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Her kan du få nyttig informasjon i forbindelse med din reise til Botswana.

Tidsforskjell

kontanter på ens bankkort, men disse forhold endres

Tidsforskellen mellem Norge og Botswana kan variere

konstant, og bankkort vinner mere og mere frem.

alt etter om Norge har sommer- eller vintertid:

Bankkort aksepteres på de fleste større lodger og
suvenirbutikker.

Sommertid 0 timer
Vintertid +1 timer

Elektrisitet
I Botswana bruker man 220 volt og støpslene som

Driks

brukes har ofte tre ben Det anbefales derfor at man har

På reisene våre kommer du i kontakt med hverdagsliv

med et adaptersett med flere valgmuligheter.

og skikk og bruk. Det kan være forhold du ikke synes
om eller ikke er vant til, som for eksempel skikken med

På safarilodger og -camper er det ofte kun elektrisitet

driks. I mange land er drikssystemet mer organisert

ca. kl. 5-10 om morgenen og igjen ca. kl. 18-23 om kvelden.

enn vi som nordmenn er vant til, og det ventes at
lokalguider, sjåfører og safariguider/rangere i løpet av

Telefon og internett

reisen mottar en viss sum som driks, siden lønnen i

Den internasjonale landskoden i Botswana er +267. Det

servicebransjen er avstemt etter det. Vi angir et beløp i

er dyrt å ringe hjem fra Botswana, forhør deg med

reiseprogrammet vårt, slik at du kan ta høyde for dette

mobilselskapet ditt om dekning og priser for i

før du reiser. Reisens pris inkluderer ikke driks, ettersom

Botswana før du drar.

det er et individuelt anliggende, og drikssystemet er en
del av den kulturen man velger å besøke, og som man

Det er internettadgang på de fleste hoteller i større byer

derfor bør respektere. For ordens skyld må vi

og på noen av de større safarilodgene/-campene. På

understreke at det er frivillig om – og hvor mye – man vil

lodger og camper kan forbindelsen imidlertid være

gi i driks.

upålitelig og litt dyr.

Ved cruisereiser gjelder andre regler, se det spesifikke

Hygiene

programmet for reisen din.

Hoteller, lodger og større restauranter har
moderne/vestlige toalettforhold. Ute i byen kan man

Valuta og bankkort

imidlertid finne såkalte pedaltoaletter og manglende

I Botswana heter myntfoten pula (BWP) – 1 pula á 100

toalettpapir. Standarden på offentlige toaletter eller i

thebe. 1 DKK = cirka 1,3 BWP og 1 EUR = cirka 9,4 BWP. De

diskriktene kan også forekomme primitiv. Medbring

fleste valutaer kan veksles overalt i Botswana, men

selv toalettpapir eller en pakke intimservietter, og evt.

mange steder gis det en dårlig kurs for norske kroner.

hånddesinfeksjons-middel (fås bl.a. på norske

Det er derfor bedre å veksle penge hjemmefra eller ha

apoteker). Da er behovet for vann ikke så påtrengende.

med valuta i amerikanske dollars.

Mat og drikke
Vås erfaring er at det kan være problematisk å heve
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Maten er godt tilberedt på både lodger som hoteller, og

mageproblemer er derfor sjeldent. Vann kan ikke

Vind- og regntett jakke

drikkes fra springen i Botswana, derfor anbefales det å

Badetøy (der er pool på flere safarilodger)

kjøpe vann på flaske.

Kikkert
Solkrem

Bekledning

Myggspray

På en safarireise skal du huske å ha med:
Vi kan anbefale at man har kaki, sandfarget eller mørkt
Lette sko og/eller sandaler til safarikjøring og gode

tøy på. Hvitt tøy kan skremme dyrene, og blått tøy

tursko til vandresafari

tiltrekker fluene. Unngå gjerne sterke farger.

Lett bomullstøy, også med lange ermer/ben (som
beskyttelse mot solen), gjerne i ”safarivennlige”

Røyking

farger

Under all flyvning og transport er det røykeforbud. Som

Kaps eller solhatt

i Norge er det forbudt å røyke på offentlige steder.

