
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.

USA
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Amerikanske måleenheder
Amerikanerne bruger miles, feet, gallons og pounds. Tøj- og 
skostørrelser er også anderledes end i Danmark. Temperatu-
ren måles i Fahrenheit, og man omregner til Celcius ved at 
trække 32 fra Fahrenheit-tallet, dividere med 9 og gange med 
5. Døgnet tælles i to gange 12 timer (AM-tider før kl. 12 mid-
dag og PM tider efter kl. 12 middag).

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 USA, da lønninger i 
servicebranchen er baseret på drikkepenge og derfor er det 
vigtigt, at man er opmærksom på denne amerikanske skik. 
Der vil være tale om drikkepenge på restaurationer og til bus-
chauffører, taxachauffører, lokalguider og hotelpersonale. Vo-
res lokalkendte rejseleder vil informere om et passende beløb, 
som indsamles i begyndelsen af rejsen, 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 USA er spændingen på 110/120 volt, men i langt de fleste 
tilfælde kan man godt bruge elektriske apparater fra Europa, 
f.eks. opladere, men vær forberedt på, at opladning tager 
længere tid. Amerikanske stik er dog anderledes end europæi-
ske. Stikkene er ”flade” og det er nødvendigt med en adapter, 
som kan købes i el-forhandlere eller  i lufthavnen.

Forplejning
Morgenmaden består som regel af en”continental breakfast”, 
der oftest er kaffe/te, juice og brød med smør og marmelade. 

Den amerikanske madkultur er et miks af alle de etniske grup-
per, der findes i USA. Retter som pizza, lasagne, chilli con 
carne, tortillas og chop suey efterhånden blevet amerikanske 
”nationalretter”. Portionerne er store i USA. Det er ofte mu-
ligt at dele en hovedret og få den serveret på to tallerkner 

(ofte for 5-8 $ ekstra). Når det gælder drikkevarer, så er det 
selvfølgelig  Coca Cola og Pepsi, man drikker i USA.  Men de 
glimrende vine, der produceres i Californien kan anbefales.

Der findes utallige spisesteder, fastfood-restauranter og ca-
féer, og det vil oftest være muligt, at spise en udmærket fro-
kost for 60-80 kroner, og et aftensmåltid med et glas vin kan 
mange steder fås for ca. 175-200 kroner. Husk at der oveni 
de nævnte priser på menukortet lægges lokal skat og drikke-
penge. Skatten vil altid fremgå af regningen, og drikkepenge 
skal du selv lægge oveni beløbet. 

Overalt i USA kan man drikke vand fra hanen, dog kan vandet 
i storbyerne have en metallisk smag. Vand på flaske kan købes 
overalt.

Klima
Klimaet er meget varieret - pga. af de enorme afstande i USA.

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

New York  60  70  110  170 230  280  300  300 260  200  140  80 

Regn i mm  89  74  104  89  91  86  102  119  89  84  89  84

Washington D.C.  60  70  110  170  230  280  300  300  260  200  140  80 

Regn i mm  84  68  96  85  103  88  108  120  100  78  75  75

Los Angeles  200  190  190  210  210  230  240  250  250  240  220  200 

Regn i mm  68  73  45  27  3  3  0  0  5  10  28  61

San Francisco  60  70  110  170  230  280  300  300  260  200  140  80 

Regn i mm  102  88  68  33  12  3  1  1  5  19  40  104

Las Vegas  200  190  190  210  210  230  240  250  250  240  220  200 

Regn i mm  13  10  8  5  3  0  13  13  8  5  8  10

New Orleans 160  180  220  260  290  320  330  320  300  260  220  180 

Regn i mm  128  153  125  114  116  148  155  157  140  78  112  146

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

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 be-
hov. 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.

Der er ingen krav om vaccinationer, men vi anbefaler, at man 
kontakter egen læge for personlige forhold og undersøger de 
seneste generelle vejledninger på Udenrigsministeriets hjem-
meside www.um.dk (søg under Rejsevejledning - USA) 

Pas, visum & ESTA
Danske statsborgere skal ikke have visum til USA, når opholdet 
er på under 90 dage. Dit pas skal være gyldigt i mindst seks 
måneder efter hjemkomsten. Tjek at navnet i dit pas stemmer 
overens med navnet på din flybillet, og tjek de øvrige rejsedo-
kumenter inden afrejse. Kopi af pas indsendes til Ans Rejser.

Rejsende til USA skal søge om indrejsetilladelse via indrejse-
program ESTA (Electronic System for Travel Authorization). 
Formularen findes på https://esta.cbp.dhs.gov/esta. Den skal 
udfyldes senest 72 timer før afrejse.

Efter indtastning af personoplysningerne følger en godken-
delse med et kontrolnummer, som skal medbringes på rejsen. 
Er svaret PENDING, foretages en automatisk rutineundersø-
gelse, og svarest vil følge inden for 72 timer. Gives der afslag, 
skal man henvende sig til den amerikanske ambassade - se  

https://dk.usembassy.gov. Bemærk at en godkendt indrejsefor-
mular ikke garanterer indrejse i USA. Den tjener udelukkende 
som godkendelse for flyrejsen. 

