssystemet er samtidig en del av den kulturen man

sommer- eller vintertid:

velger å besøke, og som vi derfor oppfordrer til at man
følger og respekterer. Vi anslår et cirkabeløp for hvor

Sommertid + 6 timer

mye tips det er alminnelig å gi i reiseprogrammet slik at

Vintertid + 5 timer

man kan ta høyde for dette hjemmefra. I praksis kan det
ordnes slik at reiselederen samler inn pengene for hele

Transport i US Virgin Islands (ved utflukter)

turen og sørger for at de rette personene får de riktige

Ved utflukter benytter vi de såkalte safaribussene.

beløpene. Ved cruise gjelder det andre regler, se det

Deltakerne sitter under et halvtak på lange seter (med

spesifikke programmet for reisen din.

ryggstø).

Elektrisitet
Valuta og bankkort

På De amerikanske Jomfruøyene bruker man 110 volt.

Valutaen på De amerikanske Jomfruøyene er

Ta gjerne med en adapter til amerikanske

amerikanske dollar. Det er minibanker ved langt de

el-installasjoner (støpsel med to "tynne ben").

fleste bankene i byene. De fleste butikker og
restauranter godtar også bankkort.

Telefon og Internett
For å ringe til USA og dermed også De amerikanske

Økonomi

Jomfruøyene skal du trykke 01 etterfulgt av det

Prisnivået i Dansk Vestindia er lavere enn i Norge. En

amerikanske nummeret. Skal du ringe fra USA/De

lunsj kan man normalt få for 15–20 dollar, og en middag

amerikanske Jomfruøyene til Norge, trykker du 01147

for 25–35 dollar. En flaske vin koster 30–40 dollar, mens

etterfulgt av det åttesifrede norske nummeret.

en øl på en bar eller restaurant koster 6–8 dollar.
Personalet på restauranter venter normalt å få 15–18

Hygiene

prosent i drikkepenger.

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

Tips

såkalte pedaltoaletter og manglende toalettpapir.

På reisene våre kommer du i kontakt med stedets

Standarden på offentlige toaletter eller ute på landet

hverdagsliv og skikk og bruk. Det kan forekomme

kan forekomme primitiv. Det er en god idé å ta med

forhold du ikke er vant til, som for eksempel skikken

hånddesinfeksjonsgele (fås på apoteket).

med tips. I mange land er tipssystemet mer organisert
enn vi som nordmenn er vant til, og det kan være en

Røyking

forventning om at lokalguider, sjåfører og andre som

Under all flyging, tog- og busstransport er det

hjelper underveis på tuen mottar en viss sum i tips

røykeforbud. Videre er det røykeforbud i restauranter.
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Pass og visum De amerikanske Jomfruøyene
Les om pass og visum i forbindelse med reiser til De amerikanske Jomfruøyene her.
De amerikanske Jomfruøyene er i dag en del av USA. Hvis du er statsborger i Norge, trenger du ikke visum til USA
dersom oppholdet er kortere enn 90 dager (amerikanerne kaller det Visa Waiver Program). Likevel er det en rekke
formaliteter som må være i orden før avreisen.
1. Sjekk at passet ditt er gyldig – også noen måneder etter hjemreisedatoen fra De amerikanske Jomfruøyene.
Kopi av passet ditt (bare fotosiden) skal innsendes til Albatros Travel slik at vi kan sende de nødvendige
opplysningene til flyselskapet.
2. Fyll ut innreisepapirene på nettet via ESTA (Electronic System for Travel Authorization) på hjemmesiden til
https://esta.cbp.dhs.gov. Det koster $ 14, som betales med et bankkort. Systemet svarer raskt om innreise er
godkjent, eller om det er nødvendig å søke om visum. Godkjennelsen er gyldig i to år. Siste frist for utfylling av
innreisepapirer via ESTA er 72 timer før avreise, men vi anbefaler at du får det gjort snarest.
Hvis kravene er oppfylt, behøver du bare å ta med gyldig pass og nummeret på den såkalte ESTA-godkjennelsen.
Avgivelse av opplysninger til ESTA og riktigheten av disse påhviler deg alene som reisende, og manglende eller
mangelfull avgivelse av opplysninger kan i verste fall føre til avvisning ved innsjekkingen og dermed tap av
reisen.
Du kan lese mer om utfyllingen av ESTA-formularene på: www.albatros.no/praktisk/innreise-i-usa-esta
Vær oppmerksom på at hvis du reiser med barn, skal barna ha hvert sitt pass. Barn innskrevet i foreldres pass
blir ikke akseptert.
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Vaksinasjoner De amerikanske Jomfruøyene
Les mer om vaksinasjoner i forbindelse med reiser til De amerikanske Jomfruøyene
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

hepatitis A - difteri/stivkrampe - gul feber

Reise over 3 uker, dessuten

tyfus - evt. hepatitis B

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.
Malaria
Det er ikke malaria på De amerikanske Jomfruøyene.
Denguefeber
Utbrudd av denguefeber sees hyppigt på De amerikanske Jomfruøyene. Derfor er det viktig å beskytte seg mot
mygg i perioden omkring soloppgang og solnedgang.
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Klima og vær De amerikanske Jomfruøyene
Her kan du få et overblikk over klimaet på De amerikanske Jomfruøyer, og se været i noen av
de største byer, som Christiansted og Charlotte Amalie.

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DES
Christiansted
Dagstemperatur 29

29

29

30

31

31

31

32

31

31

30

29

Nattemperatur

22

22

22

23

23

25

25

25

24

24

23

22

Nedbør (mm)

52

43

37

71

96

77

102

119

154

121

128

99

Dagtemperatur 28

28

28

29

30

31

31

31

31

31

30

29

Nattemperatur

22

22

23

23

23

24

25

25

25

24

24

23

Nedbør (mm)

57

38

47

68

113

50

87

101

141

131

135

87

Charlotte Amalie

Kilde: DMI og wunderground.com
På de tre øyer - Skt. Croix, Skt. Thomas og Skt. John - er klimaet tropisk. Det betyr, at øyene er tett på Ekvator. For
eksempel ligger hovedstaden Charlotte Amalie 18 grader nord for Ekvator. Den korte avstanden til solen påvirker
naturligvis det meget behagelige og lune klima, som er på De amerikanske Jomfruøyene.
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