Res med hjärta, hjärna och omtanke

Värt att veta om

Ryssland

Fakta Ryssland
Språk

Ryska
Religion

Rysk-ortodox

Huvudstad

Invånarantal

Moskva

142 milj.

Valuta

Yta

Rubel

17.075.000 km2

Läs mer om valuta, transport, prisnivåer och annat i förbindelse med din resa till Ryssland.

Tidsskillnad

för din resa.

Ryssland är till ytan världens största land och därför
finns det också många tidszoner. År 2014 avskaffades

Valuta och kreditkort

sommertid och Ryssland är nu permanent på vintertid.

Valutan i Ryssland är ryska rubel (RUB). 1 SEK = cirka 8,1
RUB (april 2016).

Moskva och St Petersburg – Sverige: +2 timmar vintertid
och +1 timme sommartid

Du kan använda dig av internationella kreditkort på de
större hotellen, i de flesta butiker, på alla större

Transport i Ryssland

restauranger och i varuhus. I storstäderna finns det

Buss

gott om möjligheter att ta ut kontanter i bankomater.

Bussarna i Ryssland håller inte samma standard som
vi är vana vid i Europa. Självklart har vi valt den bästa

Elektricitet

kategorin, med luftkonditionering där det är möjligt.

I Ryssland har man 220 volt, och uttagen brukar vara
identiska med svenska. För att vara på den säkra sidan
kan du ta med ett adapterset.

Tåg
På tågresor reser vi i bästa möjliga klass. Det är stor
skillnad mellan olika avgångar, men vi strävar efter att

Telefon och internet

använda oss av de bästa förbindelserna. Det är inte

Den internationella landskoden för Ryssland är + 7. Det

alltid samma standard som i Sverige, men tågresorna

är dyrt att ringa hem, så hör gärna med din

är alltid en upplevelse!

mobiloperatör angående täckningen och priser för

På nattåget mellan Moskva och S:t Petersburg sover vi i

samtal från Ryssland.

kupéer för fyra personer. Vi vill uppmärksamma att det
inte alltid är helt enkelt att komma upp i de översta

De flesta hotell erbjuder internetanslutning mot

bäddarna i kupén.

betalning och de flesta restauranger och caféer har
WiFi.

Prisnivå
En huvudrätt med tillbehör kostar runt 150 SEK,

Dricksvatten och hygien

inklusive dryck ca 200-250 SEK. När det gäller fickpengar

Hotell och större restauranger håller modern/västlig

vet vi av erfarenhet att man behöver ca 50 SEK per dag.

standard. Ute på stan och på landet får man räkna med

Om man vill inkludera extra dricka i det beloppet bör

att få gå på så kallade pedaltoaletter, och att det

man räkna med ytterligare 50 SEK per dag.

saknas toalettpapper. Standarden på offentliga
toaletter eller på landet kan alltså vara förhållandevis

Dricks

primitiv. Ta med eget toalettpapper, våtservetter och

På restauranger, caféer och barer i Ryssland brukar

kanske handdesinfektion (finns t.ex. på svenska

man ge runt 10 procent i dricks alternativt avrundar

apotek), så blir du inte lika beroende av tillgång på

man notan uppåt om man är nöjd med servicen.

vatten.

Taxichaufförer och hotellpersonal brukar inte få dricks i
Ryssland. På rundresor förväntar de lokala guiderna

Du bör inte dricka kranvattnet, utan istället köpa

sig ett visst belopp som tack för sina tjänster.

vatten på flaska.

Vid kryssningar gäller andra regler. Se resprogrammet

Seder och bruk

2

Ryssland

Ryssland är generellt sett ett modernt och

Rökning

internationellt samhälle, och det finns inga särskilda

Under all flygning och transport råder rökförbud.

regler eller riktlinjer för klädsel eller uppförande.
I Ryssland är det tillåtet att röka utomhus, t.ex. på
Vid besök i exempelvis kyrkor rekommenderar vi att

kaféer och restauranger, men offentlig rökning

dina kläder täcker knä och axlar.

