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Tips för din resa till Österrike 

Visum och legitimationshandlingar 
Är du medborgare i ett EU-land behöver du inget visum till Österrike. Är du medborgare i ett 
annat land bör du kontrollera om du behöver visum. 

Pass och nationellt id-kort är de enda godkända identifikationshandlingarna i EU. Körkort är 
inte erkänt som nationellt id-kort. Vi rekommenderar att du tar med ditt pass. Då blir det inget 
krångel. Kontrollera att passet är giltigt. 

Ta också med dig 
Europeiska sjukförsäkringskortet. Det behövs om olyckan är framme. Läs mer och beställ 

Telefonnummer och intyg från försäkringsbolag, banker och liknande. Du kan behöva 
spärra ditt kort om det försvinner. 

Om du reser med flyg 
Packa det viktigaste i handbagaget. Om ditt incheckade bagage skulle komma bort så har du 
dina viktigaste prylar kvar. Det kan vara sådant som: 

• Personliga saker 
• Vandringskängor (dessa kan du ha på dig om du vill…) 
• Dyrbara prylar 

Transfer från flygplatsen till ditt resmål 
Guidad resa: Din reseledare möter dig när du gått igenom tullen. Hen har en ”Austria Travel”-
skylt. 

Resa på egen hand: Om transfer ingår i din resa (se ditt resebevis!) så möts du av föraren 
när du gått igenom tullen. Hen har en skylt med ditt namn på. Om du har bokat genom oss 
kan det hända att det står ”Austria Travel” på skylten. 

Om du reser med bil 
Tänk på att du ska betala en vägavgift för att köra på motorvägar och motorleder i Österrike. 
Du får då ett märke, "Vignette", som ska klistras synligt på vindrutan. Det finns även en 
digital version att köpa. Mer info om ”Vignette”. 

När du kör bil i Österrike måste du tänka på att ha en varselväst i bilen.  

Pratar du i mobiltelefon måste du ha handsfree. 

Mer tips inför bilresan till Österrike 

Parkering 
Läs information om parkeringsmöjligheter på vår hemsida för din resa. 

https://www.forsakringskassan.se/privatpers/resa_arbeta_studera_eller_fa_vard_utomlands/resa_utomlands/bestall_eu-kort#/
https://www.asfinag.at/toll/vignette/
http://www.austria.info/se/tips-pa-hur-du-kan-resa-till-osterrike/viktigt-att-veta-foer-dig-som-koer-bil-1163676.html
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Om du reser med tåg 
Kollektivtrafiken i Österrike fungerar mycket bra. Du kan behöva kombinera 
lokal buss i stadstrafik med tåg och buss i regional trafik. 

Du bokar enklast din resa med österrikisk kollektivtrafik på ÖBB 
(Österreichische Bundesbahnen, österrikiska SJ). Även om du reser till eller från en plats i ett 
grannland till Österrike kan du oftast boka din resa på denna hemsida. Du kan boka på 
engelska. 

Faror och risker 
Läskiga djur finns det inte så många. Huggorm är antagligen fortfarande det farligaste 
djuret. Men du lär knappast möta den. Risken är större att du får en fästing. Du vet väl om 
att du kan vaccinera dig? Läs mer 

Kor är oftast mycket fredliga men ta det försiktigt med kor med kalvar. De är väldigt 
beskyddande. Gå inte mellan kon och kalven. Håll dig undan om du har hund och släpp 
hunden från linan om kon går till angrepp. 

Trafiken är oftast inte värre än i Sverige. Bilar ska stanna vid övergångsställen men ta det 
inte för givet. 

Brottslighet brukar inte vara något problem. I större städer i Österrike kan det dock finnas 
ficktjuvar. Var försiktig när du befinner dig bland mycket folk. 

Skidbacken är härlig men kan vara oberäknelig. Ta det försiktigt. 

Hur blir vädret? 
Ja, tänk om vi kunde lova fint väder! Det är inte lätt att säga när vädret är finast. Det är som i 
Sverige. Det kan vara fantastiskt men också uselt. Regnen kan visserligen ibland vara 
intensiva men vår erfarenhet är att det inte regnar lika länge som i Sverige. 

Vädret i Österrike kan bete sig annorlunda mot vad vi är vana vid – i synnerhet på 
sommaren. Plötsliga väderomslag kan överraska och föra med sig regn, åska och 
blixtnedslag. 

I juli och augusti är det inte ovanligt att ett regn drar in på eftermiddagen. Givetvis kan det 
även komma senare. Därför är det klokt att börja sin aktivitet i tid och se till att man är 
framme eller åtminstone på hemväg vid 15–16-tiden. 

Särskilt hänsyn till vädret ska du givetvis ta när du är utomhus och i synnerhet på 
exponerade ställen. Var försiktigt och sök skydd om blixtarna kommer oroväckande nära. 

