
 

 

     
EGIPTUSE VIISAINFO  

 
Alla 18 aastaste lastega reisimisel tuleb silmas pidada, et piiriületusel võidakse küsida lapsega üksi reisivalt vanemalt teise 
vanema volitust või saatjana reisivalt täiskasvanult lapse mõlema vanema volitust. Samuti peab reisiluba kaasas olema 
üksi reisival alla 18 aastasel lapsel. Volituse vorminõuded võivad riigiti erineda, mistõttu võidakse küsida notariaalselt 
kinnitatud volitust. Täpsema teabe saamiseks palume pöörduda vastava riigi konsulaaresinduste poole. 
 
 
OLULINE LISAINFO 
 

- Reisides Sharm El Sheiki, võib piiri pealt võtta TASUTA Siinai poolsaare viisatempli. Siinai viisa kehtib kuni 14 
päeva ning on keelatud väljuda Siinai poolsaarelt. Kui klient soovib minna näiteks Kairo ekskursioonile, tuleb riiki 
saabumisel osta Egiptuse tasuline viisa.  

- Viisa maksumus Eesti ja Vene passi omanikele 26,00 EUR (ostes viisa Novatoursi kaudu).  
- Viisa tuleb Novatoursi kaudu tellida hiljemalt 4 tööpäeva enne lendu 
- Tšarterlennuga Egiptusesse reisija peab naasma samamoodi sama vedaja tšarterlennuga samast lennujaamast 

kuhu saabuti. Olukorras, kus reisitakse Egiptusesse liinilennuga, kuid soovitakse tagasi Eestisse reisida 
tšarterlennuga või teisest lennujaamast, tuleb Egiptusest lahkudes selleks taotleda eraldi luba Egiptuse 
tsiviillennundusametist (tasuline).  

- Kui klient on rikkunud viisatingimusi või tšarterlendude reegleid, on piirivalvuritel õigus teha rikkujale rahaline trahv 
ja/või reisijat lennule mitte lasta.  

- Diplomaatilise passiga (või muu eripassiga) reisijad peavad vormistama visa enne reisi saatkonnas. Neil ei ole 
võimalik siseneda riiki viisavabalt või soetada viisat piirilt.  

 
 
EESTI PASS 
Turismiviisa on võimalik osta kas Novatoursi kaudu või Egiptuse piirilt kuni 30-ks päevaks. 
Vajalikud dokumendid: 
- pass, kehtiv vähemalt 6 kuud pärast reisi. Passis peab olema vähemalt 1 vaba lehekülg 
- edasi-tagasi piletite broneering 
- hotelli broneering  
- soovitav tervise- ja reisikindlustus kogu riigis viibimise perioodiks 
 
VENE KODANIKU PASS, ELAMISLUBA EESTIS 
Turismiviisa on võimalik osta kas Novatoursi kaudu või Egiptuse piirilt kuni 30-ks päevaks. 
Vajalikud dokumendid: 
- pass, kehtiv vähemalt 6 kuud pärast reisi, passis peab olema vähemalt 1 vaba lehekülg 
- KOHUSTUSLIK on reisile kaasa võtta lisaks passile ka reisi lõpuni kehtiv ID kaart (Eestisse sisenemiseks). 
- edasi-tagasi piletite broneering 
- hotelli broneering  
- soovitav tervise- ja reisikindlustus kogu riigis viibimise perioodiks 
 
KOHUSTUSLIK on märkida broneeringusse PASSI NUMBER. 
 
 
EESTI HALL VÄLISMAALASE PASS 
PEAB OMAMA ELAMIS- JA TÖÖLUBA EESTIS 
VIISA VAJALIK, saab taotleda ainult saatkonnast enne reisi. 
 
KOHUSTUSLIK on märkida broneeringusse PASSI NUMBER ja õige sünniaeg.  
KOHUSTUSLIK on reisile kaasa võtta lisaks passile ka reisi lõpuni kehtiv ID kaart (Eestisse sisenemiseks). 
 
  



 

 

KANAARI SAARTE, ITAALIA JA PRANTSUSMAA VIISAINFO 
 
Alla 18 aastaste lastega reisimisel tuleb silmas pidada, et piiriületusel võidakse küsida lapsega üksi reisivalt vanemalt teise 
vanema volitust või saatjana reisivalt täiskasvanult lapse mõlema vanema volitust. Samuti peab reisiluba kaasas olema 
üksi reisival alla 18 aastasel lapsel. Volituse vorminõuded võivad riigiti erineda, mistõttu võidakse küsida notariaalselt 
kinnitatud volitust. Täpsema teabe saamiseks palume pöörduda vastava riigi konsulaaresinduste poole. 
 
EESTI PASS 
Eesti kodanikule on Kanaari saartele reisimine viisavaba. 
Eesti kodanikud võivad siseneda kehtiva passi või ID kaardi alusel.  
Soovitav reisi- ja tervisekindlustus kogu reisi perioodiks. 
 
