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Tällä sivulla on tärkeää tietoa ennen matkaa ja matkalla Intiassa.

Ennen matkaa

Junalla matkustamme parhaassa mahdollisessa

Noin viikko ennen matkaa lähetämme sinulle

luokassa. Eri junamatkojen välillä saattaa olla

sähköpostitse lentoliput ja tietokirjeen matkaan

eroavaisuuksia, mutta tavoitteemme on aina käyttää

liittyen. Ota nämä tiedot matkalle mukaan.

parhaita yhteyksiä, jotta pääsemme paikasta toiseen
mahdollisimman kätevästi. Junat eivät ole

Rokotukset

eurooppalaista tasoa, mutta junamatka Intiassa on

Intiassa vaaditaan todistus keltakuumerokotuksesta

varmuudella kokemus!

matkailijoilta, jotka tulevat maista, joissa kuumetta
esiintyy. (Suomessa ei esiinny keltakuumetta) Intiassa

Lento

esiintyy malariaa alle 1500 metrin korkeudessa.

Kiertomatkoillamme pidemmät maan sisäiset matkat

Tarkista henkilökohtainen malarialääkityksen tarve

teemme usein lentäen. Maan sisäisillä lennoilla

lääkäriltä. Maakohtaiset suositukset ja tietoa

käytettävät konetyypit ovat usein pienempiä ja

rokotuksista ja muista terveysmääräyksistä saat

ahtaampia kuin esim. mannerten välisillä lennoilla.

osoitteista www.rokote.fi sekä www.thl.fi.

HUOM. Intian sisäisillä lennoilla matkalaukut saavat
enimmillään painaa vain 15 kiloa ja käsimatkatavarat

Matkavakuutus

7 kiloa. Ylimääräisistä kiloista velotetaan lisämaksu.

Varmista ennen matkaa, että sinulla on matkan
aikana voimassa oleva riittävän kattava

Käsimatkatavarat

matkavakuutus sekä matkatavaravakuutus.

Suosittelemme, että pakkaat tärkeimmät tavarat

Suosittelemme peruutusturvalisän liittämistä

kuten, mahdolliset lääkkeet käsimatkatavaroihin. Jos

vakuutukseen, tämä suojaa sinua, mikäli joudut esim.

tarvitset matkallasi lääkkeitä, kuljeta niitä

sairauden vuoksi peruuttamaan matkasi.

alkuperäisissä pakkauksissa, joissa mukana on
lääkäriltä saamasi resepti. Lisätietoja ja

Sää

pakkausohjeita saat Finavian nettisivuilta:

Voit tarkistaa matkakohteesi sään ennen matkalle

http://www.finavia.fi/ (Matkustajat/Pakkausohjeita).

lähtöä internetistä, esimerkiksi osoitteista
www.foreca.fi, www.cnn.com tai www.bbc.com.

Aikaero
Kesäaika Intiassa on 2,5 tuntia Suomea edellä ja

Lennolla Intiaan

talviaika 3,5 tuntia Suomea edellä.

Ennen laskeutumista lentohenkilökunta jakaa
maahantulokortit, jotka annetaan saavuttaessa

Passi ja viisumi

lentokenttäviranomaisille. Kortti on kaksiosainen, yksi

Passin tulee olla voimassa 6 kuukautta matkan

osa annetaan passivirkailijalle ja toinen

jälkeen ja passissa tulisi olla kaksi tyhjää sivua

tullivirkailijalle. Lentohenkilökunta neuvoo

leimoja varten. Suomen kansalaisilta vaaditaan

maahantulokortin täyttämisessä.

viisumi Intiaan matkustettaessa. Mikäli
kansallisuutesi on jokin muu, tarkistathan tarvitsetko

Liikkuminen Intiassa
Juna
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viisumin.

Juomaraha

Sähkö

Intiassa on tapana maksaa juomarahaa kuljettajille ja

Intiassa verkkovirta on 220 volttia kuten Suomessakin.

paikallisoppaille. Palvelualoilla työskenteleville

Sähköpistokkeita on kuitenkin monenlaisia, joten

juomaraha on suuri osa heidän palkkaansa tätä

parasta on ottaa mukaan yksi matka-adapteri, jossa

jokaisen matkailijan tulisi kunnioittaa. Olemme

on monta eri pistorasian osaa.

laskeneet juomarahan osuuden valmiiksi ja
ilmoitamme sen matkan yhteydessä nettisivuillamme,