I städer, samhällen och i breda dalgångar kan du oftast bortse från risker med väderomslag. 

Väderprognoser – appar och hemsidor 
Om du är i stort behov av noggranna lokala väderprognoser rekommenderar vi väderappen 
Bergfex Wetter. Framför allt gäller det när du vandrar och cyklar i alpin terräng ovanför 
trädgränsen. 

http://www.oebb.at/en/
https://www.1177.se/Tema/Vaccinationer/Vaccinationer/Vaccination-mot-TBE/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bergfex.mobile.weather&hl=sv
http://www.oebb.at/en/
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Österrikiska ”SMHI”, Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik, har en mycket bra 
hemsida där du även kan se prognoser för vädersituationen på högre höjder. De viktigaste 
delarna finns även på engelska. 

Ditt boende 
Incheckning 
Incheckning är vanligen klockan 13–14. Är rummet ledigt kan du antagligen checka in 
tidigare. Du kan alltid lämna bagaget på hotellet och checka in vid en senare tidpunkt. 

Önskemål 
Har du särskilda önskningar som är bekräftade i ditt resebevis? Allergier, till exempel? Dessa 
är meddelade till ditt boende. Men för säkerhets skull rekommenderar vi att du nämner dessa 
önskningar när du checkar in. Fastän din önskan/beställning har meddelats till boendet kan 
något hända så att den försvinner (glömska, sjukdom, extrapersonal, allmän otur…) 

Försening 
Hör av dig om du kommer senare än klockan 18. Meddela hotellet så att de känner till din 
situation. Rummet är ju betalt så det försvinner inte. Om du har bokat halvpension kan du be 
att få äta lite senare. 

När är middag? 
Vanligen mellan 18-19.30. Meddela om du blir försenad så att mat kan sparas åt dig. 

Halvpension 
Halvpension består av frukost på morgonen och middag på kvällen. Omfattningen av 
frukosten och middagen beror på vilken resa som du har valt. Minimum brukar dock vara 
frukostbuffé och en middag med tre rätter bestående av förrätt, huvudrätt och efterrätt. 

Ingår halvpension i din resa så serveras första middagen på din ankomstdag. Avresedagen 
avslutas med frukost. Antalet frukostar och middagar är alltid lika många. 

Betalning 
Kontanter och kortbetalning 
Kortbetalning är inte lika vanligt i Österrike som i Sverige men ökar mer och mer. På större 
restauranger och i butiker kan man oftast betala med kort. På mindre ställen är det ibland 
inte möjligt. I Hüttor i bergen är det nästan aldrig möjligt. Var medveten om att många kort tar 
ut växlingsavgifter vid inköp utomlands. 

Vi rekommenderar att du alltid har Euro med dig. Du kan ta ut Euro från bankomater på de 
flesta orter. Med ditt bankomat-kort ska uttag i Euro vara gratis. 

Kontantbetalning fungerar överallt. Vi har aldrig råkat ut för att vi inte kunnat betala med 
kontanter. 

Öppettider 
Dessa kan givetvis variera. I större orter har butiker och livsmedelsaffärer öppet hela dagar 
men i mindre orter är det mycket vanligt att man har lunchstängt. Oftast är det stängt på 
söndagar. 

http://www.zamg.ac.at/cms/en/weather/weather-forecast
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Bensinstationer har ofta öppet länge, även på söndagar och helgdagar. Där kan du ofta köpa 
enkel mat, drycker och godis. 

Dricks 
Vanligen är det på kaféer, restauranger, hotell och taxi som man ger dricks. Den ges till 
serveringspersonal. Man ger cirka 10% av priset i dricks. Oftast avrundar man uppåt till en 
lämplig summa så att småpengar undviks. 

Exempel 1: Du får en nota på 9,20 € och vill ge dricks upp till 10 €. Du ger en 10 € sedel och 
säger att det är bra så. 

Exempel 2: Du får en nota på 34 €. Du har en 50 € sedel men vill ge 3 € i dricks. Du lämnar 
över din sedel och säger ”37” och ska få 13 € tillbaka. 

Exempel 3: Du betalar med kreditkort. Då fungerar det som i Sverige. Du knappar in det 
belopp du vill ge eller säger till vilket belopp du vill ge. 

Vill du ge dricks till personalen på hotellet där du bor? Ofta står en dricks-låda vid 
receptionen. Där kan du lägga en slant. Innehållet brukar delas mellan personalen på 
hotellet. Om det är någon särskild person som hjälpt dig kan du ge dricks direkt till den 
personen 

Bagagetransport 
Har du bokat en resa där bagagetransport ingår? Då får du information om hur detta funkar i 
ett annat dokument eller vid ankomsten. 

 

 

 

 

Saknar du något som vore bra att veta? Tipsa oss gärna! 

Vi reserverar oss för eventuella ändringar eller felaktiga angivelser. 


