Matkoja Ajatuksella ja Sydämellä

Hyvä tietää

Egypti

Hyvä tietää Egyptistä
Kieli

Arabia
Uskonto

Pääkaupunki

Kairo

Asukasluku

88, 5 milj.

Valuutta

Pinta-ala

Sunnalaisuus Egyptin punta 1.001.449 km2
(islam)
Tällä sivulla on tärkeää tietoa ennen matkaa ja matkalla Egyptissä.

Aikaero

Juomarahan antaminen on tärkeä osa kulttuuria ja

Talvella Egyptissä on sama aika kuin Suomessa.

tätä tulisikin kunnioittaa. Haluamme kuitenkin

Kesällä aikaero on -1 tunti.

korostaa, että juomarahan antaminen on
vapaaehtoista.

Liikkuminen
Bussi

Palkat ovat Egyptissä pieniä ja juomaraha on siksi

Bussit eivät ole aivan sen tasoisia, mihin olemme

tärkeä tulonlähde paikallisille. Suosittelemme

Euroopassa tottuneet. Tavoitteemme on valita

pitämään pientä rahaa mukana, jotta voit tarvittaessa

ilmastoitu bussi aina, kun se on mahdollista.

maksaa juomarahaa. Yleensä ravintoloissa,
baareissa ja takseissa laskuun lisätään 5–10 %:n

Juna

suuruinen juomaraha – myös silloin, jos laskuun on jo

Junalla matkustamme parhaassa mahdollisessa

lisätty palvelumaksu.

luokassa. Eri junamatkojen välillä saattaa olla
eroavaisuuksia, mutta tavoitteemme on aina käyttää

Risteilyjä koskee eri ohjeistus, josta kerrotaan

parhaita yhteyksiä, jotta pääsemme paikasta toiseen

tarkemmin matkaohjelmassa.

mahdollisimman kätevästi. Junien taso ei aina ole
sama kuin Euroopassa, mutta junamatka Egyptissä

Valuutta ja luottokortit

on varmuudella kokemus!

Egyptin punta (LE), 1 egyptin punta = 100 piastre.
Valuuttaa voi vaihtaa pankeissa ja useimmissa

Hintataso

hotelleissa. Yleisimmät luottokortit kuten Visa,

Yleisesti ottaen hintataso on matalampi kuin

Mastercard, Diners ja American Express käyvät

Suomessa. Illallisen saa yleensä noin 4–5 eurolla.

suurimmassa osassa ravintoloita ja

Viinin ja oluen hinta on korkeampi kuin Suomessa:

pankkiautomaatteja löytyy kaupungeista.

pullo paikallista viiniä maksaa noin 15–25 euroa.
Ravintolalaskuun lisätään yleensä 20 %:n

Sähkö

palvelumaksu.

Jännite on 220 volttia mutta pistorasiat saattavat olla
erilaisia kuin Suomessa, joten suosittelemme

Juomaraha

ottamaan matkalle mukaan adapterin. Adaptereita voi

Pääset matkoillamme seuraamaan paikallisten arkea

ostaa etukäteen Suomesta esim. kodinkoneliikkeistä

ja tapoja läheltä. Saatat kohdata sinulle vieraita

ja lentokentän elektroniikkamyymälöistä.

käytäntöjä, kuten juomarahakulttuurin. Monissa
maissa on tapana antaa juomarahaa, mikä saattaa

Puhelin ja internet

suomalaiselle tuntua vieraalle. Usein esimerkiksi

Egyptin kansainvälinen maakoodi on +20.

kuljettajat ja paikallisoppaat odottavat saavansa

Soittaminen, viestittely ja datan käyttö saattaa olla

tietyn summan juomarahaa, koska se on tärkeä osa

kallista. Tarkemmat ulkomaanpuheluiden- ja

heidän palkkaansa. Mainitsemme matkaohjelmassa

tekstiviestien hinnat sekä kuuluvuuden voit

juomaraha-arvion, jotta voit varautua tähän jo kotona.

halutessasi tarkistaa omalta puhelinoperaattoriltasi

Emme sisällytä juomarahaa matkan hintaan, sillä

ennen matkaa.

matkustajan tulee itse voida arvioida palvelun taso.
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Useimmissa hotelleissa on internet-yhteys ja

vaatteisiin, jotka peittävät kyynärpäät ja polvet. Huivia

suuremmissa kaupungeissa on internet-kahviloita.

ei ole pakko käyttää, mutta sellainen kannattaa pitää
mukana esimerkiksi moskeijavierailuja tai muita

Hygienia

pyhäkköjä varten. Miesten ei tule käyttää näkyviä

Hotelleissa ja suuremmissa ravintoloissa on

kaulaketjuja ja heidän tulisi pukeutua pitkälahkeisiin

nykyaikainen, länsimaalainen hygienian taso.

housuihin.