Puhelin ja internet

jotta osaat suunnitella matkabudjettisi. Emme ole

Intian maakoodi on 91. Soittaminen Suomeen saattaa

sisällyttäneet juomarahan osuutta matkan hintaan,

olla hinnakasta. Tarkemmat puhelu- ja tekstiviesti

sillä haluamme, että jokainen voi itse päättää

hinnat voit halutessasi tarkistaa

antamansa juomarahan suuruuden.

puhelinoperaattoriltasi ennen matkaa. Useimmissa
kaupungeissa on suuri määrä internet-kahviloita

Monissa hotelleissa, ravintoloissa, kahviloissa ja

mutta verkkoyhteys ei ole yhtä nopea kuin mihin

muissa vastaavissa paikoissa juomarahaa tulisi

olemme Suomessa tottuneet. Joissain hotelleissa on

jättää 10-15% laskun loppusummasta. Joskus tämä

myös mahdollisuus internetin käyttöön. Huomioithan

summa on laskettu jo valmiiksi laskuun, joten lasku

kuitenkin verkon hitauden ja mahdollisen lisämaksun.

kannattaa tarkistaa ja jos palvelumaksu on jo lisätty,
sinun ei tarvitse jättää erillistä juomarahaa.

Hygienia
Hotelleissa ja osassa ravintoloita on nykyaikainen,

Mikäli olet epävarma, miten juomarahan kanssa

länsimaalainen hygienian taso. Kaupunkien

pitäisi toimia, voit aina kysyä neuvoa

ulkopuolella ja maaseudulla sekä yleisillä paikoilla

matkanjohtajalta.

kannattaa varautua alkeellisimpiin wc-tiloihin ja
vessapaperin puutteeseen. Ota matkalle mukaan

Valuutta ja luottokortit

varalle hieman wc-paperia, kosteuspyyhkeitä ja

Valuutta on Intian rupia (INR). Rupia on jaettu sataan

käsidesinfektioainetta.

paisaan (100 paisa = 1 INR). Suomesta saa vaihdettua
rupian seteleitä rahanvaihtotoimistoissa

Juo ainoastaan pullotettua vettä.

vaihtelevasti, tämä vaikeutui Intian valtion vedettyä
loppuvuodesta 2016 kaikki 500 ja 1000 rupian setelit

Tapoja ja käytäntöjä

pois käytöstä.

Paikallinen väestö Intiassa on erittäin ystävällistä ja
vieraanvaraista. Intialaiset ottavat matkailijat

Valuutanvaihtaminen onnistuu perillä Intiassa

vastaan hymyssä suin. Vaikka intialaiset ovatkin

esimerkiksi hotellissasi. Suosittelemme, että otat

tottuneet matkailijoihin, odotetaan matkailijoilta

mukaasi joko euroja tai Yhdysvaltain dollareita

kunnioitusta maan pyhiä paikkoja kohtaan

mieluiten isompina seteleinä (50€ tai 100€). Monet

unohtamatta asianmukaista käyttäytymistä ja

valuutanvaihtopaikat käyttävät yhä vanhanaikaista

oikeanlaista vaatetusta.

ja hidasta tapaa, jossa jokainen seteli numeroidaan
erikseen kassaan. Tämä tarkoittaa sitä, että mitä

Kuten joka puolella Aasiaa vierailessasi temppeleissä

suurempia seteleitä sinulla on, sitä nopeammin

tai moskeijoissa, on otettava huomioon muutama

valuutanvaihto sujuu.

kultainen sääntö. Kengät täytyy ottaa pois jalasta kun
mennään temppeliin, moskeijaan tai paikallisten

Yleisimmät luottokortit kuten Visa, MasterCard, Diners

kotiin. Jos olet avojaloin, olethan tarkkana ettei paljas

ja American Express käyvät suurimmassa osassa isoja

jalkapöytä osoita kohti pyhiä paikkoja tai kohti toista

hotelleja ja osassa kauppoja. Pankkiautomaateilla

ihmistä, jos istutte vierekkäin. Sukkapari voi olla hyvä

asioiminen saattaa olla hieman hankalaa, koska

idea ottaa mukaan retkille, sillä temppelien lattiat

automaatteja on syrjäisemmillä seuduilla harvassa.

voivat olla joko kylmiä tai kuumia.

