Reis med hjerte, hjerne og holdning

Verdt å vite om

Sør-Afrika

Fakta Sør-Afrika
Innbyggere

54,3 mill.

Hovedstad

Språk

Pretoria

Religion

Afrikaans,
engelsk og
bantuspråk

Valuta

Areal

Hollandsk
Rand
reformert kirke

1 219 090 km2

Her kan du lese nærmere om forskjellige forhold som gjelder for Sør-Afrika. Les blant annet om tidsforskjell,
visum, vaksinasjoner og reiseforsikring.

Tidsforskjell

Valuta og bankkort

Tidsforskjellen mellom Norge og Sør-Afrika kan variere,

Den sørafrikanske myntenheten, rand, kan kjøpes

alt etter om Norge har sommer- eller vintertid:

hjemme (1 rand = 100 cent). Hvis du ikke kjøper rand
hjemme, bør du ta med deg et bankkort (Visa eller

Sommer: samme tid som i Norge

Master).

Vinter: + 1 time

Elektrisitet
Transport i Sør-Afrika

I Sør-Afrika bruker man 220 eller 230 volt, og

Buss

stikkontaktene har tre store runde hull. Adaptere er

Busser i Sør-Afrika har generelt en høy standard som er

nødvendige ved bruk av ladere eller elektrisk utstyr

meget lik den vi er vant til fra Europa. På Albatros

med norske støpsler. De kan kjøpes i de større byene og

Travels reiser i Sør-Afrika har vi naturligvis valgt best

ofte lånes/leies på hoteller og lodger.

mulige standard.
På safarilodger og -camper er det ofte bare elektrisitet
Fly

ca. kl. 5–10 om morgenen og igjen ca. kl. 18–23 om

På våre rundreise i Sør-Afrika flyr vi ofte de lengre

kvelden. Derfor er det ikke alltid mulig å lade opp

strekningene med innenriksfly. Når dette er tilfelle vil

batterier om natten.

reiselederen orientere deltakerne om de praktiske
forholdene ved innsjekking på flyplassen samt flytid

Telefon og Internett

på strekningen.

Sør-Afrikas internasjonale landskode er 27. For å ringe
ut av Sør-Afrika skal du trykke 00 etterfulgt av

Økonomi

landskoden og det nummeret du vil ringe til.

Et godt måltid kan fås for ca. 100 rand og oppover, og

Mobildekningen er generelt god over det meste av

når det gjelder lommepenger er det vår erfaring at man

Sør-Afrika. Forhør deg nærmere hos mobilselskapet ditt

kan klare seg for omkring 150 kroner om dagen. Hvis

om dekningen.

man kjøper ekstra drikkevarer mm. vil 100–200 kroner
mer om dagen være tilrådelig.

Det er Internett-adgang på de fleste hoteller i større
byer og på noen av de større safarilodger/-camper. På

Driks

lodger og camper kan forbindelsen være upålitelig og

Servicebransjen i Sør-Afrika er generelt lavt lønnet, og

litt dyr.

de fleste ansatte på hoteller, restauranter osv. vil
forvente å få driks. På restauranter og kafeer er

Drikkevann og hygiene

hovedregelen at man betaler 10 prosent i driks.

Maten er godt tilberedt på lodger og hoteller, og

Taxisjåfører og pikkoloer på hoteller kan man gi ca. 10

magetrøbbel er derfor sjeldent. Vann kan normalt

rand. Er du i tvil, kan du alltid spørre reiselederen.

drikkes fra kranen i Sør-Afrika. Man kan også kjøpe
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drikkevann på flaske på hoteller og lodger.

nettsider. Når du har logget på Altinn og valgt "bestill
attester/utskrifter" skal du velge en flerspråklig

Påkledning

fødselsattest. Du får fødselsattesten tilsendt din

På alle reiser som inneholder safari, vil dagene starte

folkeregisteradresse. Det kan ta tid å få en flerspråklig

tidlig i dyrereservatene. Dagens første safari starter

attest, så vi råder deg til å gjøre dette snarest mulig.

umiddelbart etter soloppgang, da det oftest vil være

Viktig: Når du har mottatt attesten skal den påføres et

kjølig. Særlig på safari i åpne safarikjøretøyer kjennes

såkalt apostillestempel for å være gyldig i utlandet.

det kjølig om morgenen. På safari til fots vil det raskt

Dette stempelet får du hos fylkesmannen der du bor.

kjennes varmere. Ha alltid støvler på til vandresafarier.
Formålet med kravet om fødselsattest er å bekjempe
Vi kan anbefale at man bruker kaki eller

menneskehandel der barn er involvert. Bemerk at

sandfargede/mørke klær på safari. Unngå gjerne sterke

kravet gjelder både inn- og utreise såvel som transit i

farger og ta med solkrem, hatt/kaps og kikkert.

Sør-Afrika. Har man ikke med seg barnets fødselsattest
blir man nektet innreise i Sør-Afrika og man vil bli avvist

Mange steder er det mulig å få vasket klær mot

av flyselskapet ved innsjekkingen.

betaling.
OBS! Hvis bare den ene av barnets foreldre er med på

Barn under 18 år

reisen kreves det ytterligere dokumentasjon. Reisende

Vi informerer om at de sørafrikanske myndighetene

med barn som ikke er deres biologiske barn skal også

krever at man som reisende med barn til Sør-Afrika har

ha med seg særskilt dokumentasjon for dette. Disse

med seg barnets fødselsattest. Fødselsattesten skal

dokumentene skal også være på engelsk og påført

være på engelsk, og den skal være påført et

apostillestempel. For nærmere informasjon om hvilke

apostillestempel.

dokumenter du må ha med deg skal du kontakte den
sørafrikanske ambassaden i Oslo.

