•

EGIPTUS

Egiptuse 30-päevane turistiviisa on tasuline viisamark, mis kleebitakse passi. Viisa peab ostma kõigile
passiomanikele, ka imikutele. Viisa sihtkoha lennujaamast, hind 15 USD.
Kontrollige, et passis oleks viisa jaoks vaba lehekülg ning oma passi kehtivusaega!
Turistiviisa puhul peab pass kehtima 6 kuud peale reisi lõppu. Kõik pikemad viisad tuleb teha Egiptuse
saatkonnas Helsingis. Nende puhul peab pass kehtima 6 kuud peale reisi lõppu.
Reisimine halli ja Vene passiga
Alates 2009. aastast on neil reisijatel kohustuslik esitada lennule registreerimisel nii pass, kui IDKAART, mis tõestab elamisluba Eestis!
Egiptuse saatkond Helsingis
Itäinen puistotie 2, 00140 Helsinki
Telefon: +358 9 477 74 70
Faks: +358 477 747 21
http://www.sis.gov.eg

•

BULGAARIA

NB! Kõik reisijad, kes ei oma Eesti Vabariigi passi peavad Eestist reisides kaasa võtma oma ID
kaardi. ID kaart on vajalik kaasa võtta ka juhul, kui passis on olemas elamisluba.
Туристы, не являющиеся гражданами Эстонии, при путешествии за пределы страны
обязательно должны иметь с собой ID-карту.
Наличие ID-карты необходимо и в случае, если у туриста есть вид на жительство в паспорте.

1. EESTI PASS
Viisavaba kuni 90 päeva. Pass peab kehtima vähemalt 6 kuud peale reisi.
NB! Piiril tuleb nōudmise korral esitada kehtiv reisikindlustus.
* Kui reisib alla 18 a.laps kas ühe vanemaga või ilma vanemateta , on vajalik reisile kaasa võtta
vanema(te) poolt notariaalselt kinnitatud reisiluba (inglise keeles).
2. EESTI HALL VÄLISMAALASE PASS, ELAMIS- JA TÖÖLUBA EESTIS
Alates 19.01.2007 ei vaja enam määratlemata kodakondsusega isikud, kellel on Eesti välismaalase
pass (nn. hall pass) ja elamisluba, viisat sissesōiduks Bulgaariasse ja viibimiseks kuni 90 päeva.
NB! Piiril tuleb nōudmise korral esitada kehtiv reisikindlustus.
3. PUNANE VENE PASS, ELAMISLUBA EESTIS
Viisa vajalik.
Vajalikud dokumendid:
• pass, kehtiv vähemalt 6 kuud peale reisi

• kahepoolne ID-kaardi koopia
• 1 ankeet (ankeet on kahepoolne ja seda tuleks printida A-4 lehele mõlemale poolele ja täita inglise
keeles) – (küsige ankeeti oma reisibüroost)
• 1 värviline foto (dokumendi formaat)
• reisikindlustus, mis kehtib kogu Euroopas ja katab vähemalt 380 000 EEK (Piiril tuleb nōudmise
korral esitada kehtiv reisikindlustus)
• edasi-tagasi piletite broneering
• hotelli broneering/ voucher
NB! Saatkond võib nõuda lisadokumente
Viisalôiv:
1100 EEK- ühekordse sisenemisega- turismiviisa
2100 EEK – kiirviisa - ühekordse sisenemisega- turismiviisa
Tähtaeg:
- 3 nädalat
- 10 päeva - kiirviisa
4. TEISTE RIIKIDE PASSID, ELAMISLUBA EESTIS
Viisa vajalik.
Vajalikud dokumendid:
• pass, kehtiv vähemalt 6 kuud peale reisi
• kahepoolne ID-kaardi koopia
• 1 ankeet (ankeet on kahepoolne ja seda tuleks printida A-4 lehele mõlemale poolele ja täita inglise
keeles) (küsige ankeeti oma reisibüroost)• 1 värviline foto (dokumendi formaat)
• reisikindlustus, mis kehtib kogu Euroopas ja katab vähemalt 380 000 EEK (Piiril tuleb nōudmise
korral esitada kehtiv reisikindlustus)
• edasi-tagasi piletite broneering
• hotelli broneering/ voucher
NB! Saatkond võib nõuda lisadokumente
Viisalôiv:
1600 EEK- ühekordse sisenemisega- turismiviisa
3100 EEK – kiirviisa - ühekordse sisenemisega- turismiviisa
Tähtaeg:
- 3 nädalat
- 10 päeva - kiirviisa
BULGARIA SAATKOND SOOMES
Kuusisaarentie 2 B
00340 Helsingi, Soome
Tel: (358 9) 458 40 35, 458 40 55
Faks: (358 9) 458 45 50
E-mail: bulembfi@yahoo.com

