
Praktiske informationer 
For at få det fulde udbytte af at rejse til fremmede lande og det bedste indblik i fremmedartede skikke  

og kulturer, er det vigtigt at vise respekt for stedet og dets indbyggere. Vi kommer som gæster - og 

ved at udvise respekt for de værter, vi besøger, vil vi komme i dialog og blive mødt med venlighed.  

Rejsen bliver dermed både mere spændende og berigende.

INDIEN
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Bagage
Ved evt. bagageforsinkelse er det en fordel at have pakket få 
vigtige ting i håndbagagen - f.eks. medicin, kontaktlinsevæ-
ske, tandbørste og et ekstra sæt tøj. 

Drikkepenge
Det er almindeligt at give drikkepenge i Indien. Det er vigtigt, 
at man er opmærksom på denne skik, da lønninger generelt 
er lave. Mange i servicebranchen er så dårligt lønnede, at drik-
kepenge betyder mere end selve lønnen.

På rejsen vil der være tale om drikkepenge på restaurationer 
og til buschauffører, lokalguider og hotelpersonale. Vores lo-
kalkendte rejseleder vil foreslå et beløb, men det er naturligvis 
helt op til den enkelte, hvor meget man ønsker at give. 

Af denne grund er drikkepenge ikke inkluderet i rejsens pris.

Elektricitet
I Indien benyttes 220 volt vekselstrøm, som vi er vant til i Dan-
mark. Danske stik passer derfor i mange stikkontakter, men 
da der findes mange stiktyper, er det klogest alligevel at med-
bringe en adapter til f.eks. kamera- og mobiltelefonopladere.

Forplejning
Det indiske køkken er kendetegnet ved brugen af masser af 
krydderier - specielt karry. Karry i Indien er ikke, som vi kender 
det, men en blanding af 5-6 forskellige planter og krydderier, 
som giver den karakteristiske smag. 

Kødretter er mest almindelig med kylling eller lam, men man-
ge retter er vegetarretter med en dejlig velkrydret smag. Den 

mest almindelige drik er te, men kaffe er også ved at blive 
populært.

Det frarådes at drikke vand fra hanen, og isterninger skal man 
undgå. Vand på flaske kan købes overalt og bør også bruges 
selv til tandbørstning. Tjek at flasken er uåbnet/forseglet in-
den brug. 

Forsikring
Den offentlige sygesikring dækker ikke uden for Europa. Det 
er derfor vigtigt at tegne en rejseforsikring, der f.eks. dækker 
omkostninger ved sygdomsbehandling og hjemtransport og i 
forbindelse med stjålne og ødelagte ejendele, da Ans Rejser 
ikke påtager sig noget ansvar i den forbindelse. Vi samarbej-
der med Europæiske ERV, fordi dækningen på deres produkter 
hører til markedets bedste. 

Kontakt vores rejsekonsulenter – de kan rådgive dig, så du får 
en forsikring, der passer til dit behov. Vær opmærksom på, at 
der kan være særlige betingelser for personer over 70 år.

Det kan anbefales at have kopi af pas, visum og forsikringspa-
pirer - gerne elektronisk evt. på en e-mail, som er tilgængelig 
fra udlandet, hvis du er uheldig at miste dokumenterne.

Hoteller
Vi skal bo på 3- og 4-stjernede hoteller med god beliggenhed. 
Hotellerne i Indien tildeles dog ikke stjerner efter dansk stan-
dard, så der kan være steder, hvor man vil opleve en lavere 
standard. Derudover må man være forberedt på, at der kan 
være begrænsning på brug af varmt vand.
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Hygiejne
På større hoteller og restauranter kan man forvente ”danske” 
toiletforhold. men jo længere ud på landet man befinder sig 
- jo lavere bliver standarden. Her er de såkaldte pedaltoiletter 
udbredte, og toiletpapir er ikke almindeligt. Det tilrådes der-
for, at have håndsprit eller vådservietter i tasken.

Klima
Størstedelen af Indien har tropisk klima, men med tempereret 
klima længst mod nord.

Dagtemperaturer Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 

New Delhi 210 240  300  360  390  390  350  330  340  330  280  230

Selvom der er lune temperaturer om dagen, kan det være 
markant køligere om aftenen, så det er klogt at medbring en 
jakke.

Kultur
Man bør vise respekt for landets indbyggere og kultur og vi 
skal som gæster i Indien især være  opmærksomme på pas-
sende påklædning på gaden, i templer og andre hellige ste-
der. Kvindelige turister bør undgå meget korte shorts og korte 
og nedringede kjoler. 

