Res med hjärta, hjärna och omtanke

Värt att veta om

Mongoliet

Fakta Mongoliet
Språk

Mongoliska

Huvudstad

Ulan Bator

Religion

Valuta

Invånare

3 miljoner
Yta

Taoism,
Tugrik
konfucianism
och buddhism
Mongoliska

1.566.500 km2

Här nedan hittar du praktisk information i samband med resor till Mongoliet

Tidsskillnad

till Mongoliet. Det går inte att växla till tugrik i Sverige

Tidsskillnaden mellan Sverige och Mongoliet avgörs

och det går inte att växla från valutan utanför

av om det är sommar- eller vintertid i Sverige.

Mongoliet. Kom ihåg att växla dina tugrik till
amerikanska dollar eller euro innan hemresan. Det

Vintertid: + 7 timmar

finns uttagsautomater i Ulan Bator. Internationella
kreditkort kan endast användas som betalningsmedel

Sommartid: + 6 timmar

på hotell och i antikbutiker.

Transport i Mongoliet

Elektricitet

Endast cirka 6 procent av Mongoliets vägnät är

I Mongoliet används 230 volt/50 hz. Stickkontakterna är

asfalterat, resten består av grusvägar och jeepspår.

samma som i Sverige och du behöver inte ta med en

Vägarna utanför Ulan Bator är inte speciellt trafikerade

adapter.

och körningen är väldigt stressfri. Här används framför
allt fyrhjulsdrivna jeepar eller minivans.

Telefon och internet
Mongoliets internationella landskod är +976. Det finns

Prisnivå

internetcaféer i Ulan Bator och enskilda hotell i

Prisnivån i Mongoliet är ganska låg. En måltid på en

huvudstaden har internetanslutning, men täckningen

mellanklassrestaurang i Ulan Bator kostar mellan 50

för både mobiltelefoner och internet är inte speciellt

och 100 kronor, och de flesta klarar sig på cirka 100

bra, speciellt utanför Ulan Bator.

kronor per dag i fickpengar. Ta med lite mer om du vill
köpa med dig souvenirer hem.

Hygien
Hotell och större restauranger har västliga

Dricks

toalettförhållanden. På offentliga toaletter och ute på

Det är inte speciellt vanligt med dricks i Mongoliet men

landsbygden kan det dock se annorlunda ut med

det är bra att lägga till cirka 10 procent på

pedaltoaletter och brist på toalettpapper. Standarden

restaurangnotan om du har varit nöjd med servicen.

på offentliga toaletter i städer och på landsbygden kan

Personal inom turistnäringen förväntar sig dricks. På

dock te sig något primitiv. Ta med eget toalettpapper

rundresor brukar gästerna lämna dricks till

eller ett paket våtservetter och ev. handdesinfektion

busschaufförer och lokalguider. I resebeskrivningen för

(finns bland annat på svenska apotek). Då klarar du

resan hittar du rekommendationer för lämpliga

dig utan vatten om sådant saknas.

dricksbelopp.

God ton
Valuta och kreditkort

Mongolerna har sina rötter i nomadkulturen och är

Mongoliets valuta heter tugrik (MNT). Vi

vänliga och tillmötesgående mot turister, däremot är

rekommenderar att du tar med dig amerikanska dollar

det väldigt få som talar engelska.

som du kan växla till mongoliska tugrik vid ankomsten
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Pass och visum Mongoliet
Läs mer om pass och visum inför din resa till Mongoliet här.
Albatros kan hjälpa dig att ansöka om turistvisum. Om du vill få hjälp med ditt visum ska du tidigast 3 månader
och senast 5 veckor innan avresa fylla i en visumansökning och skicka det tillsammans med ett passfoto i färg
(3,5 x 4,5 cm) samt ditt pass till Albatros.
Behandlingstiden är ca 14 arbetsdagar och kostar 1498 kr. När ansökan är behandlad skickar vi ditt pass i retur
med rekommenderad post.
Formuläret till visumansökan kan du hitta här: Visumansökan Mongoliet
Här kan du läsa en vägledning till visumansökan till Mongoliet: www.albatros.se/praktisk/vagledning-for-attfylla-i-visumansokan-till-mongoliet
Det är också möjligt att ansöka om visum på egen hand. Läs mer på Mongoliets ambassad i Sveriges hemsida
här: http://www.stockholm.embassy.mn/eng/index.php?moduls=36
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 Mongoliet
Läs mer om vaccination i förbindelse med din resa till Mongoliet
Här nedan hittar du en översikt över de vaccinationer som rekommenderas inför en resa till Mongoliet.
Vaccinationer
Kortare vistelse under tre veckor till turistområden: Hepatit A. difteri/stelkramp, tyfus. Vistelse över tre veckor
samma som ovan. Längre vistelser: dessutom Hepatit B, tyfus
Malaria
Det finns inte malaria i Mongoliet.
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 Mongliet
Läs om Mongolets klimat - se bland annat väder och temperaturer för Ulan Bator.
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
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Nederbörd (mm) 1
Källa: DMI

Mongoliet har klassiskt fastlandsklimat med korta, varma somrar och långa, kalla vintrar och stora
temperaturväxlingar. På vissa ställen kan temperaturen pendla mellan -35°C och +50°C på ett år. Regn är inte
speciellt vanligt förekommande och i Gobiöknen är det inte ovanligt att det går ett helt år mellan regndropparna.
När nederbörden väl anländer gör den ofta det i form av kraftiga skyfall eller snöstormar. Det bästa resevädret
infaller mellan maj och oktober. Under resten av året är det väldigt kallt och plötsliga snöstormar är vanligt
förekommande.
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