Res med hjärta, hjärna och omtanke

Värt att veta om

Singapore

Fakta Singapore
Språk

Engelska,
kinesiska,
tamil och
malajisk
Religion

Buddhism,
islam och
kristendom

Huvudstad

Singapore

Valuta

Invånare

5, 7 miljoner

Yta

Singaporiansk 697 km2
dollar (SGD)

Läs mer om transport, prisnivåer, valuta och annat i förbindelse med resor till Singapore.

Tidsskillnad

Singapores internationella landskod är +65. Det är dyrt

Tidsskillnaden mellan Sverige och Singapore varierar

att ringa hem, så hör gärna med din mobiloperatör vad

beroende på vår sommar- och vintertid.

som gäller i fråga om mobiltäckning och priser för
samtal från Singapore.

Sommartid +6 timmar
Vintertid +7 timmar

På många ställen finns det gratis trådlöst internet, så
det är inte lika vanligt med internetcaféer numera, men i

Prisnivå

städernas centrala delar brukar det inte vara några

Prisnivån i Singapore ligger lite högre än i

problem.

grannländerna, men i gengäld finns det ett enormt
utbud av varor. En vanlig måltid kostar i genomsnitt

Hygien och dricksvatten

cirka 75 kr.

På hotell och restauranger håller toaletterna
modern/västerländsk klass. Offentliga toaletter håller

Valuta och kreditkort

också god standard, men ibland saknas det

Valutan i Singapore är singaporianska dollar (SGD).

toalettpapper, så ta med eget toalettpapper eller
våtservetter.

Ofta kan du använda kreditkort som Visa och
MasterCard och på många håll finns det också

Kranvattnet går att dricka, men köp vatten på flaska för

bankomater. Om du vill växla kontanter är det bäst att

att vara på den säkra sidan. Tänk på att dricka rejält

ta med amerikanska dollar.

med vatten, eftersom det är mycket varmt i Singapore.

Dricks

Rökning

Dricks lämnas normalt inte i Singapore och det är

Det är förbjudet att röka på offentliga platser, men det

heller inget som förväntas. Ofta tillkommer det avgifter

finns vissa områden där det är tillåtet att röka.

på notan.

Seder och bruk
Elektricitet

Singapore är ett modernt och internationellt samhälle,

Singapore har 220–240 volt. Kontakterna ser

där många kulturer lever sida vid sida. Det finns en del

annorlunda ut än i Sverige, så ta med en adapter.

förbud och överträder man dem kan det ge höga straff.
Det är t.ex. förbjudet att tugga tuggummi och kasta

Telefon och internet
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skräp på gatan.

Pass och visum Singapore
Läs här om reglerna för pass och visum vid resor till Singapore.
Svenska medborgare behöver inte visum för inresa till Singapore. Tänk på att ditt pass ska vara giltigt i minst 6
månader efter hemresedatum.
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.
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Vaccination Singapore
Läs mer om vaccinationer i samband med resor till Singapore här nedanför.
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 Singapore
Här nedanför kan du läsa om Singapores klimat och väder.
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Singapore
Dagstemperatur 3 0

31

31

32

32

31

31

31

31

31

31

30

Nattemperatur

24

24

24

25

25

24

24

24

24

24

23

154

171

141

158

140

145

143

177

167

252

304

23

Nederbörd (mm) 198

Källa: World Weather Information Service
Singapore har ett varmt tropiskt klimat med hög luftfuktighet och mycket nederbörd. Landet har inga tydliga
säsongsskiftningar. Medeltemperaturen ligger mellan 29 - 34 ºC under året.
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