
 

  

  

Landeninformatie: Italië 

Reisdocumenten U hebt een geldig paspoort of een geldige Nederlandse identiteitskaart nodig. 
 Controleer altijd of de geldigheid van het document ruim voldoende is voor uw verblijf in 

Italië. 
  
Gezondheid Het niveau van de medische zorg in Italië is hoog. 

U wordt geadviseerd een goede reisverzekering af te sluiten. Houd er rekening mee dat u 
mogelijk contant moet betalen voor de verlening van medische zorg. 
In geval van een ziekenhuisopname of wanneer u medisch-specialistische zorg nodig 
hebt, kunt u het beste direct contact opnemen met uw verzekeringsmaatschappij. Voor 
informatie en eventuele ondersteuning kunt u terecht bij een van de Nederlandse 
vertegenwoordigingen in Italië. 

  
Inentingen Inentingen zijn niet verplicht voor Italië. 
  
Taal Meest gesproken taal: Italiaans. 

Regionaal worden nog andere talen gesproken, in ieder geval door een deel van de 
bevolking. In Valle d'Aosta, Noordwest-Italië wordt Frans gesproken, in Zuid-Tirol (Alto 
Adige) Duits en in de omgeving van Gorizia en Triëst wordt soms Sloveens gesproken. 
U kunt in Noord- en Midden-Italië ook met Engels uit de voeten. 

  
Munteenheid Euro (EUR) 

Bankpas 
Bankpassen worden vrijwel overal geaccepteerd. 
Gebruik van een bankpas is meestal gratis. Er geldt een limiet per dag. 
Creditcard 
Creditcards worden bij vrijwel alle hotels, restaurants, winkels en tankstations 
geaccepteerd. 
Geld opnemen met een creditcard is meestal niet gratis. De kosten verschillen per bank 
en per creditcard. Als uw bank of creditcardmaatschappij een vast bedrag per verrichting 
rekent, is frequent gebruik van uw creditcard bij kleine bedragen af te raden. 
Geldautomaten 
Italië heeft voldoende geldautomaten (bancomat). 
Actuele informatie over geldautomaten in een bepaalde plaats vindt u op 
www.maestrocard.com, www.mastercard.com/atmlocator, www.visa.com/atmlocator of 
via www.atmlocator.info. 
Bijzonderheden 
Houd er rekening mee dat op Sicilië de geldautomaten in het weekeinde dikwijls leeg zijn. 
 

Prijspeil Eenvoudige maaltijd: vanaf  € 8. 
Kopje koffie: vanaf  € 1. 
Biertje: vanaf  € 2. 

  
Rookverbod Roken is niet toegestaan in openbare ruimtes, zoals cafés, restaurants, discotheken, en 

het openbaar vervoer. 
In restaurants, cafés en bars is roken alleen toegestaan in een afgesloten rookruimte met 
een luchtverversingsinstallatie. Slechts 1% van de horeca heeft zo'n aparte rookruimte. 
Op de terrassen voor de restaurants en cafés is roken wel toegestaan. 
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Electra 230 volt 
Verloopstekker 
Stopcontacten hebben twee ronde gaten en kunnen aardingsclipjes of een derde ronde 
gat hebben voor aarding. 
U hebt mogelijk een verloopstekker van het type L of een wereldstekker nodig. 
 

Water Over het algemeen is het kraanwater in Italië van goede kwaliteit en kan het veilig worden 
gedronken. Bij twijfel, of als u het opschrift ‘Acqua non potabile' ('Geen drinkwater') 
tegenkomt, kunt u water uit flessen gebruiken, dat overal verkrijgbaar is. 

  

Extra ’Sapere vivere’, is Italiaans voor ‘weten hoe te leven’. Er is geen land ter wereld waar de 
mensen het genieten van goede dingen zo serieus nemen. Bijna alle grote Europese 
kunstenaars hebben ooit een reis gemaakt langs de hoogtepunten van renaissancekunst 
en door de adembenemende landschappen van Toscane en Umbrië. Wie van fietsen, 
wandelen, skiën of zonnebaden houdt, kan er goed terecht. Van de Alpen en Apennijnen 
tot de Adriatische kust, van wereldstad Rome tot het schilderachtige Toscaanse dorp San 
Gimignano: Italië heeft alles te bieden wat de moderne vakantieganger zich kan wensen. 
 
 

 


