Res med hjärta, hjärna och omtanke

Värt att veta om

Schweiz

Fakta om Schweiz
Språk

Huvudstad

Religion

Valuta

Invånarantal

Tyska, franska, Bern
italienska,
rätoromanska

8, 1 milj.

Yta

RomerskSchweizerfranc 41 277 km2
katolsk,
protestantism
Här nedan hittar du praktisk information i samband med din resa till Schweiz. Läs bland annat om dricks,
internet och takt och ton.

Tidsskillnad

Elektricitet

Det är ingen tidsskillnad mellan Sverige och Schweiz.

I Schweiz är det 220/230 volt som gäller, precis som i
Sverige. Schweiz har samma stickkontakter som i

Transport i Schweiz

Sverige, och du behöver inte ta med en adapter.

Vid Albatros rundresor i Schweiz reser vi med bussar
av hög standard. Samtliga bussar är naturligtvis

Telefon och internet

utrustade med luftkonditionering.

Schweiz' internationella landskod är +41. Det kan vara
dyrt att ringa hem från Schweiz, ta emot samtal och

Prisnivå i Schweiz

använda mobiltelefonens internetanslutning.

Priserna i Schweiz är högre än i övriga Europa. Du kan

Informera dig eventuellt om priser och täckning hos din

äta en utsökt måltid på restaurang för mellan 300 och

operatör.

500 kronor.
Många hotell, restauranger och caféer erbjuder

Dricks

internetanslutning mot ev. betalning. På många

Merparten av alla hotell, restauranger, caféer och

platser finns det även internetcaféer som debiterar per

liknande lägger på 15 % i serviceavgift på notan. Du kan

timme. Hastigheten är ungefär den samma som

välja att avrunda notan uppåt om du är nöjd med

hemma.

servicen. Det brukar schweizarna själva göra.

Seder och bruk
Vid kryssningar gäller andra regler. Läs mer i

Här finns fyra nationella språk, vilket ger en underbar

programmet för din resa.

blandning av seder och bruk. Mångfalden i varje region
formar på så vis ett land som präglas av bland annat

Valuta och kreditkort

italienska, tyska och franska rötter. I Schweiz tilltalar

Valutan i Schweiz är schweizisk franc (CHF). Det går 100

man varandra med ”ni” om man inte känner varandra

centimes på 1 franc. Du kan växla till franc både

så väl (alltså Sie om man t.ex. talar tyska) och inte "du"

hemifrån och i Schweiz.

som är vanligt i Sverige.

Visa, MasterCard, Diners och American Express kan

Rökning

användas som betalkort nästan överallt i Schweiz. I de

Under flygresor och transport råder absolut rökförbud.

större städerna hittar du uttagsautomater där du kan

Du får inte röka inomhus på offentliga platser såvida

ta ut kontanter.

man inte har inrättat ett speciellt rökrum.
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Pass och visum Schweiz
Läs mer om pass och visum inför din resa till Schweiz här.
Ditt pass måste vara giltigt minst sex månader efter hemresedatum från Schweiz.
Visum krävs inte för svenska medborgare som uppehåller sig mindre än 90 dagar i Schweiz. 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 ordning när du kommer till flygplatsen.

Inresekrav till Schweiz
Alla resande måste fylla i ett inreseformulär, ett så kallat FOPH-formulär, tidigast 48 timmar före avresa och
senast innan incheckning på avreseflygplatsen. När det är ifyllt, får du en QR-kod via mejl som ska visas upp när
du checkar in.
Utöver detta formulär är det lite olika regler som gäller för inresa till Schweiz.
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 coronapasss. Vi rekommenderar att du hämtar och skriver ut ditt EU
coronapass på engelska via https://www.covidbevis.se och har det med på hela resan.
Om du inte är färdigvaccinerad, hittar du de inreserestriktioner som gäller för dig hos Utrikesdepartementet. Var
uppmärksam på att test- och dokumentationskrav kan ändras löpande och med kort varsel.
Läs mer och håll dig uppdaterad via Utrikesdepartmentets sida Sweden Abroad: https://www.swedenabroad.se
/sv/utlandsmyndigheter/schweiz-bern/vanliga-fr%C3%A5gor-till-ambassaden/covid-19-resa-till-sverige
/l%C3%A4nkar-till-myndigheterna-i-sverige-schweiz-tyskland-och-danmark/

