Res med hjärta, hjärna och omtanke

Värt att veta om

Colombia

Fakta Colombia
Språk

Spanska
Religion

Katolicism

Huvudstad

Invånarantal

Bogotá

47, 2 milj.

Valuta

Areal

Peso

1 141 748 km2

Här kan du läsa mer om praktiska upplysningar i samband med din resa till Colombia.

Tidsskillnad

resenär betalar dricks till hotellpiccolos, på

Tidsskillnaden mellan Sverige och Colombia varierar

restauranger (10-15%) osv.

beroende på om vi har sommar- eller vintertid i Sverige:
Som förstagångsresenär till Colombia kan det vara
Sommartid -7 timmar

knepigt att veta hur mycket man lämnar till olika

Vintertid -6 timmar

personer. Men med ett par pesos kommer man långt! I
praktiken går det att ordna så att reseledaren samlar

Transport i Colombia

in pengar för hela turen och ser till att rätt personer får

Buss

vad de ska ha. Vi vill betona att det självklart är frivilligt

Bussarna i Colombia har inte helt samma standard om

att lämna dricks, även om det är allmän praxis.

vi jämför med Europa. Vi ser till att bussarna som vi
använder oss av har bra standard.

Valuta och kreditkort
Den colombianska valutan heter pesos (COP). Det är

Flyg

enklast att ta med kreditkort (Visa eller Mastercard) och

På våra rundresor i Colombia flyger vi ofta längre

ta ut pesos i uttagsautomater, som finns på de flesta

sträckor med inrikesflyg. Inför sådana flygresor

platserna vi besöker. Avgifterna är höga om man vill

informerar den svenske reseledaren om tid för avgång

växla från dollar, så det kan vara en god idé att bara ta

samt vad som gäller vid incheckningen på flygplatsen.

med en mindre summa i dollar som reserv. Man kan
även betala med kreditkort på de flesta bättre

Ekonomi

restaurangerna, i större affärer och liknande.

Man kan få ett bra mål mat för ungefär 80 kronor. Då det
gäller fickpengar så är 100 till 200 kronor om dagen bra

Elektricitet

belopp som utgångsläge. Planerar du att köpa med

Colombia använder 110 volt. Vi rekommenderar att du

saker hem från resan bör du däremot se till att ta med

tar med en adaptersats med många alternativ.

lite extra.

Telefon och internet
Dricks

D en internationella landskoden för Colombia är +57.

På våra resor kommer du i kontakt med vardagslivet

Det är dyrt att ringa hem så hör gärna med din

och landets seder och bruk. Det kan finnas vissa

mobiloperatör angående täckning och priser för

förhållanden som du inte är van vid, till exempel att ge

samtal från Colombia.

dricks. I många länder är systemet med dricks mer
organiserat än vad vi svenskar är vana vid och det

Internetcaféer finns numera i de flesta städerna, men av

finns en förväntan om att lokalguider och chaufförer

erfarenhet vet vi att det kan vara svårt att hinna

ska få en viss summa dricks under resans gång. Vi

besöka sådana ställen annat än under egen tid eller

anger ett belopp i vårt reseprogram så att du kan

efter avslutat dagsprogram. De flesta hotellen har

räkna med detta när du gör upp din resebudget

internetservice, men räkna med långsammare

hemma. I resans pris är kostnad för dricks inte

anslutning jämfört med hemma. Vissa hotell tar ut en

medräknad då du själv bestämmer hur mycket du vill

extra kostnad för detta.

ge under resan. Systemet med dricks kan sägas vara
en del av den kultur du besöker och som du därför bör

Hygien

följa och respektera. Det är normalt att man som

I Colombia är hygienförhållandena ofta sämre än i
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Västeuropa. Hotell och större restauranger har dock

Colombianerna är i allmänhet öppna och bemöter

modernare toaletter. Däremot rekommenderar vi att

turister på ett vänligt sätt. De lägger sig inte gärna i hur

man tar med toalettpapper eller vårservetter om man

du uppför dig. Man utgår istället från att du som

beger sig utanför storstäderna. Ta även med

besökare i landet har satt dig in i hur man uppför sig.

handdesinfektion (finns t.ex. på svenska apotek), så
blir du inte lika beroende av tillgång på vatten.

