Praktiske råd ved besøg i Kina

Når du rejser til Kina, er der en række praktiske ting, der er gode at have styr på. Her kommer en liste
med vores anbefalinger til din forberedelse. Vi håber du finder den nyttig. Du er altid velkommen til at
spørge os, hvis der er noget, du er i tvivl om.
Pas & visum
Du skal altid have dit pas med dig, og du får ikke lov til at boarde flyet til Kina uden et gyldigt pas og
visum. Dit visum sidder som et klistermærke i dit pas, når du har fået det. Det kan være en god ide at
tage en kopi eller et billede med din telefon af dit pas.
Rejseforsikring
Kina er uden for EU, så det blå sygesikringskort gælder ikke her. Derfor skal du sørge for, at du har en
rejseforsikring. Det har du IKKE gennem China Experience.
Medicin
Tager du særlig medicin skal du sørge for at have det med. Det kan ikke altid lade sig gøre at få det
samme medicin i Kina. Herudover kan det være en god idé at medbringe piller med mod diarée, da
uheldet kan være ude, når man rejser.
Vaccinationer
Kina er et stort land, og det er afhængigt af destination hvilke vaccinationer, der anbefales. Rejser du
i de store byer på Østkysten, er det som regel fint med stivkrampe og hepatitis A og B. Skal du andre
steder hen, kan du til enhver tid tjekke hvilke vaccinationer, der anbefales på denne side: http://www.
sikkerrejse.dk
Den Kinesisk møntfod
Den kinesiske møntfod hedder officielt Ren Min Bi – eller folkepenge – og skrives forkortet RMB. Yuan
anvendes også officielt. Den internationale betegnelse er Chinese Yuan forkortet CNY. Per 1. november 2014 er 1 RMB/CNY = 0,97 DDK.
Veksling af valuta
Når du ankommer til Kina kan du bruge dankort eller visa kort til at hæve i en bankautomat i lufthavnen. Alle kendte kreditkort kan anvendes i de store byer i Kina, også i pengeautomater. (Det gælder
dog ikke visa elektron. Kortet skal være et kreditkort, som et VISA-Dankort eller Mastercard) Det er
dog en god idé, at have vekslet nogle kontanter inden ankomst til Kina, i tilfælde af at automaten ikke
virker i lufthavnen.
Danske kroner kan veksles direkte til kinesiske RMB hjemmefra ved din egen Bank eller andre vekselbureauer så som Forex. Alt efter hvilket kort du har, findes der en maksimumgrænse for, hvor meget du
kan hæve per gang (normalt maksimum 2000-2500 kuai) og per 24 timer.

Transport:
Metro: Der er et stort netværk af offentlig transport i Beijing og Shanghai. Her findes både bus, metro
og taxa samt diverse cykeltaxa’er. I disse to store byer kan du nemt køre med metroen, selvom du ikke
kan kinesisk. Alting står med bogstaver – også kaldet pinyin. Herudover kan du skifte sproget over til
Engelsk i billetautomaterne på stationerne. Det er billigt at køre i metro. I Beijing er taksten 2 kuai og i
Shanghai 4 kuai inden for de store ringveje. Metroen kører fra cirka klokken 06.00-22.00.
Taxa: Vil du med taxa, kan det være en god idé at have din adresse på kinesiske tegn, da det kan være
svært for taxachaufføren at forstå din udtale og de taler sjældent engelsk. Når du forlader dit hotel
kan du med fordel tage deres visitkort (eller tage et billede af det), så du nemt kan komme tilbage igen,
ved at vise det til en taxachauffør. Der findes også diverse app’s man kan downloade, som kan vise
adresserne på telefonen. Alternativt kan du bede receptionisten på hotellet om at skrive adressen ned
på kinesisk til dig.
Kommer du uden for de store byer, er der formentlig ikke metro. Busser er svære at finde ud af for
udlændinge. Derfor er taxa den bedste mulighed for dig, hvis du ikke taler kinesisk.
OBS: Der er en del sorte taxa’er i Kina, og det er absolut ikke anbefalelsesværdigt at tage med dem. De
officielle taxa’er kan genkendes på deres røde/blå/gule farve, og der vil altid stå et nummer i forruden
med deres ID nummer. Herudover har de altid et taxameter. Bed altid om at de bruger taxameteret,
hvis de ikke selv sætte det i gang. Selv nogle af de officielle taxa’er prøver til tider at snyde turisterne,
og kræver pludselig store beløb, hvis ikke taxameteret er sat i gang. Bed om en bon – en fapiao 发票 (far
pjav), hvis du er bange for, at du er blevet snydt.
I Shanghai og Beijing starter taxameteret i 2014 på 14 kuai om dagen om på 18 kuai efter kl 22.30.
Sprog
Det er langt fra alle i Kina, som kan kommunikere med dig på engelsk. Som du måske ved, er det
officielle sprog i Kina Mandarin, men der tales mange forskellige dialekter og øvrige sprog landet over.
I Canton og andre steder sydpå taler de Cantonesisk. Uanset hvilken del du skal til, kan det være en
fordel at have en miniparlør med, hvis du ikke taler kinesisk. Der findes et hav af app’s til telefonen, der
også kan fungere som miniparlørs. De kan være gode, når du skal rundt med taxa eller anden offentlig
trafik. Herudover har mange turistguides også et par sider med fraser, som kan være gode at bruge.
Påklædning
Temperaturer i Kina varierer meget fra årstid til lokation. Om sommeren bliver det meget varmt i både
Shanghai og Beijing, og fordi luftfugtigheden er så høj, føles de samme temperaturer i Europa ofte
varmere i Kina. Dertil kommer at der alle steder er indendørs klimaanlæg, så man udsættes hurtigt for
skiftende temperaturer. Om vinteren er det koldt i Beijing og Shanghai – nogle gange koldere end den
danske vinter. Særligt skal man være opmærksom på, at det godt kan være koldt indenfor i Shanghai,
fordi der ikke er central varme. Tjek altid temperaturen hjemmefra, så du kan pakke efter årstiden og
området. På dit program er der også angivet en gennemsnitstemperatur for dit afrejsetidspunkt.

