Res med hjärta, hjärna och omtanke

Värt att veta om

Holland

Fakta om Holland
Språk

Huvudstad

Religion

Valuta

Nederländska Amsterdam

Invånarantal

17 milj.
Yta

RomerskEuro
katolska
kyrkan,
protestantism

41 500 km2

Här hittar du praktisk information i samband med resor till Holland. Läs t.ex. om dricks och prisnivå.

Tidsskillnad

Elektricitet

Det är ingen tidsskillnad mellan Sverige och Holland.

I Holland är det 220/230 volt som gäller, precis som i
Sverige. Kontakterna är av samma typ som vi

Transport i Holland

använder i Sverige, så det är inte nödvändigt att ta

På Albatros rundresor i Holland använder vi bussar av

med en adapter.

god standard. Alla bussar har självklart
luftkonditionering.

Telefon och internet
Hollands internationella landskod är +31. Det kan vara

Prisnivå i Holland

dyrt att ringa hem från Holland, ta emot samtal och

Priserna i Holland ligger på ungefär samma nivå som i

använda mobiltelefonens internetanslutning.

Sverige. Priset på en bra restaurangmåltid ligger på

Kontrollera gärna upp priser och täckning hos din egen

100–200 kronor.

mobiloperatör.

Dricks

Många hotell, restauranger och caféer har internet,

l Holland används dricks inom servicebranschen, men

ibland mot betalning. På vissa ställen finns det även

beloppen är inte så höga som på andra håll. På

internetcaféer där man betalar per timme. Hastigheten

restauranger kan du runda av notan uppåt eller lägga

ligger oftast på samma nivå som i Skandinavien.

på 5–10 procent om du har varit nöjd med servicen.
Taxichaufförer förväntar sig också 5–10 procent i dricks.

Seder och bruk
Holländarna har en ganska avslappnad attityd, både

Vid kryssningar gäller andra regler, se det särskilda

till varandra och till turister. Visa vanlig artighet och

programmet för din resa.

fråga om lov innan du t.ex. fotograferar andra
människor och du kommer att vara en välkommen

Valuta och kreditkort

gäst i Holland.

Valutan i Holland är euro (EUR). Du kan växla till euro
både hemifrån och i Holland.

Rökning
Under flygning och transport råder absolut rökförbud.

Visa, MasterCard, Diners och American Express kan

Du får inte röka tobak inomhus på offentliga platser

användas som betalkort nästan överallt i Holland. I de

såvida det inte finns ett speciellt rökrum. Det är tillåtet

större städerna finns det bankomater där du kan ta ut

att röka marijuana i särskilda coffee shops, förutsatt

kontanter.

att den inte blandas med tobak.
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Pass och visum Holland
Ditt pass måste vara giltigt under hela resan i Holland.
Visum behövs inte för svenska medborgare.
Om du inte är svensk medborgare så måste du undersöka vilka regler som gäller för dig. Det är ditt ansvar och se
till att du har korrekt och aktuella resehandlingar med dig på avresedagen.
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Vaccination Holland
Få mer information om vaccinationer i förbindelse med resor till Holland på denna sida.
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 Holland
Här kan du läsa om Hollands klimat och väder. Se bland annat temperaturer för
Amsterdam.
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Källa: World Weather Information Service
Holland ligger i den tempererade klimatzonen och präglas av Atlanthavsströmmen som bidrar till ett milt och
behagligt klimat. Eftersom det inte finns några större höjdskillnader inom landet varierar inte heller
temperaturen speciellt mycket mellan de olika väderstrecken.
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