
 
 

 

Viisatingimused riiki sisenemisel – TÜRGI 

 
Lastega reisimisel tuleb silmas pidada, et piiriületusel võidakse küsida lapsega üksi reisivalt vanemalt teise vanema 

volitust ning saatjana reisivalt täiskasvanult lapse mõlema vanema volitust. Volituse vorminõuded võivad riigiti erineda, 

mistõttu võidakse küsida notariaalselt kinnitatud volitust.Täpsema teabe saamiseks palume pöörduda vastava riigi 

konsulaaresinduste poole. 

Eesti pass 
Kuu reisi eesmärk on turism, on Türki reisimine viisavaba kuni 90 päeva 180 päeva jooksul. 

Vajalikud dokumendid viisavabalt riiki sisenemisel: 

- Pass, riiki sisenemisel peab olema kehtiv vähemalt 150 päeva 

- edasi-tagasi piletid 

- piisavate rahaliste vahendite olemasolu, vähemalt 30 eurot päevas, inimese kohta 

- soovitavalt tervise- ja reisikindlustus 

Vene  pass 
Viisavaba viibimisel sihtkohas maksimaalselt kuni 30 päeva turismi eesmärgil. Poole aasta (180 päeva) 

jooksul on Vene kodanikel õigus olla Türgis kuni 90 päeva. 

Vajalikud dokumendid: 

- pass, kehtiv vähemalt 6 kuud peale reisi 

- ID kaart (kohustuslik) – kehtiv peale reisilt naasmist 

- edasi-tagasi lennupiletid 

- piisavate rahaliste vahendite olemasolu, vähemalt 30 eurot päevas, inimese kohta 

- soovitavalt tervise- ja reisikindlustus 

 

Hall välismaalase pass 
Viisa vajalik. 

Alates 11.aprillist 2014 lõpes Eestis elavatele halli välismaalase passi omanikele Türgi viisa väljastamine piirilt. Eesti 

elamisloaga kodanikud, kes omavad halli välismaalase passi saavad Türgi viisa enne reisi ainult läbi uue Elektroonilise 

Viisa Taotluse Süsteemi ( Electronic Visa Application System www.evisa.gov.tr).  

See süsteem võimaldab kliendil saada e-viisa onlines umbes kolme minuti jooksul. Viisa taotleja peab logima sisse 

www.evisa.gov.tr, täitma nõutud andmed, peale avalduse vastuvõtmist tuleb teha online makse ning e-viisa alla laadida, 

välja printida ja reisile kaasa võtta. 

 

E-viisa taotlemiseks vajalikud dokumendid on: 

- pass, mille kehtivusaeg on vähemalt 6 kuud peale reisilt naasmist 

- lennupileti (või mis iganes muu transpordivahendi pileti) olemasolu 

- krediitkaart (Master või Visa) 

 

E-viisa on kehtiv vaid turismi- või ärireisi toimumise korral. Teistel juhtudel, nagu töö- või õppereis, on nõutud tavaviisa, 

mis antakse välja saatkondades ja konsulaadis. 

Online mitmekordse sisenemisega elektroonilise viisa saab taotleda kuni 90 päevaks maksumusega 20 USD, tingimusel, et 

kogu viibimine Türgis ei ületa 90 päeva 180 päeva jooksul. 

 

Vajalikud dokumendid piiri ületamiseks: 

- pass, kehtiv vähemalt 6 kuud peale reisi 

- ID kaart (kohustuslik) – kehtib peale reisilt naasmist 

- edasi-tagasi lennupiletid 

- e-viisa olemasolu 

- piisavate rahaliste vahendite olemasolu, vähemalt 30 eurot päevas, inimese kohta 

- soovitavalt tervise- ja reisikindlustus 

 

 

  

http://www.evisa.gov.tr/
http://www.evisa.gov.tr/


 
 

Viisatingimused riiki sisenemisel – BULGAARIA 

 
Lastega reisimisel tuleb silmas pidada, et piiriületusel võidakse küsida lapsega üksi reisivalt vanemalt teise vanema 

volitust ning saatjana reisivalt täiskasvanult lapse mõlema vanema volitust. Volituse vorminõuded võivad riigiti erineda, 

mistõttu võidakse küsida notariaalselt kinnitatud volitust.Täpsema teabe saamiseks palume pöörduda vastava riigi 

konsulaaresinduste poole. 

Eesti pass 
Eesti kodanikele viisavaba. 

- Reisida saab nii passi kui isikutunnistuse (ID-kaardi) alusel. 

- Reisidokument peab kehtima kogu plaanitava reisi vältel.  

- Soovitav tervise- ja reisikindlustuse olemasolu kogu reisi perioodiks. 
 

Juhul, kui Eesti kodanik soovib Bulgaariasse elama, tööle või õppima asuda või seal tööd otsida, peab ta riigis viibimise 

registreerima. Registreerimiseks tuleb pöörduda kohaliku pädeva ametiasutuse poole mitte hiljem kui kolme kuu 

möödudes riiki sisenemise päevast arvates. 

Vene pass 
Viisavaba kuni 90 päeva 6 kuu jooksul, juhul kui reisija omab pikaajalist elamisluba Eestis. 

Vajalikud dokumendid: 

- Pass (kehtiv vähemalt 3 kuud peale reisi lõppemist) 

- Eesti ID kaart - originaal, kohustuslik (kui ID kaart puudub, peab passis olema Schengeni mitmekordne viisa) –

kehtiv peale reisilt naasmist 

- edasi-tagasi piletid 

- majutuse kinnitus 

- piisavad rahalised vahendid, umbes 50 eurot päevas, inimese kohta 

- tervisekindlustus kogu reisi perioodiks 

 

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 Eesti elamisluba. Kui ID kaarti ei ole, peab passis olema Schengeni 

mitmekordne viisa. 