Drikkepenge.
Anvendes normalvis IKKE på restauranter, barer eller i taxa’er i Beijing og Shanghai. I Guangzhou siger
man ikke nej tak til drikkepenge.
OBS: Alle ture arrangeret af China Experience er uden skjulte gebyrer herunder drikkepenge. Det
betyder, at vores guides og chauffører ikke skal have drikkepenge, dog er det altid tilladt for jer at
belønne en ekstra god service. Som udgangspunkt er vores medarbejdere altså betalt for dette.
Priser – åbningstider.
For sammenlignelige varer, der ikke er importerede, vil kinesiske priser være lavere end i Danmark. For
importerede varer vil de koste noget mere end i Danmark. Ved boder og på markeder er det acceptabelt og forventet at forhandle om prisen. Pas dog på, da kineserne er nogle dygtige forhandlere,
og tænker man sig ikke om, kan man nemt gøre en dårlig handel. Åbningstider er fra tidlig morgen til
sen aften (09:00 – 22:00) alle ugens syv dage. På hoteller lukker souvenirforretninger og kiosker ved
10-tiden om aftenen.
Trafik.
Kinesisk trafik er voldsommere og mindre reguleret end i Danmark. Som regel orienterer trafikanter
sig mere efter andre trafikanter, end de følger trafikreglerne. ”Samme retning – samme hastighed”
og dermed forudsigelighed er en god regel at følge, når man krydser en gade. Bemærk i øvrigt, at biler
ikke skal holde tilbage for fodgængere, når de drejer til højre. Vær derfor opmærksom, når I færdes i
trafikken.
Pas/ID.
Pas forevises ved check-in på hoteller og ved flyafgange også indenrigs, desuden ved omveksling i
banker. Det er altid en god ide at have sit pas på sig, da kørekort, studiekort, sygesikringsbevis mv. ikke
altid opfattes som valid legitimation. De kinesiske myndigheder har til enhver tid ret til at bede jer om
at fremvise ID, og her skal I kunne vise pas. Hvis man ikke har lyst til at bære rundt på sit pas hele tiden,
kan et godt tip være at tage et billede med sin telefon. Hotellerne har som regel et sted du kan låse dit
pas inde, hvis du ikke ønsker at bære rundt på det.
Mister du dit pas, skal du straks kontakte China Experience kontoret i Shanghai (kontaktperson står på
jeres program) samt konsulatet i Shanghai eller ambassaden i Beijing, som kan hjælpe med udstedelse
af nødpas.
Elektricitet.
Der anvendes normalt 220 volt vekselstrøm som i Danmark. Kinesiske stikkontakter ses i mange
udformninger, også dem vi kender hjemme. Transformer er derfor i udgangspunktet ikke nødvendigt,
men du kan købe dem med multistik i Imerco eller Elgiganten – så er du dækket ind.
Tidsforskel.
Hele Kina udgør én tidszone. Om sommeren er Kina 6 timer foran Danmark. Når klokken er 18:00
i Kina, er den 12:00 i Danmark. Om vinteren er forskellen dog på 7 timer. Dette skyldes, at der ikke
skiftes mellem sommer og vinter tid i Kina.