inomhus är förbjudet.
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Pass och visum Ryssland
Läs om pass och visum vid resor till Ryssland.
Du behöver visum för att resa till Ryssland. Vän ligen observera att du kan tidigast sök a visum till Ryssland 3
månader innan avresa.
Det finns visumcenter för ansök an om visum till Ryssland i båd e Stockholm och Göteborg. Det är inte
obligatoriskt att möt a upp personligen på visumcentret, man kan sän da sin ansök an med post.
Du ska sän da föl jande dokument till de ryska visumcentret IFS, i Stockholm eller Göt eborg.
Pass
Kopia av fotosidan i ditt pass, 1 styck
Passfoto, 1 styck
A n s ök ningsformuläret
Dokumentation om reseför säk ring
Inbjudan från Ryssland
Russian visa application center
Interlink Service
Klara Östra kyrkogata 2A,
111 52 Stockholm,
Sweden
Kontakt: https://interlinkservice.world/sweden/se/contacts-stockholm
Russian visa application center
Interlink Service
Friggagatan 12B,
411 01 Göteborg,
Sweden
Kontakt: https://interlinkservice.world/sweden/se/contacts-goteborg
Link för information – https://interlinkservice.world/sweden/se/
Link till visumpriser och handläg gningstid – https://interlinkservice.world/sweden/se/visa-tourist#tariff
Link till priser och information om postservice – https://interlinkservice.world/sweden/se/services/post
Om du inte ön skar att ansök a om visum själ v, så kan Visumservice hjäl pa dig: www.visumservice.se
Handledning till online-formuläret för visumansökan till Ryssland

Information om visumansökan
Föl jande dokument ska skickas tillsammans med visumansök an:
1. Pass
Passet ska vara giltligt MINST 6 månader efter avresa från Ryssland.
2. Passfoto
Du behöv er ett passfoto som har måtten 3,5 x 4,5 cm. Fotot ska uppfylla de gäl lande krav för passfoto.
Det är viktigt att det är ett ”korrekt” passfoto, och för att det ska vara godkän nt ska det vara på blankt
fotopapper. I tilläg g till detta så är det ett krav att det ska vara ett färgfoto och med ljus bakgrund, samt att det
får INTE vara äldre än 6 månader.
3. A n s ök ningsformulär för visum
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A n s ök ningsformulär et ska fyllas i elektroniskt. Här hittar du en handledning samt adressen till hemsidan för
ansökningsformuläret. Det ska fyllas i en ansökan per person.
Upplysningarna i visumansök an mås te vara exakt som det står i passet. Alla för-, mellan-, och efternamn
måste skrivas precis som det står i passet. Man får inte uteläm na någ ot namn eller skriva ev. smeknamn.
OBS! A n s ök an MÅS TE fyllas i elektroniskt. Det är ENDAST datum och din underskrift som får skrivas för hand
(det är efter att ansök an är ifylld och du har skrivit ut den). Det är väl digt viktigt, för om den inte fylls i
elektronsikt så godkän ns inte visumansök an.
4. För säk ringsbevis
Man ska bifoga en kopia av sitt reseför säk ring. Det är INTE möjligt att få visum till Ryssland ifall man inte har
en reseför säk ring som täc ker Ryssland och den mås te gäl la under hela tiden som du ska vistas i landet.
Kontakta ditt för säk ringsbolag och berät ta att du ska resa till Ryssland och be om ett för säk ringsintyg till din
visumansök an.
Försäkringsbeviset/intyget SKA visa dessa 4 punkter:
- För säk ringsnummer
- Alla resedeltagare som för säk ringen täcker – skrivet med alla namn som i passet. (Det får INTE stå att den
täc ker ”hushål let”, sambo/maka/make” eller liknande. ALLA namn mås te stå och det mås te står som i passet).
- Vilka län der i vär lden som för säk ringen täcker
- Vilken period för säk ringen är gäl lande – SKA stå start och slutdatum
5. Inbjudan till Ryssland
För att kunna ansök a om visum till Ryssland , ska du ha en inbjudan från Ryssland. Denna inbjudan får du av
oss – Albatros. Skicka en kopia av ditt pass (den sida av passet med ditt foto och namn) till oss antingen via
e-post till: visum@albatros-travel.dk eller med vanlig post:
Albatros Travel
Att: visum
Tøndergade 16
1752 Köp enhamn V, Danmark
S å sän der vi inbjudan till dig antingen via e-post eller med vanlig post.
Detta gäller endast för Albatros Travels resenärer.