Når det gælder fotografering er det også vigtigt at vise hen-
syn. Lokalbefolkningen har som regel ikke noget imod at blive 
fotograferet, men det er høfligst at spørge først og evt. at give 
et mindre beløb til gengæld. Generelt bør man ikke fotogra-
fere kvinder i traditionelle og konservative samfund. 

Nogle steder koster det penge at fotografere og videooptage 
historiske seværdigheder og templer.

Medicin
Har du brug for livsvigtig medicin, anbefales det, at du med-
bringer en beskrivelse af indholdet på engelsk. Så er det lettest 
at genskaffe, såfremt du mister det. Din læge eller apoteket 
kan hjælpe med en sådan beskrivelse. Husk at pakke medicin 
i håndbagagen.

Det er en god idé at informere rejselederen om specielle syg-
domme – en information, som naturligvis bliver behandlet 
fortroligt.

Pas & visum
Der er visumpligt til Indien. Vi samarbejder med visumspeciali-
sten Comet Consular Services, for at sikre, at du får den bedst 
mulige hjælp i ansøgningsprocessen fra start til slut. Bemærk 
at dit pas skal være gyldigt mindst 6 måneder efter hjemrejse.

Sikkerhed
Man skal udvise forsigtighed med hensyn til penge og værdi-
genstande og f.eks. undlade at medbringe værdifulde smyk-
ker - også selv om kriminaliteten er lav i Indien. Opbevar 
derfor penge, pas og kreditkort tæt på kroppen og vær op-
mærksom, når du handler eller hæver penge. Det er en god 
ide at opbevare værdigenstande i sikkerhedsboks på hotellet, 
når du deltager i udflugter.

Telefon & net
Telefonnettet i Indien er effektivt, og der er normalt ikke 
problemer med at bruge en dansk mobiltelefon. Det er dog 
meget dyrt både at ringe og modtage opkald på en dansk mo-
biltelefon. 
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Internet-telefoni er den billigste løsning, og der er adgang 
til internettet på de største hoteller, der ofte har et ”business 
center”, hvor computere kan lejes eller lånes. Mange hoteller 
har også trådløst internet i lobbyen mod betaling.

Tidsforskel
Indien er 4½ time foran Danmark om vinteren og 3½ time om 
sommeren.

Toldregler
Se www.skat.dk (søg på ”toldregler på rejsen”) for gældende 
regler om, hvad der må medbringes til/fra Indien. 
Ved flyskift kan væsker (drikkevarer, parfume, toiletartikler) 
blive konfiskeret - endda selv om de er blevet plomberet ved 
indkøb i foregående lufthavne. Derfor anbefales det, at man 
venter med toldfrie indkøb til den sidste lufthavn inden an-
komstlufthavnen.

Transport
Busserne i Indien har ikke helt samme standard som i Europa, 
men vi har naturligvis valgt den bedste kategori med aircon-
dition. Bemærk at der er begrænset plads til håndbagage på 
busrejsen. Håndbagagen skal kunne stå under sædet eller 
være på hattehylden.

Vaccination
Normalt anbefales vaccination mod smitsom leverbetændelse, 
men vi anbefaler, at man kontakter egen læge for personlige 
forhold og undersøger de seneste generelle vejledninger på 
Udenrigsministeriets hjemmeside www.um.dk (søg under Rej-
sevejledning - Indien) 

Valuta
Den indiske mønt hedder Indiske Rupee (INR) og 100 INR svarer 
til ca. 11 DKK. Man bør ikke veksle til indisk valuta i Danmark, 
men medbringe US-dollars, som kan veksles ved ankomsten. 

Det er muligt at betale med kreditkort på hoteller og i større 
forretninger. Mod gebyr er det muligt at hæve på kreditkort 
i bankernes hæveautomater. Husk at medbringe pas ved en-
hver veksling. Det kan anbefales, at medbringe mere end ét 
kreditkort, så man er sikret, hvis der skulle opstå problemer 
med det ene kort. Husk at medbringe nødvendige informatio-
ner, hvis du får brug for at lukke dit kreditkort.

Facts om Indien
Statsform:  Forbundsrepublik med 28 delstater + 7 

unionsteritorier
Befolkning:  1,2 mia
Hovedstad:  New Delhi med 16,7 mio indbyggere.
Areal:  3.288.000 km2 (76 gange større end Dan-

mark)
Religion:  80 % hinduer, 14 % muslimer, 7,5 % mus-

limer, 2,4 % kristne
Sprog:  Engelsk og hindi samt 1000 forskellige 

sprog/dialekter, hvoraf 18 er officielle
Kystlinje:  7.000 km
Højeste bjerg:  Kanchenjunga 8.598 m
Vigtigste flod: Ganges på 2.510 km


