Res med hjärta, hjärna och omtanke

Värt att veta om

Georgien

Fakta Georgien
Språk

Georgianska
Religion

Kristen,
georgiskortodox

Huvudstad

Invånarantal

Tbilisi

4, 5 miljoner

Valuta

Lari (GEL)

Yta

69 700 km2

Läs mer om tidsskillnad, prisnivåer och annat i förbindelse med din resa till Georgien.

Tidsskillnad

europeisk standard

+ 2 timmar.

Telefon och internet
Georgien är två timmar före Sverige. Klockan ska alltså

Internationell landskod till Georgien är +995. Det är dyrt

ställas fram två timmar när vi landar i Georgien.

att ringa hem så informera dig gärna hos din operatör
om täckning och priser för samtal från Georgien. De

Transport i Georgien

flesta hotell har internetanslutning mot betalning.

Bussarna vi använder oss av i Georgien har bästa
tänkbara standard enligt lokala förhållanden och

Drycker och hygien

många av dem har luftkonditionering.

Hotell och större restauranger har moderna toaletter.
Standarden på offentliga toaletter och på

Ekonomi

landsbygden kan vara något primitiv. Ta själv med

Prisnivån i Georgien är bland Europas lägsta. En måltid

toalettpapper eller våtservetter och ev.

kostar cirka 50 kronor på en genomsnittlig restaurang.

handdesinfektion. Då är behovet av vatten inte lika
stort.

Valuta och kreditkort
Georgiens valuta är georgiska Lari (GEL). Lari är

Du bör inte dricka kranvatten. Köp vatten på flaska.

uppdelad i 100 tetri. Det finns ett brett urval av
bankomater i landet. Här kan man använda Visa,

Rökning

Mastercard mm. Korten kan även användas på större

Under flygning och transport råder naturligtvis

hotell, restauranger och i några butiker i Tbilisi. Det

rökförbud. Precis som i Sverige är det förbjudet att röka

finns många mindre växelkontor där man kan växla

inomhus på offentliga platser. Det finns däremot vissa

amerikanska dollar, euro eller ryska rubler.

undantag med speciella rökrum.

Dricks

Seder och bruk

I Tbilisi och i andra större städer avrundas räkningen

Georgierna är ett gästfritt folk och Georgien är ett

på restauranger, caféer och i taxibilar uppåt till

tämligen modernt samhälle. Det finns inga specifika

närmaste 10 Lari. Därför behöver man inte ge dricks.

regler eller riktlinjer för klädsel eller beteende. Vid besök
i kyrkor ska man däremot vara ordentligt klädd med

Elektricitet
I Georgien har man 220 volt och stickkontakterna är av
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Georgien

täckta armar och ben för att visa respekt.

Pass och visum Georgien
Läs om pass och visum vid resor till Georgien.
Ditt pass ska vara giltigt i minst sex månader efter hemresan från Georgien. Det krävs inget visum till Georgien för
svenska medborgare, men på några av våra resor ska du skicka in en kopia av fotosidan i ditt pass. Detta
framgår av din faktura.
Om du inte är svensk medborgare är det viktigt att du undersöker vilka visumregler som gäller för just dig.
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Vaccinationer Georgien
Läs mer om vaccinationer i samband med resa till Georgien.
Krav och rekommendationer för vaccinationer förändras hela tiden. Fråga din läkare eller Albatros
vaccinationsklinik.
Vid resa till Georgien kan det vara relevant att skaffa skydd mot Hepatit A och difteri/stelkramp. Under vissa
årstider råder det i några områden en väldigt liten risk för malaria. Fråga din läkare.
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Klimat och väder Georgien
Få en överblick över Georgiens klimat och väder nedanför.
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Källa: DMI
Kaukasusbergen i norra Georgien håller kylan från Sibirien på avstånd och i de lägre områdena är klimtatet
subtropiskt med höga sommartemperturer. Särskilt i bergen faller det en del regn och massor av små glaciärer
gör utsikten till bergen väldigt vacker.
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