Praktiske oplysninger Ungarn, Østrig og Slovenien
Pas og visum
Danske statsborgere kan rejse visumfrit til landene. Pas skal være gyldigt 6 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 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
Møntfoden i Ungarn er forint, som ligger i denne kurs: 100 forint = 2,40 DKK. I Østrig er Euro møntfoden,
og i Slovenien hedder den tolar. 100 tolar = 3,10 DKK.Det er muligt for at omveksle Euro til lokalvaluta i
både Ungarn og Slovenien.
Mad og drikke
Det ungarske køkken byder på mange krydrede retter. Paprika er et krydderi, der især forbindes med
Ungarn, og det kommer til sin ret i pörkölt, som er den kendte ungarske gullaschsuppe. I Østrig findes en
stribe retter, vi også kender i Danmark, f.eks wienerschnitzel.
Wien er desuden kendt for sine kager – Apfelstrudel – for sin kaffe og chokoladen: Mozart kugler.
Slovenernes køkken er inspireret af de omkringliggende lande. Sauerkraut, grillede pølser og æblekage
optræder ofte på menukortet, men den bedst kendte slovenske mad er imidlertid brød, der er lavet til
specielle lejligheder, eksempelvis flettede kringler.
Telefoni og internet
Mobiltelefon. Der er udmærket mobildækning i alle lande. Undersøg priserne ved din teleudbyder.
Internet. Der er mange internetcaféer, og på de fleste hoteller er der trådløst internet.
Elektricitet
Der bruges almindelige europæiske stik.
Drikkevand
I Ungarn er vand helt i orden i de store byer. Kommer man ud på landet, anbefales at købe vand på flaske.
I Østrig er vand fra hanen af fin kvalitet. I Slovenien kan vand fra hanen godt drikkes, men smager måske
af klor. Vand på flaske kan købes overalt.
Drikkepenge
I Ungarn forventes 10-15% i drikkepenge indenfor servicefag. I Slovenien forventes 10%. I Østrig er der
ofte lagt et servicebeløb til regningen på restaurant, men det forventes at der rundes op. Taxier forventer
10% drikkepenge. På grupperejser betales drikkepenge til lokal guide og chauffører af Viktors Farmor.
Foto
Hvis man vil fotografere mennesker, bør man altid spørge om lov først. Lad være med at fotografere i
lufthavnen og ved militære installationer.

Bagage
Bagagen bør aldrig være tungere end at man til enhver tid kan bære det selv.
Håndbagage
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 bør altid være i håndbagagen. Medbringer du receptpligtig medicin, i din håndbagage, skal
navnet på recepten og flybilletten stemme overens.
Klima
Landene ligger på grænsen mellem det vesteuropæiske kystklima og den centraleuropæiske
fastlandsklima. I maj måned er der lop mod 20 grader i dagtimerne og omkring 10 grader om natten, altså
lidt varmere end i Danmark på samme tidspunkt.
Tidsforskel
Der er ingen tidsforskel.
Pakkeliste
Husk at supplere pakkelisten med:
- Vækkeur
- Lommelygte + ekstra batterier
- Paraply/regntøj
- Vådservietter
- Kasket eller solhat + solbriller
- Lille dagtursrygsæk
- Gode vandresko
- Evt. medicin mod maveinfektion (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.