VENE PASS, ELAMISLUBA EESTIS 
Viisavaba, 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: 
- pass, kehtiv vähemalt kogu reisi perioodiks 
- alaline või tähtajaline kehtiv Eesti elamisluba (originaal) 
- edasi- tagasi piletite broneering 
- tervisekindlustus kogu reisi perioodiks 
- piisavate rahaliste vahendite olemasolu kogu reisi perioodiks, umbes 65 eurot päevas inimese kohta 
- soovitav kinnitus majutuse olemasolu kohta 
- KOHUSTUSLIK on reisile kaasa võtta lisaks passile ka reisi lõpuni kehtiv ID kaart (Eestisse sisenemiseks). 
 
EESTI HALL VÄLISMAALASE PASS, ELAMISLUBA EESTIS 
Viisavaba, 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: 
- pass, kehtiv vähemalt kogu reisi perioodiks 
- alaline või tähtajaline kehtiv Eesti elamisluba (originaal) 
- edasi- tagasi piletite broneering 
- tervisekindlustus kogu reisi perioodiks 
- piisavate rahaliste vahendite olemasolu kogu reisi perioodiks, umbes 65 eurot päevas inimese kohta 
- soovitav kinnitus majutuse olemasolu kohta 
- KOHUSTUSLIK on reisile kaasa võtta lisaks passile ka reisi lõpuni kehtiv ID kaart (Eestisse sisenemiseks). 
 
  



 

 

TAI VIISA-JA KONSULAARINFO 
 
Alla 18 aastaste lastega reisimisel tuleb silmas pidada, et piiriületusel võidakse küsida lapsega üksi reisivalt vanemalt teise 
vanema volitust või saatjana reisivalt täiskasvanult lapse mõlema vanema volitust. Samuti peab reisiluba kaasas olema 
üksi reisival alla 18 aastasel lapsel. Volituse vorminõuded võivad riigiti erineda, mistõttu võidakse küsida notariaalselt 
kinnitatud volitust. Täpsema teabe saamiseks palume pöörduda vastava riigi konsulaaresinduste poole. 
 
EESTI PASS  
Eesti kodanikule viisavaba. 
Eesti kodanikud võivad siseneda vähemalt 6 kuud pärast reisi kehtiva passi alusel 
Soovitav reisi- ja tervisekindlustus kogu reisi perioodiks. 
 
VENE PASS 
PEAB OMAMA ELAMIS- JA TÖÖLUBA EESTIS 
KOHUSTUSLIK on reisile kaasa võtta lisaks passile ka reisi lõpuni kehtiv ID kaart (Eestisse sisenemiseks). 
VIISAVABA turismireisi korral kuni 30 päeva. 
Vajalikud dokumendid riiki sisenemisel: 

- pass, kehtiv kuni 6 kuud alates Taisse sisenemise kuupäevast 
- kinnitatud edasi- tagasi lennupiletid 
- piisavad rahalised vahendid: 10 000 Bahti inimese kohta või 20 000 Bahti pere kohta 
- soovitav on tervise- ja reisikindlustus 

 
EESTI HALL VÄLISMAALASE PASS 
PEAB OMAMA ELAMIS- JA TÖÖLUBA EESTIS 
VIISA VAJALIK, saab taotleda ainult saatkonnast enne reisi. 
 
Tai reisidele vormistame viisad läbi Stockholmis asuva suursaatkonna. Sellega seoses palume saata viisataotlused 
blanketil, mille link on toodud allpool. Samuti palume toimetada meieni viisataotluseks vajalikud dokumendid hiljemalt 
28 päeva enne reisi. 
 
Konsulaarteenuse maksumus tellides viisa läbi Novatoursi on koos teenustasuga 60 EUR (ühekordne sisenemine) 
Hind võib muutuda Novatoursist mitteolenevatel põhjustel. 
 
KOHUSTUSLIK on reisile kaasa võtta lisaks passile ka reisi lõpuni kehtiv ID kaart (Eestisse sisenemiseks). 
 
VAJALIKUD DOKUMENDID VIISA VORMISTAMISEKS SAATKONNA KAUDU: 
 

- pass, kehtiv vähemalt 6 kuud alates Taisse sisenemise kuupäevast, passis peab olema vähemalt 2 vaba lehekülge 
viisa jaoks 

- passikoopia 
- panga kontoseis ENG keeles (võib olla internetipanga väljavõte). Arvel peab olema saabumisel vähemalt 600 EUR 

inimese kohta 
- koopia elamisloast 
- 1 täidetud ja taotleja poolt isiklikult allkirjastatud ankeet (lastele peab olema täidetud eraldi ankeet, mille 

allkirjastavad lapsevanemad või seaduslikud hooldajad): 
http://www.startour.ee/wp-content/uploads/tai_visa_ankeet.pdf 
  

- 1 värviline passifoto suuruses 3,5 x 4,5 cm (tehtud viimase 6 kuu jooksul)! 
 
NB! Juhul, kui taotletakse 2- või 3-kordse sisenemisega turismiviisat- tuleb esitada kõikide sisenemiste ja väljumiste kohta 
kinnitatud lennupiletid. 
 