Den endelige indrejsegodkendelse gives fortsat af immigrati-
onsmyndighederne ved ankomsten i USA. En godkendt ESTA 
formular er gyldig ved indrejse til USA i to år, men hvis man får 
nyt pas, eller sker der ændringer i de angivne oplysninger, skal 
der ansøges på ny. De amerikanske myndigheder opkræver et 
gebyr på $14 for indrejsetilladelsen. Gebyret betales samtidig 
med ansøgningen og betales med kreditkort. 

NB: Der findes bureauer, der via deres hjemmeside tilbyder 
ESTA registrering og opkræver et ekstra gebyr. For at undgå 
det, er det vigtigt at benytte ESTA’s officielle hjemmeside  
https://esta.cbp.dhs.gov/esta

Vi anbefaler at du mindst 1 måned før afrejse udfører din re-
gistrering - og at du efterfølgende tjekker, at din ESTA stadig 
er bekræftet 8-14 dage inden afrejse. 

Det skal understreges, at afgivelsen af disse oplysninger samt 
rigtigheden af disse alene påhviler den rejsende. Ans Rejser 
har intet ansvar for afgivelse af ovennævnte oplysninger, 
hvorfor Ans Rejser ikke kan blive mødt med krav, der måtte 
udspringe heraf grundet manglende eller mangelfulde oplys-
ninger. -

Det kan tage ret lang tid at komme igennem paskontrollen i 
USA, da man bl.a. skal have scannet fingeraftryk og øjne. En 
times kø er ikke ualmindeligt.

Rygning
Rygeforbuddene er forskellige fra stat til stat, men generelt 
bliver flere og flere offentlige steder røgfrie. Er du i tvivl, om 
du må ryge, så lad være, hvis du vil undgå en bøde.

Sikkerhed
Det er generelt meget sikkert at være turist i USA, men almin-
delig påpasselighed anbefales naturligvis. Man skal udvise for-
sigtighed med hensyn til penge og værdigenstande og f.eks. 
undlade at medbringe værdifulde smykker. Opbevar penge, 
pas og kreditkort tæt på kroppen og vær opmærksom, når 
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du handler eller hæver penge. Det er en god ide at opbevare 
værdigenstande i sikkerhedsboks på hotellet.

Skatter i USA
I USA er priserne næsten altid uden lokal moms (Sales Tax). 
Beløbet varierer fra stat til stat, men du skal regne med, at 
der lægges 5 – 15 % til det beløb, der står på prisskiltet eller 
menukortet.

Telefon & net
Det er dyrt at ringe fra hotellerne i USA og det er også dyrt 
at ringe via sin mobiltelefon. Har du brug for at tale meget i 
telefon på rejsen, så benyt internet-telefoni. Der er adgang til 
internettet på mange hoteller og restauranter.

Tidsforskel
USA har mange tidszoner. Eksempelvis er østkyststaterne 5-6 
timer bagud i forhold til dansk tid og vestkyststaterne 8-9 ti-
mer bagud i forhold til dansk tid.

Toldregler
Se www.skat.dk (søg på ”toldregler på rejsen”) for gældende 
regler om, hvad der må medbringes til/fra USA. 

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

På rejsen til og fra USA er det bedst ikke at låse kufferten. Hvis 
de amerikanske indrejsemyndigheder ønsker at tjekke kuffer-
ten, bliver den åbnet uden hensyntagen til, at den er låst, og 
resultatet er en ødelagt kuffert. Ønsker man at låse kufferten, 
kan man bruge en TSA-lås, som myndighederne kan åbne.

På vores udflugter er vi omhyggelige med, at vores amerikan-
ske samarbejdspartneres busser har en god standard, og na-
turligvis har aircondition. Bemærk, at der er begrænset plads 
til håndbagage på busrejser, og håndbagagen skal kunne stå 
under sædet, da hattehylden er forbeholdt overtøj og andre 
beklædningsdele.

Valuta
Valutaen er amerikanske dollars (US$), og det anbefales altid 
at have kontanter på sig på rejsen rundt i USA - bl.a. til drik-
kepenge. Det er en fordel at medbringe nogle 1$ og 5$ sedler 
hjemmefra, så har man drikkepenge klar fra starten af. 

Det er muligt at bruge internationale kreditkort de fleste ste-
der, og der er hæveautomater på næsten hvert gadehjørne. 
Ved betaling med kreditkort kan man kun hæve det beløb, 
som svarer til det, varen koster. Vær opmærksom på at der 
kan være en begrænsning på, hvor meget der må hæves på 
kreditkortet - dette afhænger dog af den enkelte bank og det 
enkelte kreditkort. Få evt. yderligere information i din bank.

Det kan være en god idé at medbringe mere end ét kreditkort. 
På den måde er du på den sikre side, hvis der skulle opstå pro-
blemer med det ene kort. Husk de nødvendige telefonnumre, 
hvis du får brug for at lukke dit kreditkort.