Kaupunkien ulkopuolella ja maaseudulla sekä yleisillä
paikoilla kannattaa varautua alkeellisimpiin

Islamin mukaan vasen käsi on epäpuhdas, joten sillä

wc-tiloihin ja vessapaperin puutteeseen. Ota matkalle

tulee koskea vain epäpuhtaiksi katsottuja esineitä.

mukaan varalle hieman wc-paperia, kosteuspyyhkeitä

Vältä elehtimistä vasemmalla kädellä. Esineiden ja

ja käsidesinfektioainetta.

toisten ihmisten osoittelu on epäkohteliasta. Muista,
että länsimainen peukalo ylös -käsimerkki on

Juo ainoastaan pullotettua vettä.

arabimaailmassa loukkaava. Tuolilla istuessa jalkojen
tulee olla vasten lattiaa, sillä jalkapohjat ovat

Tapoja ja käytäntöjä

epäpuhtaat.

Egyptiläiset ovat ystävällisiä ja toivottavat vierailijat
tervetulleiksi, mutta matkailijoiden tulisi noudattaa

Tupakointi

paikallisten pukeutumiseen liittyviä moraalisääntöjä.

Tupakointi on kielletty kaikissa kulkuvälineissä.

Naisten tulisi pukeutua soveliaisiin, ei liian tiukkoihin
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Passi ja viisumi Egyptiin
Alla on tietoa passi-ja viisumimääräyksistä Egyptiin matkustettaessa.
Passin tulee olla voimassa 6 kuukautta kotiinpaluun jälkeen. Suomen kansalainen saa viisumin maahantulon
yhteydessä eikä viisumia siksi ole pakko hankkia ennakkoon. Lisätietoja ennakkoon haettavaa viisumia
koskien saat Egyptin lähetystöstä Helsingistä. Jos olet jonkun muun maan kansalainen, tarkistathan oman
maasi viisumimääräykset ennen matkaa.
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Terveys ja rokotukset Egyptissä
Alla on lisätietoa, mikäli tarvitset erityisiä rokotuksia Egyptiin matkustettaessa.
Mikäli olet epävarma omasta rokotussuojastasi tai haluat lisätietoa, ota yhteyttä omaan lääkäriisi tai lue lisää:
www.rokote.fi
Rokotukset
Lyhyt matka, alle 3 viikkoa matkailualueille: hepatiitti A – jäykkäkouristus/kurkkumätä
Matkat yli 3 viikkoa: lavantauti – hepatiitti B (suositeltava)
Pidemmät matkat: hepatiitti B – vesikauhu – tuberkuloosi
Keltakuumetodistus vaaditaan keltakuumealueella olleilta matkustajilta
Malaria
Egyptissä ei ole esiintynyt malariaa vuoden 1998 jälkeen.
Keltakuume
Keltakuumerokotus täytyi aiemmin uusia 10 vuoden välein. Käytäntö on kuitenkin muuttunut, ja rokote tekee
sinut immuuniksi keltakuumeelle eliniäksi. Joidenkin maiden viranomaiset eivät kuitenkaan ole tietoisia tästä
muutoksesta, ja tämän vuoksi voivat vaatia keltakuumerokotuksen uusimista, jos rokotteen ottamisesta on yli
10 vuotta.
Rift valley -kuume
Virustauti, joka leviää mm. hyttysten pistoista. Tautia esiintyy paljon Niilin suiston alueella. Käytä
hyttyskarkotetta.
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Ilmasto ja sää Egyptissä
Tällä sivulla on yleistietoa Egyptin ilmastosta ja säästä. Alapuolella olevassa taulukossa
on kaupunkikohtaisia lämpötiloja ja sademääriä.
TAM HEL MAA HUH TOU KES HEI ELO SYY LOK MAR JOU
Kairo
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Lähde: World Weather Information Service
Valtaosassa Egyptiä vallitsee erittäin kuiva aavikkoilmasto ja sateita tulee vain harvoin. Kairosta etelään
olevalla alueella sateen määrä jää vain noin 5 millimetriin vuositasolle. Niilin varrella ja sen lähettyvillä asuu 80
% paikallisväestöstä. Vuosittainen Niilin tulviminen mahdollistaa hedelmällisen maaperän viljelyn ja siten
elannon isolle osalle väestöä.
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