 
NB! Viisa vormistamise kestus vähemalt 28 päeva, kuid viisat ei saa taotleda varem kui 3 kuud enne reisi. 
 
  

http://www.startour.ee/wp-content/uploads/tai_visa_ankeet.pdf


 

 

ARAABIA ÜHENDEMIRAADID 
 
Alla 18 aastaste lastega reisimisel tuleb silmas pidada, et piiriületusel võidakse küsida lapsega üksi reisivalt vanemalt teise 
vanema volitust või saatjana reisivalt täiskasvanult lapse mõlema vanema volitust. Samuti peab reisiluba kaasas olema 
üksi reisival alla 18 aastasel lapsel. Volituse vorminõuded võivad riigiti erineda, mistõttu võidakse küsida notariaalselt 
kinnitatud volitust. Täpsema teabe saamiseks palume pöörduda vastava riigi konsulaaresinduste poole. 
 
LISAINFO 

- Reisidokument peab olema pass. ID kaardiga piiri ületada ei saa.  
- Riiki sisenemisel ei ole vanuselisi ega soolisi piiranguid  
- Diplomaatilise passiga (või muu eripassiga) reisijad peavad vormistama visa enne reisi saatkonnas. Neil ei ole 

võimalik siseneda riiki viisavabalt või soetada viisat piirilt.  
 
EESTI PASS  
VIISAVABA.  
Eesti kodanikele viisavaba kuni 30 päeva. 
Saabumisel lüüakse piiril passi sisenemistempel ja skänneeritakse silmaiiris.  
 
Vajalikud dokumendid: 
- pass, kehtiv vähemalt 6 kuud peale reisi lõppemist 
- edasi- tagasi lennupiletid, sobivad ka ühesuuna piletid, ei pea olema broneeritud sama lennukompaniiga. 
- piisavad rahalised vahendid 
- soovitav on tervise- ja reisikindlustus 
 
 
VENE KODANIKU PASS, ELAMISLUBA EESTIS / ILMA ELAMISLOATA EESTIS 
VIISA TASUTA PIIRILT.  
 
Juhul, kui ostetud Novatoursi pakettreis või hotellimajutus, saab klient taotleda viisa piirilt tasuta.  
Saabumisel lüüakse piiril passi sisenemistempel ja skaneeritakse silmaiiris.  
 
Vajalikud dokumendid: 
- pass, kehtiv vähemalt 6 kuud peale reisi lõppemist 
- edasi- tagasi lennupiletid, sobivad ka ühesuuna piletid, ei pea olema broneeritud sama lennukompaniiga. 
- piisavad rahalised vahendid 
- soovitav on tervise- ja reisikindlustus 
- KOHUSTUSLIK on reisile kaasa võtta lisaks passile ka reisi lõpuni kehtiv ID kaart (Eestisse sisenemiseks). 
 
EESTI  HALL VÄLISMAALASE PASS 
 
Ei aktsepteerita halli välismaalase passi! 
Viisat saada pole võimalik! 
Transiittsooni läbida pole võimalik! 
 
  



 

 

SRI LANKA 
 
Alla 18 aastaste lastega reisimisel tuleb silmas pidada, et piiriületusel võidakse küsida lapsega üksi reisivalt vanemalt teise 
vanema volitust või saatjana reisivalt täiskasvanult lapse mõlema vanema volitust. Samuti peab reisiluba kaasas olema 
üksi reisival alla 18 aastasel lapsel. Volituse vorminõuded võivad riigiti erineda, mistõttu võidakse küsida notariaalselt 
kinnitatud volitust. Täpsema teabe saamiseks palume pöörduda vastava riigi konsulaaresinduste poole. 
 
LISAINFO 

- Reisidokument peab olema pass. ID kaardiga piiri ületada ei saa.  
- Riiki sisenemisel ei ole vanuselisi ega soolisi piiranguid  
- Diplomaatilise passiga (või muu eripassiga) reisijad peavad vormistama visa enne reisi saatkonnas. Neil ei ole 

võimalik siseneda riiki viisavabalt või soetada viisat piirilt.  
 
EESTI PASS VIISA VAJALIK 

Vajalikud dokumendid:  
- pass, kehtiv vähemalt 6 kuud peale Sri Lankalt lahkumist 
- edasi- tagasi lennupiletid. 
- piisavad rahalised vahendid 
- soovitav on tervise- ja reisikindlustus 

 
VENE KODANIKU PASS, ELAMISLUBA EESTIS / ILMA ELAMISLOATA EESTIS  VIISA VAJALIK.  

Vajalikud dokumendid:  
- pass, kehtiv vähemalt 6 kuud peale Sri Lankalt lahkumist 
- KOHUSTUSLIK on reisile kaasa võtta lisaks passile ka reisi lõpuni kehtiv ID kaart (Eestisse sisenemiseks). 

edasi- tagasi lennupiletid. 
- piisavad rahalised vahendid 
- soovitav on tervise- ja reisikindlustus 

 
EESTI  HALL VÄLISMAALASE PASS VIISA VAJALIK. 

