Res med hjärta, hjärna och omtanke

Värt att veta om

Albanien

Fakta om Albanien
Språk

Albanska

Huvudstad

Invånarantal

Tirana

Religion

3 milj.

Valuta

Muslimsk och Albansk lek
albanskortodox

Yta

28 748 km2

Här nedan hittar du praktisk information i samband med din resa till Albanien. Läs bland annat om dricks,
internet och takt och ton.

Tidsskillnad

Albaniens internationella landskod är +355. Fråga

Det är ingen tidsskillnad mellan Albanien och Sverige.

gärna din svenska operatör om samtalspriserna i
Österrike och hur mycket det kostar att koppla upp sig

Transport i Albanien

via mobilen. De flesta hotell har internettillgång och

Bussarna vi reser med i Albanien har högsta möjliga

det finns en hel del internetkaféer i de större städerna.

standard och luftkonditionering när detta är möjligt.

Dricksvatten och hygien
Prisnivå i Albanien

Hotell och större restauranger har moderna toaletter.

Prisnivån i Albanien är avsevärt lägre än i Sverige och

Och på landsbygden kan standarden mycket väl vara

priserna för en måltid är högst rimliga.

mer primitiv. Ta med eget toalettpapper eller ett paket
våtservetter och ev. handdesinfektion. Då klarar du dig

Valuta och kreditkort

utan vatten om sådant saknas.

Valutan i Albanien är albansk lek (ALL). Lek kan inte
växlas utanför Albanien. Ta med en viss summa i euro

Du bör inte dricka vatten från kranen. Köp istället

som du kan växla lokalt. Det finns uttagsautomater i

vatten på flaska.

de större städerna och Visa och MasterCard kan
användas på större hotell, restauranger och butiker.

Rökning
I Albanien är rökning förbjuden i offentliga byggnader

Dricks

och på allmänna färdmedel. Rökförbudet kontrolleras

I Albanien är det vanligt att lämna 10-15 procent i dricks

med en ansenlig summa i böter vid lagöverträdelse.

till personer i servicebranschen och taxichaufförer.

Takt och ton
Elektricitet

Vid besök och kyrkor och andra religiösa byggnader

I Albanien har man 230 volt och stickkontakterna håller

förväntas det att axlar och knän är täckta. Det är inte

europeisk standard som i Sverige.

tillåtet att fotografera i religiösa byggnader. Fråga
eventuellt reseledaren.

Telefon och internet
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Pass och visum Albanien
Läs om pass och visum vid resor till Albanien.
Ditt pass måste vara giltigt minst sex månader efter hemresedatum från Albanien. Visum krävs inte för svenska
medborgare som uppehåller sig mindre än 90 dagar i Albanien.
Om du inte är svensk medborgare ska du undersöka vilka regler som gäller för dig. Du ansvarar själv för att se till
att alla resedokument är i sin ordning när du kommer till flygplatsen.
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Vaccination Albanien
Få mer information om vaccinationer i förbindelse med resor till Albanien 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 i Albanien
Här kan du läsa om vädret i Albanien och se medeltemperaturen för Tirana.
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Kilde: www.climatestotravel.com
Albanien har ett milt och tempererat klimat med kalla, våta vintrar och varma, torra somrar. Inlandet är vanligtvis
kallare och regnigare än kustområdena.
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