Praktiske oplysninger Albanien
Pas og visum
Danske statsborgere kan rejse visumfrit til Albanien i op til 90 dage. Pas skal være gyldigt 3 måneder efter
hjemrejsedatoen.
Det er altid en god idé at have en ekstra kopi af passets informationsside med. Den opbevares et andet
sted end selve passet.
Vaccination
Det anbefales at være vaccineret mod smitsom leverbetændelse (hepatitis A), stivkrampe og difteri.
Tal med egen læge eller en specialklinik for rejsemedicin. Du kan også orientere dig på Seruminstituttets
hjemmeside. Der kan være forskel på, hvilke vaccinationer der tilrådes.
Valuta
Den albanske valuta er Lek (ALL). 100 lek = 6 krkr. Der er vekselkontorer i de fleste byer, og
hæveautomater i f.eks. Tirana, Dürres, Berat og Skhodra.
Tidsforskel
Der er ingen tidsforskel imellem Danmark og Albanien.
Elektricitet
Der bruges to-benede stik som i Danmark. En adapter er derfor ikke nødvendig.
Internet og telefoni
Mobiltelefon: Der er udmærket mobildækning i Albanien. Undersøg priserne ved din teleudbyder.
Internet: På de fleste hoteller er der wi-fi.
Vi anbefaler at slå roaming fra på mobilen.
Foto
Lad være med at fotografere i lufthavnen og ved militære installationer. I øvrigt gælder de sædvanlige
høflighedsregler ved fotografering af personer: Spørg først, evt med gestus. Ved evt. familiebesøg og
lignende: Vent med at fotografere til man er blevet lidt kendt med hinanden.
Drikkevand
Vandet bør så vidt muligt ikke drikkes fra hanen. I bjergene bliver vandet tappet fra kilder og er efter vores
bedste overbevisning sikkert at drikke.
Drikkepenge
Der gives ca. 10% i drikkepenge på restauranter også ved betaling af drikkevarer. Får man båret sin
bagage til værelset betaler man et lille beløb svarende til 5 kr.
På grupperejser betales drikkepenge til lokal guide og chauffører af Viktors Farmor.
Etikette
Det er normen at give hånd, når man mødes, og igen når man siger farvel. Er det familie og venner, man
møder, gives der kindkys på begge kinder.
Prisniveau

I Albanien koster en kop kaffe 1 Euro. En øl på restaurant det samme. En frokost kan fås for 10 Euro.
Bagage
Bagagen bør ikke være tungere, end at man til enhver tid kan bære den selv.
Sørg altid for at have tandbørste samt lidt ekstra tøj/undertøj i håndbagagen så man er forberedt på det
tilfælde, at bagagen kan være forsinket på bestemmelsesstedet. Vigtig medicin skal altid være i
håndbagagen.
Vær opmærksom på at visse flyselskaber ikke længere tillader power banks, opladere eller e-cigaretter i
den ind tjekkede baggage. De skal i stedet medbringes i håndbagagen. I kan læse mere på de respektive
flyselskabers hjemmesider.
Klima
Om sommeren kan der være køligt og regne i bjergene, med temperaturer omkring 20 grader. I september
kan der være varme, solrige dage med temperaturer omkring 20 grader. Men der kan også være
regnvejrsdage og temperaturer på 15 grader.
Pakkeliste
Husk at supplere pakkelisten med:
Paraply/regntøj
Vådservietter
Kasket eller solhat + solbriller
Lille dagtursrygsæk
Gode vandresko
Evt. medicin mod maveinfektion (tal med egen læge)
Evt. medicin mod køresyge (tal med egen læge)
Værd at vide
For alle, der skal ud at rejse med Viktors Farmor, tilbydes 10% på varer, som ikke er nedsatte
på Spejdersports webshop. Fordelskoden oplyses ved bestilling af rejse.