Vajalikud dokumendid:  
- pass, kehtiv vähemalt 6 kuud peale Sri Lankalt lahkumist 
- KOHUSTUSLIK on reisile kaasa võtta lisaks passile ka reisi lõpuni kehtiv ID kaart (Eestisse sisenemiseks). 

edasi- tagasi lennupiletid. 
- piisavad rahalised vahendid 
- soovitav on tervise- ja reisikindlustus 

 
VIISA VORMISTAMINE 
Viisa tuleb ette Novatoursi kaudu või iseseisvalt internetist:  
http://www.eta.gov.lk/slvisa 
  
Visa maksumus Internetist on ~35 - 40 USD, Novatoursi kaudu ostes on viisa maksumuseks 50 EUR (ühekordne 
sisenemine) 
 
NB! Ainult lennupiletite broneerimisel Novatoursi kaudu viisat vormistada ei saa. Ainult lennupiletite puhul lasub kliendil 
kohustus vormistada viisa enne reisi saatkonnas. 
 
Viisa tuleb välja printida ja reisile kaasa võtta.  
 
 
 
  

http://www.eta.gov.lk/slvisa


 

 

INDIA VIISAINFO 
 
Alla 18 aastaste lastega reisimisel tuleb silmas pidada, et piiriületusel võidakse küsida lapsega üksi reisivalt vanemalt teise 
vanema volitust või saatjana reisivalt täiskasvanult lapse mõlema vanema volitust. Samuti peab reisiluba kaasas olema 
üksi reisival alla 18 aastasel lapsel. Volituse vorminõuded võivad riigiti erineda, mistõttu võidakse küsida notariaalselt 
kinnitatud volitust. Täpsema teabe saamiseks palume pöörduda vastava riigi konsulaaresinduste poole. 

 
Eesti ja vene kodanikule on vajalik viisa, mida saab turismieesmärgil kuni 30 päevaks taotleda piiril, täites vähemalt 4 
päeva, kuid mitte rohkem kui 30 päeva enne väljalendu enne riiki sisenemist viisataotluse elektrooniliselt.  E-viisa tuleb 
vormistada aadressil https://indianvisaonline.gov.in/visa/tvoa.html 
 
Ise vormistatud online viisa maksumused: 
E-viisa hind Eesti kodanikele on 50 USD millele lisandub ülekandetasu 2,5% 
E-viisa hind vene kodanikele on 75 USD millele lisandub ülekandetasu 2,5% 
 
Novatoursi kaudu vormistatud e-viisa maksumused on: 
E-viisa hind Eesti kodanikele koos teenustasuga 79 EUR 
E-viisa hind vene kodanikele koos teenustasuga 99 EUR 
Viisa vormistamine hallile passile Novatoursi kaudu ei ole võimalik. Lisainfo http://www.indianembassy.fi 
 
EESTI PASS 
Viisa KOHUSTUSLIK kõikidele reisijatele, ka lastele ja imikutele 
Pass peab kehtima vähemalt 6 kuud peale reisi. Passis peab olema vähemalt 2 kõrvuti asetsevat vaba lehte.  
Reisijal peab olema tagasisuuna lennupilet, hotelli voucher ja piisavad rahalised vahendid. 
Reisijal peab olema vormistatud reisi ajal kehtiv tervisekindlustuse poliis. 
 
Viisa vormistamiseks vajalikud dokumendid: 
E-viisa tuleb vormistada aadressil https://indianvisaonline.gov.in/visa/tvoa.html  (sealt valida e-tourist visa) 

1. Passiandmed (passinumber, kus ja millal välja antud, kehtivusaeg, reisija nimi nagu passis) 
2. Skaneeritud passikoopia  (Formaat PDF;  Suurus min 10 kb, max 300 kb) 
3. Hiljuti tehtud värviline foto otsevaates, samuti skaneeritud (Taust valge või hele. Taustamustrid ei ole 

lubatud; Formaat JPG;  Suurus min 10 kb, max 1 mb; Kõrgus ja laius peavad olema samad; Fotol peab 
olema näha terve nägu, otsevaade, silmad lahti; fotol peab näha olema ülevalt juustest  - lõug k.a (present full 
head from top of hair to bottom of chin); fotol ei tohi olla varje ei näos ega taustal; Fotol ei tohi olla raami ) 

 
Soovitame endale välja kirjutada viisa application ID 
Väljaprinditud E viisa tuleb reisile kaasa võtta. 
Viisa staatust saab kontrollida siit visa status. Abi saab +91-11-24300666, indiatvoa@gov.in 
 
Vormistades e-viisa läbi Novatoursi, tuleb lisaks anda vastused küsimustele: 

