Res med hjärta, hjärna och omtanke

Värt att veta om

Litauen

Fakta om Litauen
Språk

Litauiska

Huvudstad

Invånare

Vilnius

Religion

2, 9 miljoner

Valuta

Yta

RomerskEuro
katolsk,
rysk-ortodox
och flera
protestantiska
inriktningar

65 300 km2

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

Tidsskillnad

likadana som de skandinaviska.

Transport i Litauen

Telefon och internet

Bussarna vi reser med i Litauen är i gott skick och

Litauens internationella landskod är +370. Fråga gärna

påminner om de som finns i Sverige.

din svenska operatör om samtalspriserna i Litauen
och hur mycket det kostar att koppla upp sig via

Prisnivå

mobilen. De flesta hotell har internettillgång och det

Priserna i Litauen är lägre än de i Sverige, och i

finns en hel del internetkaféer i de större städerna.

allmänhet är priserna i de mindre städerna lägre än i
Vilnius.

Dricksvatten och hygien
Toalettförhållandena i Litauen påminner om de

Dricks

svenska men det är alltid bra att ha toalettpapper eller

På restauranger och kaféer tillhör det god ton att

intimservetter med sig och eventuellt

avrunda notan uppåt eller lämna 5-10 procent i dricks.

handdesinfektion i väskan.

Hotellpersonal och taxichaufförer uppskattar också en
extra slant.

Kranvattnet är ok men kan smaka klor. Vi
rekommenderar att du köper vatten på flaska.

Valuta och kreditkort
Litauens valuta är euro (EUR). Du kan växla hemifrån

Rökning

eller när du kommer fram till Litauen. De vanligaste

I Litauen är det tillåtet att röka inomhus i offentliga

kreditkorten kan användas som betalningsmedel i de

byggnader och på restauranger och kaféer.

flesta städerna och det finns uttagsautomater där du
kan ta ut kontanter i nästan alla städer.

Takt och ton
Litauerna är gästfria, avslappnade och jordnära och

Elektricitet
I Litauen används 220 volt och stickkontakterna är
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det är inte svårt att trivas i landet.

Pas och visum Litauen
Läs mer om regler för pass och visum vid resor till Litauen
Ditt pass måste vara giltigt minst sex månader efter hemresedatum från Litauen. Visum krävs inte för svenska
medborgare som uppehåller sig mindre än 90 dagar i Litauen.
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.
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 Litauen
Det finns inga begränsningar för resenärer till Litauen på denna resa, men vi rekommenderar att du skriver ut
ditt Corona-certifikat (EU-version) på engelska via https://covidbevis.se/vaccinationsbevis-web och att du har det
med dig under hela resan resa. Kraven kan ändras med kort varsel.
Av samma anledning bör du hålla dig uppdaterad och alltid följa de lokala myndigheternas rekommendationer.
Läs mer och håll dig uppdaterad på https://www.swedenabroad.se/sv/om-utlandet-f%C3%B6r-svenskamedborgare/
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Vaccination Litauen
Här nedan hittar du en översikt över de vaccinationer som rekommenderas inför en resa till
Litauen.
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Klimat och väder i Litauen
Här kan du läsa om Litauens klimat och väder. Du hittar bland annat medeltemperaturer för Vilnius.
Litauen ligger på gränsen mellan kust- och fastlandsklimat med tempererat klimat och ostadigt väder. Vintrarna
är något kallare än i Danmark, och somrarna är något varmare.
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