Skandynawska jakość od 1986

Warto wiedzieć

Dania

Informacje o Danii
Język

Duński
Religia

Luteranizm

Stolica

Kopenhaga
Waluta

Ludność

5,77 mln
Powierzchnia

Korona
duńska

2 221 000km2

Poniżej znajdziesz wiele praktycznych informacji, przydatnych przed podróżą do Danii.

Różnica czasu

W Danii napięcie w gniazdkach wynosi 230 wolt.

Między Polską a Danią nie ma różnicy czasu.

Wtyczki jednak są inne (typ K, z 3 bolcami), sugerujemy
zaopatrzenie się w adapter.

Transport w Danii
Autobusy, których używamy w Danii są
klimatyzowane.

Telefon i internet
Międzynarodowy numer kierunkowy do Danii to + 48.
Sprawdź, cennik połączeń telefonicznych u swojego

Ceny w Danii

operatora sieci komórkowej.

Ceny w Danii sa wyższe niż w Polsce. Cena posiłku

Wiele hoteli, restauracji, kawiarni, ma bezpłatny

wynosi średnio 150-200 PLN.

bezprzewodowy internet. W niektórych miejscach
trzeba za to zapłacić. Sygnał i prędkość sieci mogą się

Napiwki

różnić.

Napiwki są mile widziane w restauracjach i hotelach w
Danii. Jeśli usługa była satysfakcjonująca, można
dodać 5-10 % do rachunku, chyba że ta opłata jest już

Kultura

wliczona.

Odwiedzając kościoły musisz mieć zakryte ręce i nogi,
na znak okazywanego szacunku.

Waluta i karta kredytowa
Walutą w Danii jest euro (EUR). 1 EUR = około 4,2

Palenie

(grudzień 2017). Karty Visa, MasterCard i American

Podczas lotów i transportu obowiązuje zakaz palenia,

Express mogą być używane jako karty płatnicze niemal

również w pomieszczeniach zamkniętych w miejscach

wszędzie. W większych miastach są bankomaty.

publicznych. Palenie dozwolone jest w wyznaczonych
do tego celu pomieszczeniach.

Elektryczności
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Przepisy wizowo-paszportowe
Zapoznaj się z przepisami wizowo-paszportowymi w związku z podróżą do Danii.
Dokumentem podróży uprawniającym do wjazdu i pobytu do 3 miesięcy na terytorium Danii jest ważny
paszport bądź dowód osobisty. Przed wyjazdem należy się upewnić, czy dokument jest w wystarczająco
dobrym stanie technicznym i pozwala na stwierdzenie tożsamości.
Obywatele innych państw uzyskają informacje na temat obowiązujących ich przepisów wjazdowych
kontaktując się z Ambasadą Danii w Polsce tel. +48 22 565 29 00 lub naszym biurem partnerskim 2 Ways
www.wizaserwis.pl.
Każdy uczestnik wycieczki powinien we własnym zakresie zadbać o to, by posiadać wszystkie wymagane
dokumenty uprawniające do przekroczenia granicy.
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Szczepienia Dania
Wymagania i zalecenia dotyczące szczepień ulegają na bieżąco zmianom. Dlatego też zalecamy kontakt z
lekarzem rodzinnym lub punktem szczepień w celu zasięgnięcia informacji o aktualnie wymaganych
szczepieniach szczepieniadlapodrozujacych.pl/zalecane-szczepienia/dania
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