- Perekonnanimi ja eesnimi (nagu passis) 
- Endine nimi (enne abielu) 
- Sünniaeg 
- Sünnikoht (linn ja riik) 
- Perekonnaseis (kas abielus või vallaline, muud variandid ei sobi) 
- Passinumber, väljaandmise kuupäev ja kehtivuse lõpukuupäev 
- Elukoha aadress (k.a indeks) 
- telefoninumber 
- Töökoht (tööandja nimi, aadress ja ametikoht) 
- Isa andmed (nimi, rahvus, sünnikoht – EI SOBI variant „puudub“, „surnud“ jne) 
- Ema andmed (nimi, rahvus, sünnikoht – EI SOBI variant „puudub“, „surnud“ jne) 
- Abikaasa nimi, rahvus, sünnikoht 
- Kas on enne Indias käinud. Kui jah, siis millal ja mis aadressil peatus ning eelneva viisa number.  
- Kas viimase 3 aasta jooksul oled külastanud SAARC riike?  
- Mis hotellis peatud Indias (nimi, aadress, telefon) 
- Kontaktinfo häda korral (sugulase, lapse vms nimi, aadress, telefon ehk siis kui midagi juhtub, kellega ühendust 

võtta). 

https://indianvisaonline.gov.in/visa/tvoa.html
https://indianvisaonline.gov.in/visa/tvoa.html
http://www.indianembassy.fi/
https://indianvisaonline.gov.in/visa/tvoa.html
https://indianvisaonline.gov.in/visa/VisaEnquiry.jsp
mailto:indiatvoa@gov.in


 

 

VENE PASS 

Viisa KOHUSTUSLIK kõikidele reisijatele, ka lastele ja imikutele 
Pass peab kehtima vähemalt 6 kuud peale reisi 
KOHUSTUSLIK on reisile kaasa võtta lisaks passile ka reisi lõpuni kehtiv ID kaart (Eestisse sisenemiseks). 

Passis peab olema vähemalt 2 kõrvuti asetsevat vaba lehte.  
Reisijal peab olema tagasisuuna lennupilet, hotellivoucher ja piisavad rahalised vahendid. 
Reisijal peab olema vormistatud reisi ajal kehtiv tervisekindlustuse poliis 
 
Viisa vormistamiseks vajalikud dokumendid: 
E-viisa tuleb vormistada aadressil https://indianvisaonline.gov.in/visa/tvoa.html  (sealt valida e-tourist visa) 

4. Passiandmed (passinumber, kus ja millal välja antud, kehtivusaeg, reisija nimi nagu passis) 
5. Skaneeritud passikoopia  (Formaat PDF;  Suurus min 10 kb, max 300 kb) 
6. Hiljuti tehtud värviline foto otsevaates, samuti skaneeritud (Taust valge või hele. Taustamustrid ei ole 

lubatud; Formaat JPG;  Suurus min 10 kb, max 1 mb; Kõrgus ja laius peavad olema samad; Fotol peab 
olema näha terve nägu, otsevaade, silmad lahti; fotol peab näha olema ülevalt juustest  - lõug k.a (present full 
head from top of hair to bottom of chin); fotol ei tohi olla varje ei näos ega taustal; Fotol ei tohi olla raami ) 

Soovitame endale välja kirjutada viisa application ID 
Väljaprinditud E viisa tuleb reisile kaasa võtta. 
Viisa staatust saab kontrollida siit visa status. Abi saab +91-11-24300666, indiatvoa@gov.in 
 
Vormistades e-viisa läbi Novatoursi, tuleb lisaks anda vastused küsimustele: 

- Perekonnanimi ja eesnimi (nagu passis) 
- Endine nimi (enne abielu) 
- Sünniaeg 
- Sünnikoht (linn ja riik) 
- Perekonnaseis (kas abielus või vallaline, muud variandid ei sobi) 
- Passinumber, väljaandmise kuupäev ja kehtivuse lõpukuupäev 
- Elukoha aadress (k.a indeks) 
- telefoninumber 
- Töökoht (tööandja nimi, aadress ja ametikoht) 
- Isa andmed (nimi, rahvus, sünnikoht – EI SOBI variant „puudub“, „surnud“ jne) 
- Ema andmed (nimi, rahvus, sünnikoht – EI SOBI variant „puudub“, „surnud“ jne) 
- Abikaasa nimi, rahvus, sünnikoht 
- Kas on enne Indias käinud. Kui jah, siis millal ja mis aadressil peatus ning eelneva viisa number.  
- Kas viimase 3 aasta jooksul oled külastanud SAARC riike?  
- Mis hotellis peatud Indias (nimi, aadress, telefon) 
- Kontaktinfo häda korral (sugulase, lapse vms nimi, aadress, telefon ehk siis kui midagi juhtub, kellega ühendust 

võtta).  
 
HALL VÄLISMAALASE PASS 
 
Viisa KOHUSTUSLIK kõigile reisijatele, ka lastele ja imikutele 
KOHUSTUSLIK on reisile kaasa võtta lisaks passile ka reisi lõpuni kehtiv ID kaart (Eestisse sisenemiseks). 