Visum till Kaliningrad-regionen och St. Petersburg
Från och med 1 oktober 2019 är resor som enbart har syfte att besöka och befinna sig i Kaliningrad och Leningradregionen (St. Petersburg) ett undantag från den ovan nämnda visumplikten. Det har istället införts möjlighet att
ansöka om ett gratis e-visum.
Därför är det från och med 1 oktober 2019 inte längre ett krav att man som besökare (t.ex. på resan Jakten på
Östersjöns guld) ansöker om komplett visum till Ryssland, utan det räcker för dessa två regioner att man kan
uppvisa giltigt e-visum.
För att ansöka om e-visum ska man fylla i ett online-formulär och när e-visumet har blivit godkänt (inom ca 4
arbetsdagar) ska det skrivas ut och tas med på resan. Tänk på att e-visum kan sökas tidigast 20 dagar före
avresa och senast 5 dagar före avresa. Vi rekommenderar dock att man söker allra senast 8 dagar före avresa.

Kaliningrad och Kaliningrad-regionen
Du kan läsa mer och ansöka om e-visum (till Kaliningrad och Kaliningrad-regionen) genom att klicka på den här
länken: http://electronic-visa.kdmid.ru/klgd_home_en.html
OBS: Detta e-visum gäller endast för Kaliningradregionen.
St. Petersburg och Leiningrad-regionen
Du kan läsa mer och ansöka om e-visum (till St. Petersburg och Leningrad-regionen) genom att klicka på den här
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länken http://electronic-visa.kdmid.ru/spb_home_en.html
OBS: Detta e-visum gäller endast för Leningrad-regionen.
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Vaccination Ryssland
Information om vaccinationer i förbindelse med resor till Ryssland.
Krav och rekommendationer rörande vaccinationer förändras löpande för olika länder. Kontakta därför din läkare
eller vaccinationscentral för aktuell information angående nödvändiga vaccinationer.
Du kan även läsa mer på www.vaccin.se/resevaccin/
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Klimat och väder Ryssland
Läs om Rysslands klimat - se bland annat väder och temperaturer för Sankt Petersburg och
Moskva.
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Moskva
Dagstemperatur

-6

-4

2

10

18

22

23

22

15

8

1

-4

Nattemperatur

-12

-11

-6

2

8

12

14

12

7

2

-3

-9

Nederbörd (mm)

42

36

34

44

51

75

94

77

65

59

58

56

Dagstemperatur

-5

-4

1

8

16

20

22

20

15

8

2

-2

Nattemperatur

-11

-10

-5

1

7

11

14

13

8

3

-2

-7

Nederbörd (mm)

38

31

35

33

38

58

80

81

69

67

56

51

Dagstemperatur

-12

-10

-3

8

18

24

26

22

17

7

-3

-9

Nattemperatur

-20

-19

-12

-2

6

12

15

12

6

0

-9

-16

Nederbörd (mm)

20

13

13

24

36

39

64

67

35

37

29

20

Dagstemperatur

-14

-10

-1

8

17

23

24

22

16

7

-3

-11

Nattemperatur

-23

-22

-13

-4

3

8

12

10

4

-4

-13

-20

Nederbörd (mm)

12

9

13

19

33

62

120

86

50

30

18

19

S:t Petersburg

Novosibirsk

Irkutsk

Källa: World Weather Information Service
Rysslands stora landområde har i stor utsträckning ett fuktigt kontinentalklimat. Bergsområden i de södra
delarna av landet förhindrar varm luft från Indiska Oceanen medan öppna slätter i nord/nordväst ger landet
arktiskt luft. I Sibirien och norra Ryssland är klimatet subarktiskt. Vintrarna kan här bli väldigt kalla. De tydliga
säsongsskiftena är mellan sommar och vinter - temperaturerna kan variera kraftigt mellan de två årstiderna.
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