Matkoja Ajatuksella ja Sydämellä

Hyvä tietää

Armenia

Hyvä tietää Armeniasta
Kieli

Armenia
Uskonto

Armenian
apostolinen
kirkko
(kristinusko)

Pääkaupunki

Asukasluku

Jerevan

2, 9 milj.

Valuutta

Pinta-ala

Dram

29.800 km2

Tällä sivulla on tärkeää tietoa ennen matkaa ja matkalla Armeniassa.

Aikaero

Soittaminen Suomeen voi olla kallista. Tarkistathan

Armeniassa aika on tuntia Suomen aikaa edellä.

ulkomaanpuheluiden ja –viestien hinnat sekä
liittymän kuuluvuuden omalta operaattoriltasi ennen

Liikenne

matkaa.

Valitsemme parhaat saatavilla olevat bussit ja
pyrimme siihen, että kaikissa busseissa on ilmastointi.

Jerevanissa on useita internetkahviloita ja
suuremmissa hotelleissa on mahdollista käyttää

Hintataso

internetiä lisämaksua vastaan.

Hintataso Armeniassa on huokea. Aterian saa
keskitasoisesta ravintolasta noin 6-7 eurolla.

Hygienia
Hotelleissa ja osassa ravintoloita on nykyaikainen,

Valuutta ja luottokortit

länsimaalainen hygienian taso. Kaupunkien

Armenian valuutta on dram (AMD). Käteistä rahaa voi

ulkopuolella ja maaseudulla sekä yleisillä paikoilla

nostaa yleisimmillä luottokorteilla, kuten Visalla ja

kannattaa varautua alkeellisimpiin wc-tiloihin ja

Mastercardilla, ja käteisnostoautomaatteja löytyy

vessapaperin puutteeseen. Ota matkalle mukaan

Jerevanista sekä muista suuremmista kaupungeista.

varalle hieman wc-paperia, kosteuspyyhkeitä ja

Jos haluat vaihtaa rahaa paikan päällä, varaa

käsidesinfektioainetta.

mukaan Yhdysvaltain dollareita, euroja tai Venäjän
ruplia.

Juo ainoastaan pullotettua vettä.

Juomaraha

Tupakointi

Jerevanissa monet ravintoloista lisäävät laskun

Tupakointi on kielletty kaikissa kulkuvälineissä.

loppusummaan palvelumaksun. Maksua ei

Armenia on kiristämässä tupakointiin liittyviä

kuitenkaan jaeta henkilökunnan kesken, joten voit

sääntöjä mutta asiassa edistytään hitaasti, sillä yli

halutessasi antaa tarjoilijoille vielä erikseen hieman

puolet aikuisesta väestöstä tupakoi. Julkisilla

juomarahaa.

paikoilla tupakointi on joissain paikoissa kielletty.

Sähkö

Tapoja ja käytäntöjä

Verkkojännite on sama kuin Suomessa, 220 V.

Armenia on ortodoksinen maa ja varsinkin

Pistokkeet ovat samanlaiset kuin Suomessa.

pääkaupunki Jerevanin ulkopuolella ihmiset ovat
konservatiivisempia. Suosi peittäviä vaatteita ja peitä

Puhelin ja internet
Armenian kansainvälinen maakoodi on +374.
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polvet ja hartiat, kun vierailet kirkoissa.

Passi ja viisumi Armeniaan
Alla on tietoa passi-ja viisumimääräyksistä Armeniaan matkustettaessa.
Suomen kansalaiset eivät tarvitse viisumia alle 180 päivää kestävälle matkalle. Mikäli olet jonkin muun kuin
Suomen kansalainen, tarkistathan omaa maatasi koskevat määräykset suurlähetystöstäsi.
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Rokotukset
Alla on lisätietoa, mikäli tarvitset erityisiä rokotuksia Armeniaan matkustettaessa.
Mikäli olet epävarma omasta rokotussuojastasi tai haluat lisätietoa, ota yhteyttä omaan lääkäriisi tai lue lisää:
www.rokote.fi.
Armeniaan matkustettaessa ei tarvita erityisiä rokotteita. Jäykkäkouristus-, kurkkumätä- ja poliorokotukset on
aina matkustettaessa hyvä olla voimassa. Suojausta A-hepatiittia ja B-hepatiittia vastaan suositellaan
harkittavaksi yksilöllisen lääkärin tekemän arvion perusteella.
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Ilmasto Armeniassa
Tällä sivulla on yleistietoa Armenian ilmastosta ja säästä. Alapuolella olevassa taulukossa on
Jerevanin keskimääräisä lämpötiloja ja sademääriä.

TAM HEL MAA HUH TOU KES HEI ELO SYY LOK MAR JOU
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Lähde: World Weather Information Service
Armenian ilmasto on miellyttävän mantereinen. Kevät on täällä lyhyt mutta kauniin värikäs syksy on pidempi.
Kuiva ja aurinkoinen kesä alkaa kesäkuussa ja päättyy syyskuussa. Talvet sen sijaan ovat melko kylmiä ja
runsaslumisia.
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