•

KREEKA

NB! Kõik reisijad, kes ei oma Eesti Vabariigi passi peavad Eestist reisides kaasa võtma oma ID
kaardi. ID kaart on vajalik kaasa võtta ka juhul, kui passis on olemas elamisluba.

Туристы, не являющиеся гражданами Эстонии, при путешествии за пределы страны
обязательно должны иметь с собой ID-карту.
Наличие ID-карты необходимо и в случае, если у туриста есть вид на жительство в паспорте.
1. EESTI PASS
Viisavaba kuni 3 kuud. Saab reisida nii kehtiva passi kui isikutunnistuse (ID-kaardi) alusel.
Kui reisib alla 18 a.laps kas ühe vanemaga või ilma vanemateta, on soovitav reisile kaasa võtta
vanema(te) poolt notariaalselt kinnitatud reisiluba (inglise keeles).Lisada juurde koopia lapse
sünnitunnistusest.
2. PUNANE VENE PASS (ELAMIS -JA TÖÖLUBA EESTIS) JA EESTI HALL VÄLISMAALASE
PASS (ELAMIS- JA TÖÖLUBA EESTIS)
Viisavaba peale 21.12.07, juhul kui on olemas kas alaline või tähtajaline Eesti elamisluba.
Viisata reisimise õigus on kõikidesse Schengeni liikmesriikidesse kuni 90 päeva kuue kuu jooksul
alates esimesest Schengeni ruumi sisenemisest.
Vajalikud dokumendid on:
- pass, kehtiv vähemalt kogu reisi perioodiks
- alaline või tähtajaline elamisluba või ID kaart, kehtiv vähemalt kogu reisi perioodiks
- edasi- tagasi piletite broneering
- reisikindlustus kogu reisi perioodiks
- piisavate rahaliste vahendite olemasolu kogu reisi perioodiks
- soovitav kinnitus majutuse olemasolu kohta
Rohkem informatsiooni Schengeni viisaruumi kohta:
http://www.vm.ee/est/kat_428/9155.html
http://www.vm.ee/est/kat_428/8997.html
Kui reisib alla 18 a.laps kas ühe vanemaga või ilma vanemateta , on soovitav reisile kaasa võtta
vanema(te) poolt notariaalselt kinnitatud reisiluba (inglise keeles). Lisada juurde koopia lapse
sünnitunnistusest.
KREEKA SUURSAATKOND TALLINNAS
Pärnu mnt. 12, 2. korrus
10148 Tallinn
Tel. (372) 6403 560
Faks (372) 6403 561
E-mail: grembest@yahoo.com

•

TÜRGI

NB! Kõik reisijad, kes ei oma Eesti Vabariigi passi peavad Eestist reisides kaasa võtma oma ID
kaardi. ID kaart on vajalik kaasa võtta ka juhul, kui passis on olemas elamisluba.
Туристы, не являющиеся гражданами Эстонии, при путешествии за пределы страны
обязательно должны иметь с собой ID-карту.
Наличие ID-карты необходимо и в случае, если у туриста есть вид на жительство в паспорте.
1. EESTI PASS
Alates 12. juulist 2008 saavad Eesti kodanikud reisida Türki viisavabalt.
Pass peab kehtima vähemalt 3 kuud peale reisi.

