Res med hjärta, hjärna och omtanke

Värt att veta om

Malta

Fakta Malta
Språk

Huvudstad

Religion

Valuta

Invånarantal

Maltesiska och Valletta
engelska
Romerskkatolska
kyrkan

400 000
Yta

Euro

316 km2

Här nedan hittar du praktisk information om valuta, dricks, elektricitet med mera i samband med resor till Malta.

Tidsskillnad

Elektricitet

Det är ingen tidsskillnad mellan Malta och Sverige.

I Malta är det 230 volt som gäller, precis som i Sverige.
Kontakterna har fyrkantiga piggar, precis som i

Transport i Malta

England, så ta gärna med en adapter.

De bussar vi använder i Malta håller god standard. Alla
bussar har självklart luftkonditionering.

Telefon och internet
Maltas internationella landskod är +356. Det kan vara

Prisnivå

dyrt att ringa hem från Malta och använda

Prisnivån på Malta är lägre än den i Sverige. Priset för

mobiltelefonens internetanslutning. Hör gärna med

en måltid är i genomsnitt 150-200 kr, men det går

din mobiloperatör om vad som gäller för täckning och

naturligtvis att hitta restauranger i alla olika

priser för samtalskostnader till och från Malta samt

prisklasser.

användning av datatrafik.

Dricks

Många hotell, restauranger, caféer och även de större

Det är kutym att ge dricks på restauranger och hotell i

städernas centrala torg har gratis trådlöst internet. På

Malta. Om du är nöjd med servicen kan du lägga på

vissa ställen måste man betala för att använda det.

5–10 procent på totalbeloppet, om det inte redan

Signalen och hastigheten på nätverket kan vara

framgår av notan att du betalar en service charge.

mycket varierande.

Vid kryssningar gäller andra regler, se det särskilda

Seder och bruk

programmet för din resa.

När du besöker kyrkor ska du ha täckta armar och ben
för att visa respekt. Badkläder hör endast hemma på

Valuta och kreditkort

stranden.

Valutan i Malta är euro (EUR). 1 EUR = cirka 10,5 SEK (april
2019). Du kan växla både hemifrån och i Malta.

Rökning
Under flygning och transport råder absolut rökförbud.

Visa, MasterCard och American Express kan användas

Du får inte röka inomhus på offentliga platser såvida

som betalkort nästan överallt i Malta. I de större

det inte finns ett speciellt rökrum.

städerna finns det bankomater där du kan ta ut
kontanter.

2

Malta

Pass och visum Malta
Läs här om reglerna för pass och visum vid resor till Malta.
Ditt pass ska vara giltigt i minst sex månader efter hemresan från Malta. Svenska medborgare behöver inte
visum till Malta för upp till 90 dagars vistelse.
Är du inte svensk medborgare måste du undersöka vilka regler som gäller för dig. Det är ditt eget ansvar att se till
så att du har rätt resehandlingar med dig till flygplatsen.

I god tid innan din resa kommer vi givetvis att informera dig om vilka inreseregler som gäller för din destination.
Det kan dock ske förändringar i dessa inreseregler ända fram till avresan, så det är viktigt att du själv håller dig
uppdaterad, både på https://www.swedenabroad.se/sv/om-utlandet-f%C3%B6r-svenska-medborgare
/reseinformation/ och på de aktuella flygbolagens hemsidor. Det kan exempelvis komma ytterligare krav på
användandet av specifika typer av ansiktsmasker ombord eller krav på andra/ytterligare tester än vad
inreselandet kräver. Var dessutom uppmärksam på eventuella transitländer under resan och deras möjliga
inresekrav, exempelvis tester och registrering.
Vi måste också göra dig uppmärksam på att det alltid är ditt eget ansvar att försäkra dig om att du infriar kraven
som ställs på inresa, som gäller vid avresetidpunkten, och om detta inte är möjligt, går du som utgångspunkt
miste om resan.
Ovanstående gäller för alla, oavsett om man är vaccinerad, ej vaccinerad eller tidigare smittad.

Inresekrav till Malta
Svenska resenärer måste uppvisa det europeiska koronapasset för full vaccination, tidigare infektion
(immunitet) eller ett negativt PCR-test som inte är mer än 72 timmar gammalt eller ett snabbtest som inte är mer
än 24 timmar gammalt. Du är helt vaccinerad med två vaccinationer och minst 14 dagar efter den andra
vaccinationen. Andra kontakten får inte vara äldre än 270 dagar, annars kommer Booster-kontakten att krävas
vid inresa till Malta.
Du kan läsa mer på: https://deputyprimeminister.gov.mt/en/health-promotion/covid-19/Pages/travel.aspx
Barn under 6 år är undantagna från kravet på att uppvisa coronapass.
Om du är färdigvaccinerad och har ett giltigt coronapass, behöver du bara fylla i inreseformuläret som det
beskrivs här på sidan och ta med ditt coronapass. Vi rekommenderar att du hämtar och skriver ut ditt EU
coronapass på engelska på https://covidbevis.se/vaccinationsbevis-web/ och har med det under hele resan
Om du inte är färdigvaccinerad, hittar du de inreserestriktioner som gäller för dig via länken nedan. Var
uppmärksam på att test- och dokumentationskrav kan ändras löpande och med kort varsel.
Läs mer och håll dig uppdaterad här:
https://www.swedenabroad.se/sv/om-utlandet-f%C3%B6r-svenska-medborgare/malta/reseinformation/covid19-l%C3%A4gesbild-och-reseinformation/#

Ofta förekommande frågor
När får jag information om mitt flygstolsnummer?
Det beror på när Albatros får denna information från flygbolaget, men du får antingen informationen i
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avresebrevet senast en vecka före avresa eller i ett separat mejl senast 48 timmar före avresa. Om ditt
flygstolsnummer ändras under tiden är det vår rekommendation att låta det vara. Flygbolaget har det korrekta
flygstolsnumret om det skulle behövas i förbindelse med eventuell smittspårning.
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Vaccination Malta
Få mer information om vaccinationer i förbindelse med resa till Malta 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 Malta
På denna sida kan du läsa om klimat och väder på Malta. Se exempelvis temperaturer för
huvudstaden Valletta.
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Källa: World Weather Information Service

Malta har subtropiskt medelhavsklimat med mycket torra och varma somrar. Vintern är en hel del kallare än
sommaren och den största delen av nederbörden faller även på vintern. Havet runt Malta är ganska varmt året
om, med en årlig genomsnittstemperatur på cirka 20 grader Celsius. Dessutom skiner solen en hel del på öarna hela 3 000 solskenstimmar hinner det bli under ett år.
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