Viisat saab vormistada AINULT läbi saatkonna. Novatoursi kaudu viisat vormistada ei saa.  
Viisa vormistamiseks vajalikud dokumendid: 
- Ankeet (eelnevalt täita aadressil http://www.indianvisaonline.gov.in/visa/ ). Ankeet peab olema trükitud kujul, käsitsi 
täidetud ankeete vastu ei võeta. Ankeet tuleb täita inglise keeles ja peab olema taotleja poolt allkirjastatud! Ankeedil 
peab olema 2 allkirja - 1 ankeedi lõpus ning teine allkiri foto all. 
- 1 väljatrükitud ankeedile kleebitud hiljuti tehtud värviline passipilt suurusega 5x5 cm  
- Pass kehtivusega vähemalt 6 kuud peale reisilt naasmist. Passis peab olema kaks tühja kõrvuti lehte. Pass peab 
olema terve ja hästi hoitud. 
- Reisi ajal kehtiv tervisekindlustuse poliis (üks poliis iga reisija kohta) 
- ID kaardi kahepoolne koopia või koopia elamis- ja tööloast (peab kehtima vähemalt 6 kuud peale reisi) 
- lennupiletid ja hotelli voucher 
 
Viisa kehtib alates viisadokumentide sisse andmise kuupäevast kuni 30 päeva ning selle aja jooksul peab olema 
toimunud Indiasse sisenemine ja väljumine. Viisa vormistamine võtab aega kuni neli nädalat.  

https://indianvisaonline.gov.in/visa/tvoa.html
https://indianvisaonline.gov.in/visa/VisaEnquiry.jsp
mailto:indiatvoa@gov.in


 

 

VIETNAMI VIISAINFO 

 
Alla 18 aastaste lastega reisimisel tuleb silmas pidada, et piiriületusel võidakse küsida lapsega üksi reisivalt vanemalt teise 
vanema volitust või saatjana reisivalt täiskasvanult lapse mõlema vanema volitust. Samuti peab reisiluba kaasas olema 
üksi reisival alla 18 aastasel lapsel. Volituse vorminõuded võivad riigiti erineda, mistõttu võidakse küsida notariaalselt 
kinnitatud volitust. Täpsema teabe saamiseks palume pöörduda vastava riigi konsulaaresinduste poole. 

 
LISAINFO 

- Novatoursi pakettreisi ostnud klientidele vormistatakse 20 eurone ühekordse sisenemisega „preapproval“ kiri. 
Vajadusel saame vormistada ka mitmekordse sisenemisega kirja, mille hinnaks on 23 eurot.  

- Reisidokument peab olema pass. ID kaardiga piiri ületada ei saa.  
- Riiki sisenemisel ei ole vanuselisi ega soolisi piiranguid  
- Diplomaatilise passiga (või muu eripassiga) reisijad peavad vormistama visa enne reisi saatkonnas. Neil ei ole 

võimalik siseneda riiki viisavabalt või soetada viisat piirilt.  
 
EESTI PASS VIISA VAJALIK 

Vajalikud dokumendid:  
- pass, kehtiv vähemalt 6 kuud peale Vietnamist lahkumist 
- “preapproval letter” 
- edasi- tagasi lennupiletid. 
- piisavad rahalised vahendid 
- soovitav on tervise- ja reisikindlustus 

 
VIISA VORMISTAMINE 
Viisa saab piirilt riiki saabumisel. Viisa hind on 45 – 95 USD sõltuvalt riigis viibimise ajast. 
Vaja kaasa võtta ühekordse maale sisenemise õigusega “preapproval” kiri. Pakettreisi broneeringutele, mis on 
ostetud Novatoursist, on juba lisatud “preapproval” kirja lisatasu 20 eurot. Kiri saadetakse kliendi/agendi emailile koos 
lennupiletitega enne lennu väljumist.  
Viisa saamiseks piiril tuleb kaasa võtta 2 hiljuti tehtud värvilist dokumendifotot suuruses 4x6 cm. 
 
VENE KODANIKU PASS, ELAMISLUBA EESTIS / ILMA ELAMISLOATA EESTIS  VIISA EI OLE VAJALIK.  

Võimalik viibida riigis 15 päeva viisavabalt. “Preapproval” kirja vaja ei ole. Kui soovitakse viibida riigis kauem kui 15 
päeva, on vaja teha viisa ette läbi Helsingi saatkonna.  
 
Vajalikud dokumendid:  

- pass, kehtiv vähemalt 6 kuud peale Vietnamist lahkumist 
- KOHUSTUSLIK on reisile kaasa võtta lisaks passile ka reisi lõpuni kehtiv ID kaart (Eestisse sisenemiseks). 
- edasi- tagasi lennupiletid. 
- piisavad rahalised vahendid 
- soovitav on tervise- ja reisikindlustus 

 
EESTI  HALL VÄLISMAALASE PASS 
 
Ei aktsepteerita halli välismaalase passi! 
Viisat saada pole võimalik! 
Transiittsooni läbida pole võimalik! 
  



 

 

JORDAANIA VIISAINFO 
 
Alla 18 aastaste lastega reisimisel tuleb silmas pidada, et piiriületusel võidakse küsida lapsega üksi reisivalt vanemalt teise 
vanema volitust või saatjana reisivalt täiskasvanult lapse mõlema vanema volitust. Samuti peab reisiluba kaasas olema 
üksi reisival alla 18 aastasel lapsel. Volituse vorminõuded võivad riigiti erineda, mistõttu võidakse küsida notariaalselt 
kinnitatud volitust. Täpsema teabe saamiseks palume pöörduda vastava riigi konsulaaresinduste poole. 