2. PUNANE VENE PASS, ELAMIS- JA TÖÖLUBA EESTIS ning HALL VÄLISMAALASE PASS
Vene kodanikel on õigus turismiviisat piiril taotleda. Pass peab kehtima vähemalt 3 kuud peale reisi.
Viisa maksumus on 20 USD või 15 EURO. Viisa eest tuleb tasuda sularahas türgi piiril.
Türgi konsulaadi aadress:
Narva mnt.30
10152 Tallinn
Tel.: (+ 372) 627 28 80
Faks: (+ 372) 627 28 85

•

IISRAEL

EESTI PASS - VIISAVABA
Eesti kodanikud võivad Iisraelis viibida ilma viisata kuni 90 päeva poole aasta jooksul.
Vajalikud dokumendid:
- pass, kehtiv vähemalt 6 kuud pärast saabumispäeva
- edasi- tagasi piletid
- reisikindlustus kogu perioodiks
- riigis viibimiseks vajalikud rahalised vahendid
- majutuse kinnitus või kutse Iisraelist
Kui reisib alla 18 aastane laps, kas ühe vanemaga/ ilma vanemateta, on soovitav reisile
kaasa võtta kas teise vanema/ mõlemate vanemate notariaalselt kinnitatud reisiluba (inglise keeles).
NB! Iisraeli sisenemisel/ väljumisel pannakse piiril passi riiki sissesõidu- ja väljasõidutemplid.
Juhul, kui isikul on plaanis sama passiga hiljem külastada mõnda
araabia riiki (v.a. Egiptus või Jordaania), siis tuleb EELNEVALT täita vorm ja esitada koos passiga
piiril.
Kindlasti tuleb EELENVALT teavitada ka piirikontrolli, et sissesõidu- ja väljasõidutemplit passi ei
löödaks,
vaid lüüakse mõlemad templid vormile 17L. Iisraelist väljumisel , ei võeta ära vormi 17L , vajadusel on
see hiljem kinnituseks, et passi omanik on eelnevalt Iisraelis viibinud.
VENE PASS
PEAB OMAMA ELAMIS- JA TÖÖLUBA EESTIS
VIISAVABA turismi eesmärgil kuni kuni 90 päeva poole aasta jooksul.
Vajalikud dokumendid:
- pass, kehtiv vähemalt 6 kuud pärast saabumisepäeva
- edasi- tagasi piletid
- majutuse kinnitus või kutse Iisraelist
- reisikindlustus kogu perioodiks
- riigis viibimiseks vajalikud rahalised vahendid
Kui reisib alla 18 aastane laps, kas ühe vanemaga/ ilma vanemateta, on soovitav reisile
kaasa võtta kas teise vanema/ mõlemate vanemate notariaalselt kinnitatud reisiluba
(inglise keeles).
EESTI HALL VÄLISMAALASE PASS
PEAB OMAMA ELAMIS- JA TÖÖLUBA EESTIS
VIISA VAJALIK
Eesti halli välismaalase passiga reisijad saavad Iisraeli viisa vormistada Novatours´i kaudu.
NB! Kui on soov puhkuse ajal külastada Petrat ( Jordaania ) on vajalik taotleda mitmekordset Iisraeli
viisat.
Vajalikud dokumendid:
- 1 täidetud viisataotluse ankeet (lisatud kirjale) või võite välja printida ka siit:

http://www.mfa.gov.il/NR/rdonlyres/53DB197C-6E38-4CD5-8D75-AED5955542EE/0/ashrat_knisa.pdf
- pass, kehtiv vähemalt 6 kuud pärast reisi
- alaline elamis- ja tööluba Eestis või ID kaart (originaal), kehtiv vähemalt 6 kuud pärast reisi
- 2 passifotot, mitte vanemad kui 6 kuud
- töökoha garantiikiri, mis kinnitab et töökoht säilib reisi vältel või kiri õppeasutusest mis kinnitab,
et isik saab jätkata õpinguid samas õppeasutuses peale reisilt naasmist (inglise keeles)
- pensionärid esitavad pensioni laekumist tõendava väljavõtte (3 eelnevat kuud)
- pangakonto väljavõte (3 viimast kuud), panga templiga (originaal)
- reisikindlustus kogu perioodiks
- koopia pakettreisi või edasi-tagasi lennupiletite broneeringust Novatours´ilt. Ainult lennupiletite
ostnutel on vajalik lisaks ka hotelli broneeringu kinnitus või küllakutse Iisraelist.
NB! Alla 18 a. isiku viisataotlusel peavad olema mõlema lapsevanema allkirjad!
Konsulaarteenuse maksumus halli passi omanikele:
Novatours - Riigilõiv 15 EUR + teenustasu 500 kr (Hind võib muutuda reisikorraldajast
mitteolevatel põhjustel). Viisa vormistamise kestus orienteeruvalt 10-14 päeva.
Horizon Travel - Riigilõiv 200 krooni + teenustasu 500 kr (võib muutuda reisikorraldajast
mitteolevatel põhjustel. Viisa vormistamise kestus: - u 2 nädalat

•

TUNEESIA

Eesti turistid, kes sõidavad Tuneesiasse organiseeritud turismigrupi reisiga, on vabastatud
viisanõudest. Piisab kehtivast passist ja turismibüroo voucher'ist (väljaostetud edasi-tagasi
lennupiletid ning hotell).
Punase Vene passiga (elamis- ja tööluba Eestis) turistidel on viisatingimused samad, mis Eesti passi
puhul. Juhul, kui reisitakse organiseeritud turismigrupi koosseisus, on sissesõit Tuneesiasse
viisavaba, vajalikud dokumendid:
- pass, kehtiv vähemalt 3 kuud pärast reisi
- turismibüroo voucher (väljaostetud edasi-tagasi lennupiletid, hotell)
Eesti Halli välismaalase passiga (elamis- ja tööluba Eestis) turistidel on viisa vajalik. Juhul kui
sõidetakse organiseeritud turismigrupi koosseisus, saab viisat taotleda lennujaamast, vajalikud
dokumendid:
- pass, kehtiv vähemalt 1 kuu pärast reisi
- elamisluba Eestis või ID-kaart, kehtiv vähemalt 1 kuu pärast reisi
- väljaostetud edasi-tagasi lennupiletid
- hotellibroneering Tuneesias
Viisalõiv - 7 päevane turimiviisa umbes 15TND.
Viisasid individuaalselt reisivatele Eesti kodanikele väljastab Tuneesia saatkond Varssavis.
Viisa taotlemiseks on vajalik:
* Pass, * Foto, * Hotellibroneering

* Lennu- või laevapiletite broneering ja * Kutse
KONTAKTID
Mysliwiecka 14, 00-459 Varssavi
Telefon: (+48 22) 628 6330, (+48 22) 628 2586
Faks: (+48 22) 621 6295
E-post: at.varsovie@ambtun.pl
NB! Reisibüroo poolt organiseeritud reisi puhul peab olema passi kehtivusaeg vähemalt 3 kuud peale
reisi lõppu, individuaalreisi puhul 6 kuud peale reisi lõppu.