Varm genser til safari om morgenen og kvelden
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Pass og visum Botswana
Les om pass og visum ved reiser til Botswana.
Passet ditt må være gyldig i minst 6 måneder fra hjemreisedatoen fra Botswana.
Der kreves ikke visum til Botswana for opphold under 90 dager.
På noen av reisene våre til Botswana må du sende oss en kopi av fotosiden i passet ditt. Dette vil fremgå av
fakturaen du får tilsendt.

Barn under 18 år
Vi informerer om at de botswanske myndighetene krever at man som reisende med barn til Botswana har med
seg barnets fødselsattest. Fødselsattesten må være på engelsk, og den må 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 Botswana. Har man ikke med seg barnets fødselsattest blir man
nektet innreise i Botswana og man vil bli avvist av flyselskapet ved innsjekkingen.
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 må også ha med seg særskilt dokumentasjon for dette. Disse
dokumentene må også være på engelsk og påført apostillestempel. For nærmere informasjon om hvilke
dokumenter du må ha med deg kan du kontakte det botswanske konsulatet i Oslo.
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Vaksinasjoner Botswana
Les mer om vaksinasjoner i forbindelse med reiser til Botswana.
Listen er utarbeidet av Albatros’ vaksinasjonsklinikk ved lege Mogens Rishøj og sykepleier Karin Rishøj.
Vaksiner
Reise under tre uker til turistområder: hepatitt A og difteri/stivkrampe
Reise over tre uker, dessuten: tyfus, evt. hepatitt B
Lengre opphold, dessuten: hepatitt B, evt. rabies (hundegalskap), tuberkulose
Gul feber-vaksinasjonssertifikat kreves av reisende som kommer fra et gul feber-område, med unntak av Zambia.
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
Viktig: malariamyggen stikker først etter mørkets frembrudd.
I Botswana er det malaria i den nordlige delen af landet, spesielt i Okavango-deltaet i perioden fra oktober til
juni. Det anbefales at man ved reise i dette området tar malariaforebyggende medisin.
Man skal være svært omhyggelig med forebyggelse av myggstikk (bruk myggspray med DEET eller AUTAN og
anvend impregnert myggnett eller bo på hoteller med aircondition).
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. Ta for øvrig alltid
med et internasjonalt vaksinasjonskort – det kan bli bruk for det, spesielt i forbindelse med eventuelle epidemier.
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Klima Botswana
Her finner du en oversikt over vær og klima i Botswana - blant annet i Gaborone,
Francistown og Kasane.

JAN FEB MAR APR MAI JUN JUL AUG SEP OKT NOV DES
Gaborone
Dagstemperatur

33

32

30

28

25

23

23

26

30

31

32

32

Nattemperatur

19

19

17

13

8

5

5

8

13

16

18

19

Nedbør (mm)

114

89

66

33

1

15

0

3

19

44

80

89

Dagstemperatur

31

30

30

28

26

24

23

27

30

32

32

31

Nattemperatur

19

18

17

13

9

5

5

8

13

17

18

19

Nedbør (mm)

116

88

52

22

8

2

1

1

9

34

79

88

Dagstemperatur

31

31

31

31

29

26

26

29

33

34

33

31

Nattemperatur

20

19

19

16

13

10

9

12

16

19

20

20

Nedbør (mm)

134

134

70

23

2

1

0

0

2

20

63

127

Francistown

Kasane

Kilde: World Weather Information Service
Botswana er et klimatisk forskjelligartet land, hvor opptil 70 % av arealet utgjøres av Kalahariørkenen. Til
nordvest ligger det storslåtte Okavangodeltaet, nærmest som en enorm oase midt i et tørt område. Det er også
derfor området får besøk av opptil 200.000 pattedyr i forbindelse med regntiden hvert år.
Generelt kan året deles opp i en våt periode og en tørr periode. Den våte perioden, eller regntiden, er mellom
november og mars, mens den tørre er mellom april og oktober. Klimaet er subtropisk, med temperaturer opp mot
40 °C om sommeren. Nattetemperaturen om vinteren kan derimot noen steder gå under null.
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