Telefoni og internet
Internationale opkald fra hoteller foretages bekvemt, men er dyre. Det samme gælder flere danske
mobilselskaber. Det er altid en god idé at tjekke priserne for dit selskab inden du tager af sted. Du kan
med fordel bruge Skype til at ringe hjem. Husk derudover at slukke for data på din mobil før du lander,
ellers kan det blive ekstremt dyrt. De fleste hoteller og caféer har wifi, så du på den måde kan logge på
og tjekke, hvad du har behov for.
Det er muligt at købe forudbetalte SIM kort i Kina, hvis du har brug for taletid på farten. Spørg eventuelt på dit hotel for nærmeste butik. Selvom det er forudbetalt vil du blive spurgt om ID, så tag gerne dit
pas med.
OBS: Det er i øjeblikket ikke muligt at komme på Facebook, Youtube og Twitter i Kina. Google fungerer i
øjeblikket også meget dårligt i Kina, og melder ofte en fejlmelding. Du kan eventuelt bruge Yahoo eller
bing.com. Hvis man køber og installerer en VPN service hjemmefra kan man dog komme uden om
blokeringen af de amerikanske sider. Vi kan anbefale Astrill, som du kan købe her www.astrill.com.
Mad og drikke.
Ingen drikker vand af hanen i Kina. Man bør kun drikke kogt vand eller vand på flaske, som heldigvis er
meget billigt.
I Kina er måltidet en social oplevelse. Man bestiller normalt en masse forskellige retter med både
grøntsager, fisk og kød – og så deles alt mellem hele selskabet. Du bestiller derfor ikke din egen ret,
som man gør herhjemme.
Kinesisk mad spises med pinde. Kniv og gaffel kan dog for det meste fremskaffes og bliver altid gjort
med stor imødekommenhed. Til maden serveres sædvanligvis mineralvand, juice, cola, sodavand,
te etc. 2 til 3 glas foran hver kuvert giver mulighed for valg mellem forskellige drikke. Skål hedder på
kinesisk Gan Bei (tørt glas eller bottoms up, hvilket nogle steder tages helt bogstaveligt).
Mange restauranter i de store byer tilbyder deres menukort på engelsk, en det er langt fra alle. Dog har
mange af de lokale restauranter menukort med billeder på.
OBS: Er du med China Experience på restaurant vil vores guide gøre alt for at I får en god oplevelse.
Hvis der slet ikke er noget du kan lide, vil guiden hjælpe med at bestille noget andet. Vi anbefaler altid
at man prøver lidt af maden, men ellers kontakt guiden.
Rygning.
Store antirygekampagner har over de sidste 10 år ændret rygevanerne i Kina. Man bydes nu ikke
længere på cigaretter ved officielle møder, som man gjorde førhen. Men der ryges generelt mere end
i Danmark, og særligt på små lokale beværtninger. På offentlige steder er rygning ikke tilladt. Skilte vil
dog angive, hvor der kan ryges.

Sikkerhed i Kina
Kina er generelt et meget sikkert land med meget lave kriminalitetsrater. Det betyder dog ikke, at man
ikke skal passe på sig selv og bruge sin sunde fornuft ligesom når man rejser andre steder i verden.
Voldelig kriminalitet ses sjældent i Kina, men der kan i de store byer være mange lommetyve. Derfor
er det vigtigt at passe på sin pung og telefon, på samme måde som når man rejser i resten af verden.
Er uheldet ude, kan man melde tyveri til politiet. Skal du eksempelvis have noget erstatning fra din
rejseforsikring, skal du bruge en politirapport. Til information har politiet i Kina telefonnummeret 110.
Politi på kinesisk hedder Jing Cha/警察.
Turistfælder i Kina
Kina er et stort land med mange turister. Det er der desværre nogle grupper, der forsøger at udnytte.
De spotter turisterne på de store sightseeing steder og lokker dem i en fælde, under påskud af at være
”studerende” eller ”kunstnere” interesserede i kultur eller sprogudveksling. De mest kendte fælder
er de såkaldte te-turistfælder. Her kontakter typisk to ”studerende” dig, og spørger om du vil tage et
billede af dem. Når du så er i snak med dem, lokker de dig med til en te-ceremoni. Her bliver du overrasket med en dyr regning, og mange forbavsede turister har fortalt, at de ikke kunne forlade stedet
før de havde betalt. Derfor er anbefalelsesværdigt, at være på vagt over for de her fælder. Gå aldrig gå
alene med fremmede – ligesom du heller ikke ville gøre det i Danmark.
Shopping i Kina
Der er i Kina et væld a varer, inklusiv mange kopi-varer. Det kan være fristende at købe dem, men der
er særlige toldregler for, hvor meget man må tage med ind i Danmark. Det kan være en god idé at
undersøge reglerne inden man får købt kufferten fuld.
Vi håber, at du læser og kan bruge ovenstående beskrivelse af de praktiske råd omkring Kina. Vi ønsker
dig en rigtig god og inspirerende tur, og håber du vender hjem med mange gode oplevelser og nye
indtryk af Kina.
Del gerne dine oplevelser med os på vores Facebook-side
Psssst: Vi er også på Linkedin
Med venlig hilsen
China Experience
- Moving People