•

KÜPROS

NB! Kõik reisijad, kes ei oma Eesti Vabariigi passi peavad Eestist reisides kaasa võtma oma ID
kaardi. ID kaart on vajalik kaasa võtta ka juhul, kui passis on olemas elamisluba.
Туристы, не являющиеся гражданами Эстонии, при путешествии за пределы страны
обязательно должны иметь с собой ID-карту.
Наличие ID-карты необходимо и в случае, если у туриста есть вид на жительство в паспорте.
EESTI PASSi omanikele on Küpros viisavaba kuni 90 päeva. Saab reisida nii kehtiva passi kui
isikutunnistuse (ID-kaardi) alusel.
PUNASE VENE PASSi omanikele (elamis- ja tööluba Eestis) on viisa vajalik. NB! turismiviisa
väljastatakse kuni 3-ks aastaks ning viisa on mitmekordse sisenemisega. Küprosel võib viibida
turismiviisaga 6 kuu jooksul kuni 90 päeva.
Viisa tegemiseks vajalikud dokumendid:
- pass, kehtiv vähemalt 3 kuud pärast viisa kehtivuse lõppu
- elamis- ja tööluba Eestis või ID kaart (ORIGINAAL), kehtiv vähemalt 3 kuud pärast viisa kehtivuse
lõppu
- passikoopia
- 1 ankeet
- 2 värvilist fotot (dokumendi formaat)
Lisada turismireisi korral:
- edasi-tagasi piletid (originaal)
- hotelli broneeringu kinnitus
- töökoha garantiikiri (inglise keeles), mis kinnitab et töökoht säilib reisi vältel või kiri õppeasutusest
(inglise keeles), mis kinnitab et isik saab jätkata õpinguid samas õppeasutuses peale reisilt naasmist.
- ühe kuu pangakonto väljavõte (inglise keeles)
EESTI HALL VäLISMAALASE PASS (elamis- ja tööluba Eestis). Alates 19.01.2007 ei vaja enam
määratlemata kodakondsusega isikud, kellel on kehtiv Eesti välismaalase pass (nn. hall pass) ja
elamisluba, viisat sissesōiduks Küprosele ja viibimiseks kuni 90 kalendripäeva poole aasta jooksul,
mida arvestatakse esimesest riiki sisenemise kalendripäevast arvates.

Piiril tuleb nōudmise korral esitada kehtiv reisikindlustus ja Küprosel viibimise finantseerimiseks
piisavate rahaliste vahendite olemasolu.
Embassy of the Republic of Cyprus
Bulevardi 5 A 19
00120 Helsinki/ Finland
Tel: + 358 9 6962820
Fax: + 358 9 677428
E-mail: mail@cyprusembassy.fi
kodulehekülg: http://www.cyprusembassy.fi
•

ITAALIA

Eesti kodanikud ja halli passi omanikud võivad Sitsiiliasse siseneda viisavabalt.
Punaste passide omanikud, kellel on Eesti elamisluba, ei vaja viisat.
ITAALIA SAATKOND TALLINNAS
Avatud: kell 10.00 - 12.30 (iga teisipäev ja neljapäev)
Vene tn 2, 3 korrus
10123, Tallinn
Tel: (372) 6 276 160
Faks: (372) 6 311 370
E-mail: italemb@italembtallinn.ee
•

PORTUGAL

NB! Kõik reisijad, kes ei oma Eesti Vabariigi passi peavad Eestist reisides kaasa võtma oma ID
kaardi. ID kaart on vajalik kaasa võtta ka juhul, kui passis on olemas elamisluba.
Туристы, не являющиеся гражданами Эстонии, при путешествии за пределы страны
обязательно должны иметь с собой ID-карту.
Наличие ID-карты необходимо и в случае, если у туриста есть вид на жительство в паспорте.
Eesti kodanikule on Portugali reisimine viisavaba.
Juhul, kui Eesti kodanik soovib Portugali elama, tööle või õppima asuda või seal tööd otsida, peab ta
riigis viibimise registreerima. Registreerimiseks tuleb pöörduda kohaliku pädeva ametiasutuse poole
mitte hiljem kui 90 päeva möödudes riiki sisenemise päevast arvates.
Ootamatute probleemide puhul on Eesti kodanikul õigus pöörduda abi saamiseks Eesti
Suursaatkonna või konsulaadi poole.
Eesti Vabariigi Suursaatkond Lissabonis
Rua Filipe Folque nr.10ºJ-2ºESQ
1050-113 Lissabon, Portugal
tel. (351) 21 319 4150, faks (351) 21 319 4155
E-mail: embest@embest.pt

http://www.embest.pt

Ööpäevaringselt töötab välisministeeriumi valvesekretär tel (372) 6 377 000
Välisriigis hättasattunud Eesti kodanik saab töövälisel ajal helistada konsulaarosakonna
valveametnikule telefonil (372) 53 01 9999.
Passi kaotuse või muude probleemide tekkides soovitame ühendust võtta ka Eesti aukonsulitega
Portugalis.
Portugali Vabariigi Suursaatkond Tallinnas
Kohtu 10, 10130 Tallinn
tel. (372) 611 74 68, faks: (372) 611 74 67
e-mail: emb.portugal.tallin@gmail.com