 
EESTI PASS 
Viisa vajalik, võimalik soetada piirilt tasuta 
Vajalikud dokumendid: 
– pass, kehtiv vähemalt 6 kuud pärast riigist lahkumise kuupäeva, passis peab olema 2 vaba lehekülge 
– edasi- tagasi piletid 
– soovitav majutuse kinnitus  
– tervisekindlustus kogu reisi perioodiks 
– riigis viibimiseks vajalikud rahalised vahendid, näit. krediitkaart 
– soovitav on ennast enne reisi registreerida Eesti Välisministeeriumi kodulehel 
 
Valides hotelli IISRAELIS, võivad Eesti kodanikud Iisraelis viibida ilma viisata kuni 90 päeva poole aasta jooksul. 
Vajalikud dokumendid: 
– pass, kehtiv vähemalt 6 kuud pärast riigist lahkumise kuupäeva, passis peab olema 2 vaba lehekülge 
– edasi- tagasi piletid 
– soovitav majutuse kinnitus  
– tervisekindlustus kogu reisi perioodiks 
– riigis viibimiseks vajalikud rahalised vahendid, näit. krediitkaart 
– soovitav on ennast enne reisi registreerida Eesti Välisministeeriumi kodulehel 
Minnes Iisraelist tagasi Jordaaniasse, tuleb taas tasuda Jordaaniasse sisenemise eest u 35 USD) 
 
Iisrael võib teha piiranguid riiki sisenemisel. Isikutel, kes on varem Iisraelis töötanud või külastavad Iisraelis elavaid 
välismaalasi, on soovitav enne Iisraeli külastust pöörduda Iisraeli saatkonda Helsinkis ja täpsustada piiri ületamisega 
seotud asjaolusid ja võimalikke piiranguid 
 
 
VENE PASS, ELAMISLUBA EESTIS 
Sama mis Eesti passi korral. Kindlasti peab olema kaasas ID kaart! 
 
Iisrael võib teha piiranguid riiki sisenemisel. Isikutel, kes on varem Iisraelis töötanud või külastavad Iisraelis elavaid 
välismaalasi, on soovitav enne Iisraeli külastust pöörduda Iisraeli saatkonda Helsinkis ja täpsustada piiri ületamisega 
seotud asjaolusid ja võimalikke piiranguid 
 
EESTI HALL VÄLISMAALASE PASS, ELAMISLUBA EESTIS 
Viisa vajalik. 
Piirilt viisat saada pole võimalik! 
Novatoursi kaudu pole võimalik viisat vormistada. 
Määratlemata kodakondsusega välismaalase passi omanikel palume viisainfo saamiseks pöörduda Jordaania saatkonda. 
Viisa peab olema eelnevalt saatkonnast taotletud 
 
 
  



 

 

TUNEESIA VIISAINFO 
 
Alla 18 aastaste lastega reisimisel tuleb silmas pidada, et piiriületusel võidakse küsida lapsega üksi reisivalt vanemalt teise 
vanema volitust või saatjana reisivalt täiskasvanult lapse mõlema vanema volitust. Samuti peab reisiluba kaasas olema 
üksi reisival alla 18 aastasel lapsel. Volituse vorminõuded võivad riigiti erineda, mistõttu võidakse küsida notariaalselt 
kinnitatud volitust. Täpsema teabe saamiseks palume pöörduda vastava riigi konsulaaresinduste poole. 

 
EESTI PASS 
Eesti kodanikule on Tuneesiasse reisimine viisavaba (kuni 90 päeva) 
- Reisida saab passi alusel. 
- Reisidokument peab kehtima 6 kuud peale reisilt naasmist. 
- Soovitav tervise- ja/või reisikindlustuse olemasolu kogu reisi perioodiks. 
 
VENE PASS, ELAMISLUBA EESTIS 
Viisavaba (kuni 90 päeva) 
- pass (kehtiv vähemalt 6 kuud peale reisi lõppemist) 
- ID kaart (kehtiv vähemalt 3 kuud peale reisi lõppemist) 
- edasi- tagasi piletid 
- tervisekindlustus kogu reisi perioodiks 
- piisavate rahaliste vahendite olemasolu kogu reisi perioodiks 
- soovitav kinnitus majutuse olemasolu kohta 
KOHUSTUSLIK on reisile kaasa võtta lisaks passile ka reisi lõpuni kehtiv ID kaart (Eestisse sisenemiseks). 
 
EESTI HALL VÄLISMAALASE PASS, ELAMISLUBA EESTIS 
PAKETTREISI PUHUL - Viisavaba (kuni 90 päeva) 
- pass (kehtiv vähemalt 6 kuud peale reisi lõppemist) 
- ID kaart (kehtiv vähemalt 3 kuud peale reisi lõppemist) 
- edasi- tagasi piletid 
- kinnitus majutuse olemasolu kohta.  
- tervisekindlustus kogu reisi perioodiks 
- piisavate rahaliste vahendite olemasolu kogu reisi perioodiks 
 
KOHUSTUSLIK on reisile kaasa võtta lisaks passile ka ID kaart.  
 