Intian rupiat voit vaihtaa takaisin toiseen

Osoittamista sekä patsaita että ihmisiä kohtaan

ulkomaalaiseen valuuttaan ainoastaan alkuperäistä,

pidetään huonona tapana. Erityisesti naisten tulisi

paikallista rahanvaihtokuittia vastaan.

välttää lyhyitä sortseja ja t-paitoja ilman hihoja, sitä

Valuutanvaihdon on täytynyt myös tapahtua

pidetään moraalittomana. Jos haluat vierailla

virallisessa valuutanvaihtotoimistossa. Rahan

temppeleissä tai muissa pyhätöissä vaatimuksena

vaihtaminen takaisin toiseen valuuttaan onnistuu

on, että olkapäät ja polvet tulisivat olla peitettyjä.

ainoastaan lentokentällä kotiinlähdön aikana.
Joissakin muslimien pyhissä paikoissa tulee hiukset

3

Intia

myös peittää. Tässä tapauksessa huiveja on

matkallasi noin 7 päivää ennen lähtöäsi muiden

saatavilla ovella.

matkadokumenttien kera postissa.

Kun vierailet Taj Mahalissa, saa mukaan ottaa vain

Ruokailut

kameran ja/tai videokameran (maksullinen), ei mitään

Aamupala

muuta. Ennen alueelle astumista, jaetaan yleensä

Aamupala hotellissa on intialainen ja mannermainen.

pieniä vesipulloja ja muovisuojuksia, jotka tulee

Aamiainen tarjoillaan usein seisovasta pöydästä ja se

laittaa jalkaan ennen marmorialustalle nousemista.

sisältää munia, leipää, voita, marmeladia, mehua,
tuoreita hedelmiä ja kahvia sekä teetä. Lisäksi tarjolla

Matkustajana Intiassa, koet maan köyhyyden

voi olla intialainen aamupala, joka saattaa yllättää

lähietäisyydeltä. Kerjäläisiä ja vammautuneita on

mausteisuudellaan.

kaikkialla ja lähelle tätä todellisuutta tuleminen
saattaa tuntua vaikealta. Noudata matkanjohtajan

Lounas ja illallinen

neuvoja, ja älä koskaan anna rahaa lapsille.

Intialainen ruoka on tunnettu mausteistaan. ”Curry”
nimitystä käytetään yleisnimityksenä tyypillisestä

Hotellit

illallisesta, joka on valmistettu kokonaan kasviksista

Suurkaupungeissa kuten Delhissä, Agrassa ja

tai siihen on lisätty vuohen-, lampaan- tai kananlihaa.

Jaipurissa asumme isoissa hotelleissa mukavuuksien
kera. Pienemmissä paikoissa, suurkaupunkien

Curry-ruoat Intiassa ovat yleensä vahvasti

ulkopuolella hotellien taso on matalampi ja näin ollen

maustettuja. Vastakohtana currylle on ”tandoori”, joka

hotellihuoneesta ei välttämättä löydy aina esim.

on miedompaa. Tandoori marinoidaan mausteissa ja

minibaaria tai hiustenkuivaajaa. Huolimatta hotellin

jogurtissa, jonka jälkeen ruoka valmistetaan

tasosta, huoneissa on aina oma suihku ja wc. Kuuman

saviuunissa. Ruoka hotellissa on tehty hieman

veden saanti voi olla rajoitettua.

matkustajien maun mukaan, jonka vuoksi se ei ole niin
vahvaa kuin mitä intialaiset itse syövät.