Inreseformulär (FOPH-skjema)
Före avresa från Sverige till Schweiz måste alla resande över 16 år ha fyllt i ett FOPH-formulär (Federal Office of
Public Health).
Vi har tagit fram en vägledning till att fylla i formuläret och vi rekommenderar att du/ni använder denna för att
vara säker på att allt blir korrekt. Vi föreslår att man skriver ut vägledningen eller har den öppen i ett annat
fönster när man fyller i formuläret.
Om man inte har fyllt i inreseformuläret blir man avvisad på avreseflygplatsen. Om detta sker kan resan inte
återbetalas.
Som resande är det ditt ansvar att inreseformuläret är ifyllt korrekt och i god tid innan avresa.
Uppvisning av QR-kod på flygplatsen
Efter att formuläret är ifyllt, får du en pdf-fil med den QR-kod som du MÅSTE visa upp på avreseflygplatsen och vid
ankomst till Schweiz. Denna QR-kod kan visas upp i utskriven eller digital version.
Klicka här för att hämta Albatros vägledning till inreseformuläret:
https://documents.albatros-travel.com/se/vagledning_plf_schweiz.pdf
Klicka här för att fylla i inreseformuläret:
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https://swissplf.admin.ch/formular

Ofta förekommande frågor
När kan jag börja fylla i formuläret?
Du kan först fylla i formuläret 48 timmar före avresa.
Måste jag fylla i både ett FOPH- och ett PLF-formulär?
FOPH är förkortningen för inresefomulärat till Schweiz, medan PLF används som generell förkortning på den här
typen av inreseformulär, så svaret är nej. När du reser tilL Schweiz behover du bara fylla i ett FOPH-formulär.
Behöver jag fylla i ett FOPH-formulär om jag bara mellanlandar i Schweiz?
Ja, alla inresande till Schweiz behöver ett ifyllt FOPH-formulär.
Vad gör jag om jag har problem med att fylla i inreseformuläret?
Använd vår vägledning och ta ett steg i taget. Ta eventuellt hjälp av vänner eller familj om du tror att det kan bli
problem.
Behöver jag fylla i alla fält?
Vi rekommenderar att du bara fyller i de fält som är obligatoriska och hoppar över de som är valfria.
Behöver jag ett FOPH-formulär per person eller per bokning?
Alla över 16 år måste fylla i ett individuellt FOPH-formulär, medan barn under 16 år ska registreras på en vuxen
ledsagares inreseformulär.
Behöver jag betala för FOPH-formuläret?
Nej, formuläret är gratis. Om du blir ombedd att betala är du förmodligen på fel ställe på nätet. Följ den länk och
den vägledning som finns här på sidan.
Behöver jag fylla i ett FOPH-formulär för mina barn?
Barn under 16 år ska registreras på en vuxen ledsagares inreseformulär.
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Vaccination Schweiz
Få mer information om vaccinationer i förbindelse med resor till Schweiz 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 Schweiz
Läs mer om klimatet i Schweiz och se vädret i Zürich och Genève.
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Zürich
Dagstemperatur

2

4

8

13

17

21

23

22

19

13

7

3

Nattemperatur

-3

-2

1

4

8

11

13

12

10

6

1

-2

Nederbörd (mm)

67

70

69

87

103

124

117

133

92

69

82

73
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4

6

10

14

18

22

25

24

21

15

8

5

Nattemperatur

-2

-1

1

4

8
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-1

Nederbörd (mm)

69

70

68

56

66

77
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68

70

66

79
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Genève

Källa: World Weather Information Service
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