Res med hjärta, hjärna och omtanke

Värt att veta om

El Salvador

Fakta El Salvador
Språk

Spanska

Huvudstad

Invånare

Valuta

Yta

San Salvador 6, 1 milj.

Religion

Romerskkatolsk USD

21 040 km2

Här nedan hittar du praktisk information i samband med resor till El Salvador

Tidsskillnad

MasterCard och American Express kan också användas

El Salvador ligger sju timmar efter Sverige. När klockan

men är inte lika gångbara som Visa.

är 12.00 i Sverige är den 05.00 i El Salvador.

Elektricitet
Transport i El Salvador

I El Salvador använder man följande strömkällor: 115 V

Buss

AC, 60 Hz.

Bussarna i El Salvador håller inte samma standard
som i Europa, men vi använder sådana som är i gott

Telefon och internet

skick och är utrustade med luftkonditionering.

El Salvadors internationella landskod är +503. Både
in-och utkommande samtal är dyra och det är också

Flyg

kostsamt att använda telefonens datatrafik. Informera

På Albatros resor i Centralamerika flyger vi oftast de

dig hos din mobiloperatör om täckning och priser.

längsta sträckorna med inrikesflyg. Den svenska
reseledaren informerar resedeltagarna om alla

De flesta hotell i El Salvador erbjuder

praktikaliteter vid incheckning på flygplatsen samt

internetanslutning men uppkopplingen är inte alltid

flygtid för gällande sträcka.

lika snabb som i Sverige.

Prisnivå

Drycker och hygien

Det är relativt billigt att äta på restaurang i El Salvador.

Du bör inte dricka kranvattnet. Det ska kokas eller

En måltid (både lunch och middag) kostar cirka 100

steriliseras innan användning, även o du bara ska

kronor. Inklusive dryck klarar du dig alldeles utmärkt

borsta tänderna eller lägger istärningar i drycken. Du

på cirka 300 kronor om dagen. Souvenirer och hantverk

kan köpa vatten på de flesta ställen.

finns i alla prisklasser och du hittar många billiga
objekt.

I El Salvador ligger hygienen på en något lägre nivå än
i Västeuropa. Däremot har hotell och större

Dricks

restauranger moderna/västliga toalettförhållanden.

Det är vanligt att man lägger på cirka tio procent på

På offentliga toaletter och på landsbygden kan

räkningen på restauranger och hotell. Piccolos som bär

standarden mycket väl vara mer primitiv utan

bagage förväntar sig också en liten slant.

toalettpapper och liknande. Medtag gärna
toalettpapper eller ett paket våtservetter och ev.

Det är bra att lägga dricks, men det är naturligtvis

handdesinfektion (finns bland annat på svenska

högst frivilligt.

apotek). Då klarar du dig utan vatten om sådant
saknas.

Valuta och kreditkort
El Salvadors valuta är amerikanska dollar (USD). Tänk

Seder och bruk

på att inte ta med en större valör än 20-dollarsedlar. Det

Turister brukar välkomnas med öppna armar i El

är nästintill omöjligt att betala med 50- och

Salvador. Även om lokalbefolkningen är van vid

100-dollarsedlar eftersom dessa ofta är förfalskade.

många turister förväntas det att man respekterar
lokalinvånarnas seder och bruk. Naturskyddet är

De flesta restauranger, hotell och större butiker tar

viktigast av allt. Vi besöker ofta fridlysta områden och

Visa-kort, som även fungerar i uttagsautomater.

bevarandet av dessa har ofta högsta prioritet hos
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myndigheter och lokalbefolkning. Följ alltid

tortillabröd får ofta ersätta kniv och gaffel. Den långa

reseledarens eller lokalguidernas instruktioner.

kuststräckan ger en god inkomst av fisk och skaldjur.
På gatan hittar du ofta grillade majskolvar.

Det är förbjudet att fotografera militäranläggningar.
För övrigt gäller den gyllene regeln om att fråga först

Rökning

även i El Salvador.