Du skal bestille fødselsattesten på Folkeregisterets
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Pass og visum Sør-Afrika
Les om pass og visum ved reiser til Sør-Afrika
Passet ditt skal være gyldig i minst seks måneder etter hjemreisedatoen fra Sør-Afrika. Du skal ha minst to
tomme sider i passet til stempler og passet skal være maksinlesbart.
Det kreves ikke visum til Sør-Afrika for opphold under 90 dager, men på noen av våre reiser skal du sende inn en
kopi av fotosiden i passet ditt. Dette vil framgå av fakturaen din.

Barn under 18 år
Vi informerer om at de sørafrikanske myndighetene pr. 1. juni 2015 krever at man som reisende med barn til
Sør-Afrika har med seg barnets fødselsattest. Fødselsattesten skal være på engelsk, og den skal være påført et
apostillestempel.
Du skal bestille fødselsattesten på Folkeregisterets nettsider. Når du har logget på Altinn og valgt «bestill
attester/utskrifter» skal du velge en flerspråklig fødselsattest. Du får fødselsattesten tilsendt din
folkeregisteradresse. Det kan ta tid å få en flerspråklig attest, så vi råder deg til å gjøre dette snarest mulig. Viktig:
Når du har mottatt attesten skal den påføres et såkalt apostillestempel for å være gyldig i utlandet. Dette
stempelet får du hos fylkesmannen der du bor.
Formålet med kravet om fødselsattest er å bekjempe menneskehandel der barn er involvert.
Bemerk at kravet gjelder både inn- og utreise såvel som transit i Sør-Afrika. Har man ikke med seg barnets
fødselsattest blir man nektet innreise i Sør-Afrika og man vil bli avvist av flyselskapet ved innsjekkingen. Per 1.
desember 2018 ble det lempet litt i kravene, slik at man ikke nødvendigvis MÅ vise fødselsattesten. Det anbefales
likevel på det kraftigste at man tar fødselsattesten med seg på reisen, da man kan bli bedt om å vise den fram.
OBS! Hvis bare den ene av barnets foreldre er med på reisen kreves det ytterligere dokumentasjon. Reisende med
barn som ikke er deres biologiske barn skal også ha med seg særskilt dokumentasjon for dette. Disse
dokumentene skal også være på engelsk og påført apostillestempel. For nærmere informasjon om hvilke
dokumenter du må ha med deg kan du kontakte Utenriksministeriet, Altinn eller den sørafrikanske ambassaden
i Oslo.
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Vaksinasjon Sør-Afrika
Les mer om vaksinasjoner i forbindelse med reiser til Sør-Afrika.
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.
Malaria
I Sør-Afrika er det kun malaria i Kruger Nasjonalpark, og det anbefales at man ved reise i dette området tar
malariaforebyggende medisin. Man skal være svært omhyggelig med forebyggelse av myggstikk (myggspray
med DEET eller AUTAN, anvendelse av impregnert myggnett eller bo på hoteller med aircondition).
Malariamyggen stikker først etter mørkets frembrudd.
Ved reiser til Albatros’ Khoka Moya Camp, som ligge ri utkanten av Kruger nasjonalpark, er risikoen for malaria
meget liten. Det er derfor tilstrekkelig å bruke myggspray når man oppholder seg ute etter mørkets frembrudd.
Myggspray med DEET finner du i teltene i campen, og her er det også effektive myggnett over sengene.
Gul feber
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. Det
kan forekomme at myndighetene i enkelte land ikke er klar over denne endringen, og derfor allikevel vil kreve en
fornyelse hvis vaksinen er mer enn 10 år gammel.
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Klima og vær i Sør-Afrika
Få et overblikk over klimaet i Sør-Afrika i tabellen under. Se hvordan været er i for eksempel i
Cape Town.
JAN FEB MAR APR MAI JUN JUL AUG SEP OKT NOV DES
Cape Town
Dagstemperatur

26

27

25

23

20

18

18

18

19

21

24

25

Nattemperatur

16

16

14

12

9

8

7

8

9

11

13

15

Nedbør (mm)

15

17

20

41

69

93

82

77

40

30

14

17

Dagstemperatur

28

28

28

26

25

23

23

23

23

24

25

27

Nattemperatur

21

21

20

17

14

11

11

13

15

17

18

20

Nedbør(mm)

134

113

120

73

59

28

39

62

73

98

108

102

Dagstemperatur

27

27

26

24

21

19

19

22

25

27

27

28

Nattemperatur

16

16

14

10

5

3

3

6

9

13

14

15

Nedbør(mm)

122

1 0 6 91

33

22

6

10

10

21

60

117

117

Dagstemperatur

26

25

24

21

19

16

17

19

23

24

24

25

Nattemperatur

15

14

13

10

7

4

4

6

9

11

13

14

Nedbør(mm)

125

90

91

54

13

9

4

6

27

72

117

105

Durban

Pretoria

Johannesburg

Kilde: World Weather Information Service
I området rundt Cape Town - det vil si det sørvestlige hjørne av Sør-Afrika er der for det meste tørt
Middelhavsklima, med mye sol. Dersom man bevæger seg mot nordøst, endrer klimaet seg betydelig.
Sørøstkysten er den våteste del av landet, mens resten av Sør-Afrika hovesaklig har subtropisk klima. Unntaket
er fjellregionene, hvor der noen steder faller snø i vinterperioden - det vil si mellom juni og august.
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