
 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



Nyttigt vetande om Grekland. 

 

Tidsskillnad: 

Svensk tid +1 timme. 

Språk: 

Grekiska. Många talar engelska. 

Valuta: 

Euro (EUR). 100 SEK = 11,05 EUR (maj -13). 

Pass och visuminformation: 

Här kan du läsa mer om pass och visum till Grekland. 

Elektricitet: 

220 V 

Klimat: 

Vädret i Grekland: Soligt och mycket varmt sommarväder - hett med temperaturer mellan 30 och 35 grader. Någon 

gång kan värmeåskväder ge svalka. Dessutom ger havsbrisen längs kusten något lägre temperatur. I inlandet varmt 

också i början av september, men sedan mera behagligt med temperaturer mellan 25 och 30 grader. Dessutom 

dominerar soligt väder med en eller annan eftermiddagsskur. Under oktober-november övergång till svalt och ostadigt 

vinterväder. I allmänhet milda vintrar, men kalluftsutbrott norrifrån förekommer, ibland med snö. Vädret stabiliseras 

snabbt under våren och från april är det mest soligt med bara lokala skurar. (Källa: SMHI.) 

Yta och befolkning: 

Grekland har ca 11 miljoner invånare. Huvudstad är Aten med ca 4 miljoner invånare. 

 

APOTEK 

Apotek är lika vanliga i Grekland som de numera är i Sverige. Det är bara de minsta öarna som saknar apotek. 
Personalen på grekiska apotek är i regel såväl kunniga som hjälpsamma. Oftast räcker det med att besöka 
apoteket i stället för att gå till doktorn. Öppettiderna är generösa. 

BANKOMAT 
Bankomater finns i samma omfattning som hemma. Det är bara de allra minsta öarna som saknar bankomat, och 

då menar jag riktigt små öar som Agathonissi,Arki och Telendos. På en del små öar finns det bara en bankomat. 
På vissa öar med endast en bankomat kan det vara problem att ta ut pengar med Master Card på grund att 
banken saknar avtal med Master Card. Så lita inte på att du kan ta ut pengar med Master Card på små öar. Kolla 
med din bank hemma hur mycket de tar i avgift för varje bankomatuttag. Det skiljer sig från bank till bank. Det 
finns banker som inte tar någon avgift alls, exempelvis ICA-banken. 

 

INTERNET 
Grekland har under många år varit ett U-land när det gäller internet. På senare år har det dock skett en klar 
förbättring. Inte minst gäller det tillgången till WIFI (trådlöst internet). Idag finns det tillgång till WIFI i stort sett 

överallt: på internetkaféer, på barer och restauranger, samt på många hotell och pensionat. Ibland är det gratis 
att surfa, ibland måste man köpa något (en kaffe eller en öl) och ibland hittar man oskyddade trådlösa nätverk. 

KARTOR 
Grekiska kartor stämde tidigare sällan med verkligheten, många gånger var de riktigt usla. Idag finns en uppsjö 
med bra kartor. Ska du vandra kan jag rekommendera kartor kartförlaget Anavasi. Ska du köra bil är Road 
Edition den bästa kartan. 

 

http://www.apollo.se/SE/boka-resa/bra-att-veta/pass-och-visum/Pages/pass-och-visum.aspx
http://www.kalimera.se/oar/dodekan/agathonissi.html
http://www.kalimera.se/oar/dodekan/arki.html
http://www.kalimera.se/oar/dodekan/telendos.html


KYRKOR 
När man besöker kapell, kyrkor och kloster ska man respektera den dresskod som gäller i Grekland: armar och 
ben ska vara täckta. Ibland finns kläder att låna utanför större kyrkor och kloster, men för att vara på den säkra 
sidan är det bäst att ta med egna kläder. 

KÖRKORT 
Du kan använda ditt svenska körkort när du hyr bil. För att hyra moped över 50 kubik krävs enligt grekisk lag 

körkort för motorcykel. Dock är det många uthyrare som inte bryr sig om den lagen. Ska du hyra fyrhjuling räcker 
det med körkort för bil. 

LANDSNUMMER 
När du ringer till ett annat land ska du ta bort första nollan i riktnumret. Om du till exempel ringer till Stockholm 
från Grekland slår du 0046-8-123 45 67. Detta gäller dock inte när du ringer till Grekland från Sverige eftersom 
deras riktnummer inte börjar med en nolla. 

Till Grekland: 0030 
Till Sverige: 0046 
Till Norge: 0047 

Till Danmark: 0045 
Till Finland: 00358 

MOBILTELEFON 
Att ringa med mobiltelefon fungerar lika bra i Grekland som hemma. Kolla med din mobiltelefonoperatör hur 

mycket det kostar att ringa och surfa innan reser. Att ringa brukar inte vara så dyrt, men att surfa med mobilen är 
oftast ruggigt dyrt. Jag har Telenor  och deras tjänst Passport. Då ringer man för samma pris som hemma. 
Tjänsten kostar ingenting! Om din telefon inte är operatörslåst kan du köpa ett grekiskt kontantkort. Kontantkort 
säljs i kiosker och hos grekiska "Telia" som heter OTE. 

MUSEUM 
I regel, det finns undantag, har alla museum och sevärdheter öppet alla dagar utom måndagar. Vissa museer och 
sevärdheter har fritt inträde, medan andra är avgiftsbelagda. 

PASS 
Giltigt pass behövs. 

RESEFÖRSÄKRING 
Innan du åker till Grekland bör du se över sitt försäkringsskydd. Se om den fortfarande är giltig och i sådana fall 
vad den är giltig för. Oftast räcker det med en vanlig hemförsäkring, men för säkerhets skull är det klokt att tala 
med sitt försäkringsbolag. Det finns en uppsjö av tilläggsförsäkringar att teckna. Betalar man med Visakort kan 
man få extra ersättning om bagaget försvinner eller blir försenat. Men kolla reglerna för säkerhets skull, 
regelfloran är en djungel. 

Om olyckan är framme och du måste söka läkarhjälp, eller behöver sjukhusvård, så har alla EU-medborgare rätt 

till samma sjukvård som de som bor i Grekland. Du ska med andra ord inte betala mer än grekerna själva när du 
besöker ett statligt sjukhus eller en statligt anställd läkare. För att bevisa att du är EU-medborgare beställer du ett 
sjukförsäkringskort från Försäkringskassan. Läs mer om kortet via länken längre ned på sidan.  

STRÖM 
220 volt och du behöver ingen adapter. 

TID 
Grekland ligger en timme före oss och tillämpar precis som vi sommartid. När klockan är 12.00 i Sverige är den 
alltså 13.00 i Grekland. Ibland förkortar man lite skämtsamt grekisk tid som GMT. Vilket betyder "Greek maybe 
time". 

TIDNINGAR 
Det finns två stora engelskspråkiga tidningar i Grekland: Athens News, som har nyheter från hela världen, och den 
engelska utgåvan av Kathimerini. Skandinaviska tidningar säljs på många platser. De kostar ca 30 kr och är en till 
två dagar gammal när du har den i din hand. 

VIKTIGA TELEFONNUMMER 
Ambulans: 166 
Brandförsvar: 199 

Polis: 100 
SOS: 112 
Turistpolis: 171 

http://clk.tradedoubler.com/click?p=50849&a=329&g=16476082

