Matkoja Ajatuksella ja Sydämellä

Hyvä tietää

Serbia

Hyvä tietää Serbiasta
Sprog

Pääkaupunki

Asukasluku

Serbisk

Belgrad

7, 2 milj.

Uskonto

Valuutta

Pinta-ala

Ortodoksisuus Dinaari

88.360 km2

Tällä sivulla on tärkeää tietoa ennen matkaa ja matkalla Serbiassa.

Aikaero

Jännite on 220–230 V, eli sama kuin Suomessa.

Aika on Serbiassa tunnin Suomen aikaa jäljessä.

Pistorasiat ovat samanlaisia kuin Suomessa.

Liikkuminen

Puhelin ja internet

Belgradissa on toimiva liikenneverkosto.

Serbian maakoodi on +381. Soittaminen, puheluiden
vastaanottaminen ja datan käyttö saattaa olla

Hintataso

kallista, joten hinnat ja verkon kattavuus on hyvä

Hintataso on Serbiassa suurimmaksi osaksi

tarkistaa omalta operaattorilta ennen matkaa.

edullisempi kuin Suomessa. Illallinen maksaa
hyvätasoisessa ravintolassa noin 6–7 euroa.

Hygienia
Suosittelemme vain pullotetun veden juomista.

Valuutta ja luottokortit

Varaudu vaihteleviin hygieniatasoihin ottamalla

Serbian rahayksikkö on dinaari. Maassa on useissa

matkalle mukaan esimerkiksi kosteuspyyhkeitä ja

paikoissa mahdollista vaihtaa ulkomaista valuuttaa.

käsidesinfektioainetta.

Yleisimmät luottokortit (Visa, Amex, MasterCard)
käyvät maksuvälineenä monissa paikoissa.

Tapoja ja käytäntöjä
Serbialaiset ovat moderneja ja ottavat vierailijat

Juomaraha

vastaan hymyssä suin. Pukeutumista ja käytöstä ei

Ravintoloissa ja baareissa on tapana lisätä noin 10–15

ole tapana säännellä. Jalat tulisi peittää ja

prosenttia juomarahaa loppulaskun summaan.

mahdollinen päähine (hattu, lippalakki jne.) riisua, kun
vieraillaan kirkossa ja luostarissa.

Sähkö
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Passi ja viisumi Serbiaan
Alla on tietoa passi-ja viisumimääräyksistä Serbiaan matkustettaessa
Suomen kansalaisen passin tulee olla voimassa vähintään kuusi kuukautta kotimatkan jälkeen. Viisumia ei
tarvita alle 90 päivän matkalle. Jos olet muun kuin Suomen kansalainen, tarkista maahantulovaatimukset
omasta suurlähetystöstäsi.
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Terveys ja rokotukset Serbiassa
Alla on lisätietoa, mikäli tarvitset erityisiä rokotuksia Serbiaan matkustettaessa.
Serbiaan matkustettaessa ei tarvita erityisiä rokotteita. Jäykkäkouristus-, kurkkumätä- ja poliorokotukset on
kohteesta riippumatta hyvä olla voimassa.
Mikäli olet epävarma omasta rokotussuojastasi tai haluat lisätietoa, ota yhteyttä omaan lääkäriisi tai lue lisää:
www.rokote.fi
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Ilmasto ja sää Serbiassa
Tällä sivulla on yleistä tietoa Serbian ilmastosta ja säästä. Alapuolella olevassa
taulukossa on kaupunkikohtaisia lämpötiloja ja sademääriä.
TAM HEL MAA HUH TOU KES HEI ELO SYY LOK MAR JOU
Belgrad
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Lähde: DMI
Serbiassa vallitsee mannerilmasto. Kesällä lämpötila pysyttelee noin 25–30 asteessa. Talvet ovat etenkin
vuoristoalueilla kylmiä ja lunta saattaa tulla reilusti.
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