•

HISPAANIA

NB! Kõik reisijad, kes ei oma Eesti Vabariigi passi peavad Eestist reisides kaasa võtma oma ID
kaardi. ID kaart on vajalik kaasa võtta ka juhul, kui passis on olemas elamisluba.
Туристы, не являющиеся гражданами Эстонии, при путешествии за пределы страны
обязательно должны иметь с собой ID-карту.
Наличие ID-карты необходимо и в случае, если у туриста есть вид на жительство в паспорте.
1. EESTI PASS
-------------------Viisavaba kuni 3 kuud.
Saab reisida nii kehtiva passi kui isikutunnistuse (ID-kaardi) alusel.
Vajalik reisikindlustus kogu reisi perioodiks. Lisaks võidakse piiril küsida järgmisi reisidokumente:
- edasi- tagasi piletite broneering
- piisavate rahaliste vahendite olemasolu kogu reisi perioodiks (umbes 65 EUR/ päevas inimese kohta,
miinimum summa 561.60 EUR/ inimese kohta)
- kinnitus majutuse olemasolu kohta või kutse ("CARTA DE INVITACION")
- ärireisi korral- kutse Hispaaniast
Kui reisib alla 18 a.laps kas ühe vanemaga või ilma vanemateta , on vajalik reisile kaasa võtta
vanema(te) poolt notariaalselt kinnitatud reisiluba (inglise keeles).Lisada juurde koopia lapse
sünnitunnistusest.
Lisainformatsiooni Hispaania kohta, Eesti Välisministeerium:
http://www.vm.ee/?q=et/node/5787
2. PUNANE VENE PASS, ELAMIS- JA TÖÖLUBA EESTIS
---------------------------------------------Juhul, kui on olemas kehtiv elamis- ja tööluba Eestis- on riiki sisenemise tingimused samad, mis Eesti
hallile välismaalase passile.
3. EESTI HALL VäLISMAALASE PASS, ELAMIS -JA TööLUBA EESTIS
---------------------------------------------------Viisavaba peale 21.12.07, juhul kui on olemas kas alaline või tähtajaline Eesti elamisluba.Viisata
reisimise õigus on kõikidesse Schengeni liikmesriikidesse kuni 90 päeva kuue kuu jooksul alates
esimesest Schengeni ruumi sisenemisest. Vajalikud dokumendid on:
- pass, kehtiv vähemalt kogu reisi perioodiks
- alaline või tähtajaline elamisluba või ID kaart(originaal), kehtiv vähemalt kogu reisi perioodiks
- edasi- tagasi piletite broneering

- reisikindlustus kogu reisi perioodiks
- piisavate rahaliste vahendite olemasolu kogu reisi perioodiks (umbes 65 EUR/ päevas inimese kohta,
miinimum summa 561.60 EUR/ inimese kohta)
- kinnitus majutuse olemasolu kohta või kutse ("CARTA DE INVITACION").
- ärireisi korral kutse Hispaaniast
Hispaania Saatkond
Liivalaia 13/15, 6 korrus
Tel: 667 6658 (konsulaarosakond)
667 6651 (üldtelefon)
email: consulado.estonia@mae.es
kodulehekülg: http://www.mae.es/Embajadas/Tallin/est/Home/
Kui reisib alla 18 a.laps kas ühe vanemaga või ilma vanemateta , on soovitav reisile kaasa võtta
vanema(te) poolt notariaalselt kinnitatud reisiluba (inglise keeles).Lisada juurde koopia lapse
sünnitunnistusest.
Lisainformatsioon, Eesti Välisministeerium:
- Schengeni viisaruumi kohta:
http://www.vm.ee/?q=et/node/4828
- Hispaania kohta:
http://www.vm.ee/?q=et/node/5787