Saat tarkemmat tiedon hotelleista, joissa yövyt
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Passi ja viisumi Intiaan
Tutustu passi- ja viisumimääräyksiin täältä, kun olet lähdössä Intiaan.
Passi
Passin tulee olla voimassa vähintään 6 kuukautta paluupäivän jälkeen, ja passissa on oltava kaksi tyhjää
sivua.
Tarvitsemme lentolippuja varten passin tiedot kaikilta matkustajilta. Tiedot voi ilmoittaa
osoitteessa www.albatros-travel.fi/passi
Viisumi
Intiaan matkustaessa on oltava viisumi. On kaksi tapaa hakea viisumi Intiaan:
1. Hae viisumia itse
Täytä e-viisumihakemus osoitteessa https://indianvisaonline.gov.in/evisa/tvoa.html
E-viisumeissa on kolme eri vaihtoehtoa eri pituisiin oleskeluihin:
- 30 päivän viisumi: 25 USD
- 1 vuoden viisumi: 40 USD
- 5 vuoden viisumi: 80 USD
Jos haet 30 päivän viisumia, viisumihakemuksen voi tehdä aikaisintaan 30 päivää ennen Intiaan
saapumispäivääsi. 1 ja 5 vuoden viisumien voimassaolo alkaa siitä päivästä, jolloin olet täyttänyt hakemuksen.
Huomioi, että sekä lähtö- että paluupäivän on oltava viisumin voimassaolon aikana.
Katso täältä e-viisumihakemuksen ohjeet: https://www.albatros-travel.fi/hyva-tietaa/ohjeet-intiane-viisumihakemusta-varten
2. Visumservice auttaa sinua viisumihakemuksesi kanssa (lisämaksullinen palvelu)
Visumservice Helsingissä on erikoistunut viisumien toimittamiseen maailmanlaajuisesti ja hoitaa sekä
tarkistaa kaikki viisumit ennen matkalle lähtöä. Tarkista aina viisumin hinta sekä palvelu- ja postitusmaksut suoraan
Visumservicen omilta kotisivuilta. Albatros Travel ei vastaa yhteistyökumppanin kotisivujen ylläpidosta tai
sisällöstä.
Ota yhteyttä Visumserviceen: www.visumservice.fi/albatros
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Terveys ja rokotukset Intiassa
Alla on lisätietoa, mikäli tarvitset erityisiä rokotuksia Intiaan matkustettaessa.
Mikäli olet epävarma omasta rokotussuojastasi tai haluat muuta terveyteen liittyvää lisätietoa, ota yhteyttä
omaan lääkäriisi tai lue lisää: www.rokote.fi
Kolera
Koleraa vastaan on hyvä suojautua ottamalla Dukoral-rokote. Rokote suojaa paitsi koleralta myös
kolibakteereilta, jotka ovat tavallisin matkaripulin aiheuttaja. Dukoral antaa 45 %:n suojan matkaripulia
vastaan. Suun kautta annettava rokote otetaan kahtena annoksena vähintään viikon välein. Viimeinen annos
tulee ottaa viimeistään viikkoa ennen matkan alkua.
Malaria
Tärkeää: Malariahyttyset pistävät hämärän ja pimeän tultua. Malariaa on periaatteessa joka puolella Intiaa,
mutta joillakin alueilla riski on suurempi kuin toisaalla. Riski on matalampi korkealla, yli 1500 metrin
korkeudessa. Matkustaessa riskialueilla, estolääkitys on suositeltava. Varmista henkilökohtainen
malarialääkityksen tarve ja sopivuus lääkäriltäsi. Estolääkityksen lisäksi pistoilta tulee myös suojautua
hyttyskarkotteilla. Mikäli mahdollista, käytä ilmastointia hotelleissa.
Denguekuume
Tärkeää: denguehyttyset pistävät usein auringonnousun ja –laskun aikaan. Denguekuumetta on tavattu joka
puolella Intiaa, myös kaupungeissa. Denguekuumeeseen ei ole olemassa rokotetta tai ennaltaehkäisevää
hoitoa. Pistoilta voi kuitenkin suojautua hyttyskarkotteilla.
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Ilmasto ja sää Intiassa
Tällä sivulla on yleistietoa Intian ilmastosta ja säästä. Alapuolella olevassa taulukossa on
kaupunkikohtaisia lämpötiloja ja sademääriä.
TAM HEL MAA HUH TOU KES HEI ELO SYY LOK MAR JOU
Delhi
Päivälämpötila

21

24

29

36

39

39

35

34

34

33

28

23

Yölämpötila

8

10

15

22

26

28

27

26

25

20

13

9

Sademäärä (mm)

19

20

15

21

25

70

237 235

113

17

9

9

Päivälämpötila

30

30

31

32

33

32

30

30

31

33

33

32

Yölämpötila

19

20

23

25

27

26

25

25

25

25

23

21

Sademäärä (mm)

0

0

0

2

12

592

682 487

307

61

23

2

Päivälämpötila

29

31

33

36

38

37

35

35

34

32

30

28

Yölämpötila

20

22

24

26

28

27

26

26

25

24

23

22

Sademäärä (mm)

27

34

4

12

39

71

121

138

161

373

409

152

Mumbai

Chennai

Intia jakautuu ilmastollisesti kolmeen osaan: lämpimään, kosteaan ja kuivaan. Myös pohjoisen ja etelän välillä
on suuria eroja. Jo helmikuussa lämpö leviää pohjoisen tasangoille. Kesäkuussa lämpötila nousee jopa +45
asteeseen Keski- ja Etelä-Intiassa. Tämän jälkeen alkavat monsuunisateet, jotka muuttavat ilman kuivasta ja
pölyisestä kosteaksi ja mutaiseksi. Sadekausi päättyy lokakuussa ja tällöin myös matkailijat virtaavat Intiaan.
Helmikuuhun saakka lämpötila vaihtelee mukavan viileästä säästä kylmempään säähän pohjoisen
vuoristoalueilla.
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