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Hyvä tietää Georgiasta
Kieli

Georgia

Pääkaupunki

Tbilisi

Uskonto

Valuutta

kristinusko,
Lari (GEL)
ortodoksisuus

Asukasluku

4, 5 milj.
Pinta-ala

69 700 km2

Aikaero

Puhelin ja internet

Georgian aika on +1 tunti Suomen aikaan verrattuna.

Georgian kansainvälinen maanumero on +995.
Ulkomaille soittaminen voi olla kallista. Tarkemmat

Liikkuminen Georgiassa

puheluiden hinnat saat omalta operaattoriltasi.

Liikenne pääkaupungissa Tbilisissä on vilkasta, eikä

Suurimmissa hotelleissa on maksullinen internet-

liikennesääntöjä aina noudateta. Tiet maaseudulla

yhteys.

voivat olla huonompikuntoisia.

Juomavesi ja hygienia
Hintataso

Kraanavesi ei ole juomakelpoista. Juo ainoastaan

Georgia on yksi Euroopan edullisimpia maita. Hyvän

pullotettua vettä. Hotelleissa ja suuremmissa

aterian saa ravintolassa jopa noin 5-6 eurolla.

ravintoloissa on modernit wc:t. Yleisten käymälöiden
taso maaseudulla voi usein olla vaatimaton. Ota

Valuutta ja luottokortit

retkille mukaan hieman paperia ja käsidesiä.

Georgian valuuttaa on Lari (GEL). Lari jakaantuu 100
tetriin. Suurimmissa kaupungeissa on
pankkiautomaatteja. Esim Visa ja Mastercard käyvät
maksukortteina suurimmissa hotelleissa,

Paikallisia tapoja

ravintoloissa ja osassa kaupoista Tbilisissä.

Georgialaiset ovat vieraanvarainen kansa. Maassa ei

Kaupungissa on pieniä rahanvaihtotoimistoja, joissa

ole erityisiä pukeutumis- tai käyttäytymissääntöjä,

voi vaihtaa Amerikan dollareita, euroja ja Venäjän

jotka tulisi huomioida. Matkan aikana vierailemme

ruplia.

kirkoissa, jolloin olkapäät ja polvet tulee olla
peitettyinä.

Juomarahat
Tbilisissä ja muissa suuremmissa kaupungeissa

Ilmasto

ravintoloissa, kahviloissa ja taksissa laskun

Teemme muutamana päivänä retken vuoristoiselle

loppusumma pyöristetään lähimpään 10 lariin. Tällöin

seudulle, ota mukaan myös lämpimämpää

ei tarvitse jättää erillistä juomarahaa.

vaatetusta, esim. fleece-pusero ja tuulenpitävä takki.
Tarkemman sään voit tarkistaa ennen matkaa esim:

Sähkövirta
Sähkövirta on 220V ja pistorasiat ovat eurooppalaista
mallia.
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www.foreca.fi.

Passi ja viisumi Georgiaan
Lue alla passi- ja viisumimääräyksistä sekä korona-ajan matkustussäännöistä Georgiaan.
Passin tulee olla voimassa koko matkan ajan ja kuusi kuukautta matkan jälkeen. Suomen kansalainen ei
tarvitse viisumia Georgiaan. Mikäli olet jonkin muun kansalainen, tarkistathan oman maasi viisumimääräykset.

Koronaan liittyvät matkustussäännöt
Ennen matkaa lähetämme sinulle tietoa niistä maahantulosäännöistä, jotka koskevat matkakohdettasi.
Maahantulosäännöt voivat kuitenkin muuttua hyvin lyhyellä varoitusajalla. Tämän vuoksi on tärkeää, että
seuraat Ulkoministeriön matkustustiedotteita osoitteessa https://um.fi ja sen lentoyhtiön/lentoyhtiöiden
sivuja, jotka liittyvät matkaasi. Tiedot voivat muuttua esim. sen osalta minkä tyyppisiä kasvomaskeja tulee
lennoilla käyttää tai vaatiiko kohdemaa koronatestiä ja negatiivista testitulosta ennen matkustamista
maahan. Jos matkaasi sisältyy välilaskullisia lentoja, huomiothan myös niiden maiden maahantulosäännöt,
joihin teet ainoastaan välilaskun ja vaihdat konetta.
Sinun omalla vastuullasi on huolehtia siitä, että täytät kaikki ne ehdot, jotka ovat voimassa matkakohteessasi
ennen matkasi lähtöpäivää. Mikäli matkalle pääsy estyy sen vuoksi, ettei voimassaolevia sääntöjä ja
rajoituksia ole huomioitu, matkan hintaa ei palauteta.
Edellä mainitut koskevat kaikkia matkustajia, huolimatta siitä; oletko saanut koronarokotteet, et ole saanut
koronarokotteita tai olet sairastanut koronan.

Maahantulosäännöt Georgiaan
Jos olet saanut kaksi COVID19-koronarokotetta ja sinulla on voimassaoleva EU-koronatodistus; sinun tulee
ottaa koronatodistus matkalle mukaan. Suosittelemme, että tallennat Omakannasta todistuksen kuvana
matkapuhelimeen sekä tulostat matkalle mukaan myös paperisen version koronatodistuksesta. Ota mukaan
pankkitunnukset, jotta voit tarvittaessa kirjautua matkan aikana Omakantaan.
Mikäli et ole saanut kahta koronarokotetta, sinun tulee itse selvittää maahantulosäännöt, jotka koskevat
sinua. Huomioithan, että maakohtaiset säännökset voivat muuttua lyhyellä varoitusajalla.
Lue ajankohtaiset tiedot Ulkoministeriön kotisivuilta: https://um.fi/matkustustiedotteet-a-o
Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos: https://thl.fi/fi/
Lue lisää ajankohtaista tiedtoa Georgian ulkoministeriön kotisivuilta:
https://www.geoconsul.gov.ge/en/newsFeed
/nId/305?fbclid=IwAR3XV6omIg8WpygOqjHWcdpiC8zfselygNu2WGV4ekidx89SxXiyIHtS38U
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Rokotukset Georgiaan
Alla on lisätietoa, mikäli tarvitset erityisiä rokotuksia Georgiaan matkustettaessa.
Mikäli olet epävarma omasta rokotussuojastasi tai haluat lisätietoa, ota yhteyttä omaan lääkäriisi tai lue lisää:
www.rokote.fi.
Georgiaan matkustettaessa ei tarvita erityisiä rokotteita. Jäykkäkouristus-, kurkkumätä- ja poliorokotukset on
kohteesta riippumatta hyvä olla voimassa.
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Ilmasto ja sää Georgiassa
Tällä sivulla on yleistä tietoa Georgian ilmastosta ja säästä. Alapuolella olevassa
taulukossa on Tbilisin keskimääräisiä lämpötiloja ja sademääriä.

TAM HEL MAA HUH TOU KES HEI ELO SYY LOK MAR JOU
Tbilisi
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Lähde: DMI
Korkeat Kaukasus-vuoret estävät Siperiasta virtaavan kylmän ilman leviämisen maahan, jolloin ilmasto pysyy
varsinkin laaksoissa mukavan leutona. Kesällä lämpötilat ovat korkeita. Korkeammalla vuoristossa tulee
useammin sateita, joko vetenä tai lumena.
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