Även om lokalbefolkningen i regel är van vid många
turister förväntar man sig att lokala seder och bruk

Rökning

respekteras. Viktigare än något annat är naturskydd.

Under all flygning och busstransport råder rökförbud.

Oftast är de områden vi besöker totalfredade, och

Det gäller även på de flesta restauranger och hotell.

bevarandet av dessa områden har högsta prioritet

Om du är osäker, hör med reseledaren om vad som

hos myndigheterna och lokalbefolkningen. Du bör

gäller för rökning i Colombia.

därför lyssna extra noga när reseledaren och
lokalguiden under resan informerar om

Seder och bruk
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naturskyddade områden.

Pass och visum Colombia
Läs om pass och visum vid resor till Colombia.
Ditt pass måste vara giltigt minst tre månader efter hemresedatum från Colombia.
Visum krävs inte för svenska medborgare som uppehåller sig mindre än 90 dagar i Colombia. Skicka in en kopia
av ditt pass till Albatros Travel.
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 Colombia
Få mer information om vaccinationer i förbindelse med resor till Colombia.
Zikavirus
Det finns en smittorisk med zika-virus i Colombia. Viruset överförs via samma mygg som kan smitta med
denguefeber och gula febern. Det finns varken vaccinationer eller förebyggande medicin mot zikavirus. Man bör
därför skydda bar hud med myggsprej. Sjukdomen påminner mycket om en lätt influensa och är endast allvarlig
för gravida. Om man är gravid och smittas med zikavirus finns det en stor risk för fosterskador, bland annat
utvecklas fostrets hjärna inte som det ska. Därför rekommenderar vi inte att man reser till Colombia om man är
gravid eller planerar att bli gravid.
Gula febern
I vissa länder måste man visa upp intyg på giltig vaccination mot gula febern. För att certifikatet ska vara giltigt
måste vaccinationen ha utförts minst tio dagar innan ankomst. Rekommendationen har hittills varit att
påfyllnadsdos krävs efter tio år vid vistelse i områden där sjukdomen finns. Världshälsoorganisationen (WHO)
har nu fastställt att en dos ger livslångt skydd.
Du kan läsa mer här: www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/vaccinationer/vacciner-a-o/gulafebern
Man har observerat att äldre personer ibland har en tendens att få svårare biverkningar och därför bör man vara
försiktig med att vaccinera just äldre.
Om man på grund av detta inte vill vaccinera sig mot gula febern ska man be läkare eller kliniken där man blir
vaccinerad att skriva in i vaccinationskortet att man på grund av medicinska anledningar inte är vaccinerad mot
gula febern. Detta accepteras av immigrationsmyndigheterna.

Malaria
Det finns malaria i hela Amazonområdet, och det rekommenderas, att man vid resa i detta område tar
malariaförebyggande medicin. I resten av Colombia, särskilt vid Stilla havet och på landsbygden under ca. 100
meter er det risk för malaria, och man ska även vara mycket noggrann och förebygga myggstick (myggspray
med DEET eller AUTAN, användning av impregnerat myggnät eller bo på hotell med luftkonditionering).
Malariamyggan sticker först när det har blivit mörkt.
Denguefeber
Denguefeber förekommer i hela Colombia, också i städerna. Det finns inget vaccin eller förebyggande medicin för
denguefeber och man ska vara noggrann med att skydda sig mot myggstick med myggspray med DEET eller
AUTAN. Denguemyggan sticker oftast kring solnedgång och soluppgång.
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/

5

Colombia

Klimat Colombia
Få en överblick över Colombias klimat och väder - se temperaturer för huvudstaden Bogota
och Santa Maria.
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
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Nederbörd (mm)

4
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9

51

60

57

57

87

114

48
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Santa Marta

Källa: World Weather Information Service
Vid kusterna och på låglandet är klimatet varmt och tropiskt. Regntiden infaller mellan mars och november, då
regnet kommer i korta, kraftiga byar. Regnsäsongen varar längre i Los Llanos, där det endast är förhållandevis
torrt mellan december och mars. Den colombianska Stillahavskusten är ett av de mest regniga områdena i
världen. Temperaturen varierar endast lite under året. Det krävs att man tar sig högt upp för att uppleva några
större temperaturskillnader. I de lägst belägna regionerna ligger medeltemperaturen på 26°, i de högsta delarna
på 15°.
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