AINULT LENNUPILETID, AINULT HOTELL: 
Viisa vajalik Viisa peab eelnevalt vormistama iseseisvalt Tuneesia saatkonnas (Helsinkis). 
 

 
  



 

 

KUUBA VIISAINFO 
 
Alla 18 aastaste lastega reisimisel tuleb silmas pidada, et piiriületusel võidakse küsida lapsega üksi reisivalt vanemalt teise 
vanema volitust või saatjana reisivalt täiskasvanult lapse mõlema vanema volitust. Samuti peab reisiluba kaasas olema 
üksi reisival alla 18 aastasel lapsel. Volituse vorminõuded võivad riigiti erineda, mistõttu võidakse küsida notariaalselt 
kinnitatud volitust. Täpsema teabe saamiseks palume pöörduda vastava riigi konsulaaresinduste poole. 
 
TURISMIKAARDI vormistamine Novatoursi kaudu – 40 EUR 

 
EESTI PASS 
Vajalik KUUBA TURISMIKAART 
- Reisida saab passi alusel. 
- Reisidokument peab kehtima 6 kuud peale reisilt naasmist. 
- Soovitav tervise- ja/või reisikindlustuse olemasolu kogu reisi perioodiks. 

 

VALJALIKUD DOKUMENDID: 

– kehtiv pass 
– edasi-tagasi piletite broneering 
– hotelli broneeringu kinnitus 
– piisavad rahalised vahendid, umbes 50 USD päevas/ inimese kohta. 
– vajalik tervisekindlustus kogu reisi perioodiks (küsitakse piiril!) 

Turistikaardi vormistamiseks: 

– passi isikuandmete lehest koopia (pass peab kehtima vähemalt 6 kuud peale reisilt naasmist) 
– Kuuba Turistikaardi ankeet 
– edasi-tagasi piletite broneering 
– hotelli nimi 
NB! Turistikaarti ei saa kasutada juhul, kui  sõidu eesmärgiks ei ole turism.  
Äri ja muu viisa saab taotleda isiklikult Kuuba Saatkonnast Helsingis. 

 

VENE PASS, ELAMISLUBA EESTIS 
Viisavaba kuni 30 päeva. 
Vajalikud dokumendid: 
– pass, kehtiv vähemalt 2 kuud alates riiki sisenemise kuupäevast 
– kehtiv Eesti elamisluba 
– edasi- tagasi piletite broneering 
– hotelli broneeringu kinnitus 
– piisavate rahaliste vahendite olemasolu, umbes 50 USD päevas/ inimese kohta. 
– vajalik tervisekindlustus kogu reisi perioodiks 
KOHUSTUSLIK on reisile kaasa võtta lisaks passile ka reisi lõpuni kehtiv ID kaart (Eestisse sisenemiseks). 
 
EESTI HALL VÄLISMAALASE PASS, ELAMISLUBA EESTIS 
Viisatingimused samad, mis Eesti kodanikele. 
Vajalik kehtiv Eesti elamisluba. 

KOHUSTUSLIK on reisile kaasa võtta lisaks passile ka reisi lõpuni kehtiv ID kaart (Eestisse sisenemiseks). 

 
  



 

 

MALDIIVID VIISAINFO 
 
Alla 18 aastaste lastega reisimisel tuleb silmas pidada, et piiriületusel võidakse küsida lapsega üksi reisivalt vanemalt teise 
vanema volitust või saatjana reisivalt täiskasvanult lapse mõlema vanema volitust. Samuti peab reisiluba kaasas olema 
üksi reisival alla 18 aastasel lapsel. Volituse vorminõuded võivad riigiti erineda, mistõttu võidakse küsida notariaalselt 
kinnitatud volitust. Täpsema teabe saamiseks palume pöörduda vastava riigi konsulaaresinduste poole. 

 
EESTI PASS 
Viisa vajalik. 
Kuni 30 päevast viisat saab taotleda piiril. Viisa on tasuta. 
Vajalikud dokumendid: 
– biomeetriline pass, kehtiv vähemalt 6 kuud pärast reisi 
– edasi- tagasi piletid 
– piisavate rahaliste vahendite olemasolu umbes 30 USD päevas inimese kohta või kinnitatud hotelli broneering kogu 
perioodiks– soovitav on tervise- ja reisikindlustus 
 
VENE PASS, ELAMISLUBA EESTIS 
Viisa vajalik. 
Viisatingimused on samad, mis Eesti kodanikule. Vajalik elamisluba Eestis(originaal) 
KOHUSTUSLIK on reisile kaasa võtta lisaks passile 6 kuud peale reisi kehtiv ID kaart  

 
EESTI HALL VÄLISMAALASE PASS, ELAMISLUBA EESTIS 
Viisa vajalik. 
Viisatingimused on samad, mis Eesti kodanikule. Vajalik elamisluba Eestis(originaal) 
KOHUSTUSLIK on reisile kaasa võtta lisaks passile 6 kuud peale reisi kehtiv ID kaart  
 