Under flygresor och transport råder absolut rökförbud.
Dessutom råder det rökförbud på de flesta

Mat och dryck

restauranger och hotell. Fråga gärna reseledaren vad

Det inhemska köket innehåller ofta ris och bönor och

som gäller.
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Pass och visum El Salvador
Läs mer om regler för pass och visum vid resor till El Salvador nedan.
Ditt pass ska vara giltigt i minst 6 månader efter hemresan från El Salvador. Det krävs inget visum till El Salvador
för vistelser under 90 dagar. Om du inte är svensk medborgare är det viktigt att du undersöker vad som gäller för
just dig.
På några av våra resor ska du skicka in en kopia av fotosidan i ditt pass. Detta framgår av din faktura.
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.
Om du reser via USA på väg till eller från El Salvador måste du ha ett inresetillstånd i USA. Och om det bara är en
kort mellanlandning. Läs mer om inresa till USA på www.albatros.se/praktisk/inreseregler-till-usa

Inresekrav till El Salvador
Det finns för närvarande inga krav om test eller bevis för färdigvaccination.
Om du är färdigvaccinerad och har ett giltigt EU coronapass/covidbevis rekommenderar vi att du hämtar och
skriver ut ditt EU coronapass på engelska via https://covidbevis.se/ och tar med det under hela resan.
Var uppmärksam på att test- och dokumentationskrav kan ändras löpande och med kort varsel.
Läs mer och håll dig uppdaterad via UDs sidor Sweden Abroad:
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Vaccination El Salvador
Här nedan hittar du en översikt över de vaccinationer som rekommenderas inför en resa till
El Salvador
Vaccinationer
Vid vistelse under tre veckor i

hepatit A – difteri/stelkramp.

turistområden:
Vistelse i över tre veckor, även:

tyfus, ev. hepatit B

Längre vistelser:

dessutom Hepatit B tuberkulos

Zikavirus
Det råder en ökad risk för att infekteras av zikaviruset i El Salvador. Viruset överförs via samma mygga som kan
överföra denguefeber och gula febern. Det finns än så länge varken vaccin eller förebyggande medicin mot
zikavirus.
Du bör därför skydda alla exponerade delar av kroppen med myggspray. Sjukdomen påminner mycket om en
lätt influensa och är endast farlig för gravida kvinnor. Om en gravid kvinna smittas av zikaviruset ökar risken
avsevärt för fosterskador med underutvecklad hjärna hos fostret. Det rekommenderas därför att du inte reser till
El Salvador om du är gravid eller planerar att bli det.
Gula febern
Vaccinationskort för gula febern krävs av alla resenärer som kommer från ett gula febern-område. Vaccination
mot gula febern förnyas vart tionde år. Idag räcker en vaccination för att göra dig immun mot gula febern resten
av livet.
Malaria
Malaria finns i hela landet och vi rekommenderar förebyggande malariamedicin.
Denguefeber
Antalet fall av denguefeber ökar i El Salvador. Det finns varken vaccin eller förebyggande medicin mot sjukdomen
och därför är det ytterst viktigt att skydda sig mot mygg. Denguemyggorna är som mest aktiva vid soluppgång
och solnedgång och vid de tillfällena bör du ha myggbalsam på samtliga exponerade delar av kroppen.
Krav och rekommendationer rörande vaccinationer förändras löpande för olika länder. Kontakta därför din läkare
eller vaccinationscentral för aktuell information angående nödvändiga vaccinationer och
sjukdomsförebyggande behandling. Du kan även läsa mer på www.vaccin.se/resevaccin/
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Klimat och väder i El Salvador
Här kan du läsa om vädret i El Salvador. Här hittar du medeltemperaturer för huvudstaden
San Salvador.

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
San Salvador
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Källa: DMI
El Salvador har tropiskt klimat som är torrare än i övriga Mellanamerika. Regnperioden pågår mellan maj och
oktober. Övriga månader regnar det i stort sett aldrig i El Salvador. Vid kusten ligger temperaturen i genomsnitt
på
22-23 °C utan några större avvikningar. I inlandet varierar temperaturen mer och pendlar mellan 18 och 23°
beroende på årstid och hur högt du befinner dig.
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