NB! Pikema Bulgaarias viibimise puhul on vajalik Bulgaaria viisa. 

Hall välismaalase pass 
Viisavaba kuni 90 päeva 6 kuu jooksul, juhul kui reisija omab pikaajalist elamisluba Eestis. 

Vajalikud dokumendid: 

- pass (kehtiv vähemalt 3 kuud peale reisi lõppemist) 

- Eesti ID kaart -originaal, kohustuslik – kehtiv peale riigist väljumist 

- edasi-tagasi piletid 

- majutuse kinnitus 

- piisavad rahalised vahendid, umbes 50 eurot päevas, inimese kohta 

- reisikindlustus kogu reisi perioodiks 

 

 

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 Eesti elamisluba. Kui ID kaarti ei ole, peab passis olema Schengeni 

mitmekordne viisa. 

NB! Pikema Bulgaarias viibimise puhul on vajalik Bulgaaria viisa. 

  



 
 

Viisatingimused riiki sisenemisel – KREEKA 

Lastega reisimisel tuleb silmas pidada, et piiriületusel võidakse küsida lapsega üksi reisivalt vanemalt teise vanema 

volitust ning saatjana reisivalt täiskasvanult lapse mõlema vanema volitust. 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 Kreekasse reisimine viisavaba. 

- Reisida saab nii passi kui isikutunnistuse (ID-kaardi) alusel. 

- Reisidokument peab kehtima kogu plaanitava reisi vältel.  

- Soovitav tervise- ja/või reisikindlustuse olemasolu kogu reisi perioodiks. 

 

Vene pass 
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 3 kuud peale reisi lõppemist) 

- ID kaart (kehtiv peale reisi lõppemist) 

- edasi- tagasi piletid 

- tervisekindlustus kogu reisi perioodiks 

- piisavate rahaliste vahendite olemasolu kogu reisi perioodiks 

- soovitav kinnitus majutuse olemasolu kohta 

Hall välismaalase pass 
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 3 kuud peale reisi lõppemist) 

- ID kaart (kehtiv peale reisi lõppemist) 

- edasi- tagasi piletid 

- tervisekindlustus kogu reisi perioodiks 

- piisavate rahaliste vahendite olemasolu kogu reisi perioodiks 

- soovitav kinnitus majutuse olemasolu kohta 

  



 
 

Viisatingimused riiki sisenemisel – ITAALIA 

Lastega reisimisel tuleb silmas pidada, et piiriületusel võidakse küsida lapsega üksi reisivalt vanemalt teise vanema 

volitust ning saatjana reisivalt täiskasvanult lapse mõlema vanema volitust. 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 Itaaliasse reisimine viisavaba. 

- Reisida saab nii passi kui isikutunnistuse (ID-kaardi) alusel. 

- Reisidokument peab kehtima kogu plaanitava reisi vältel.  

- Soovitav tervise- ja/või reisikindlustuse olemasolu kogu reisi perioodiks. 

 

Vene pass 
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 3 kuud peale reisi lõppemist) 

- ID kaart (kehtiv peale reisi lõppemist) 

- edasi- tagasi piletid 

- tervisekindlustus kogu reisi perioodiks 

- piisavate rahaliste vahendite olemasolu kogu reisi perioodiks 

- soovitav kinnitus majutuse olemasolu kohta 

 

Hall välismaalase pass 
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 3 kuud peale reisi lõppemist) 

- ID kaart (kehtiv peale reisi lõppemist) 

- edasi- tagasi piletid 

- tervisekindlustus kogu reisi perioodiks 

- piisavate rahaliste vahendite olemasolu kogu reisi perioodiks 

- soovitav kinnitus majutuse olemasolu kohta 



 
 

Viisatingimused riiki sisenemisel – HISPAANIA 

Lastega reisimisel tuleb silmas pidada, et piiriületusel võidakse küsida lapsega üksi reisivalt vanemalt teise vanema 

volitust ning saatjana reisivalt täiskasvanult lapse mõlema vanema volitust. 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 Itaaliasse reisimine viisavaba. 

- Reisida saab nii passi kui isikutunnistuse (ID-kaardi) alusel. 

- Reisidokument peab kehtima kogu plaanitava reisi vältel.  

- Soovitav tervise- ja/või reisikindlustuse olemasolu kogu reisi perioodiks. 

 

Vene pass 
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 3 kuud peale reisi lõppemist) 

- ID kaart (kehtiv peale reisi lõppemist) 

- edasi- tagasi piletid 

- tervisekindlustus kogu reisi perioodiks 

- piisavate rahaliste vahendite olemasolu kogu reisi perioodiks 

- soovitav kinnitus majutuse olemasolu kohta 

 

Hall välismaalase pass 
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 3 kuud peale reisi lõppemist) 

- ID kaart (kehtiv peale reisi lõppemist) 

- edasi- tagasi piletid 

- tervisekindlustus kogu reisi perioodiks 

- piisavate rahaliste vahendite olemasolu kogu reisi perioodiks 

- soovitav kinnitus majutuse olemasolu kohta 



 
 

Viisatingimused riiki sisenemisel – PORTUGAL 

Lastega reisimisel tuleb silmas pidada, et piiriületusel võidakse küsida lapsega üksi reisivalt vanemalt teise vanema 

volitust ning saatjana reisivalt täiskasvanult lapse mõlema vanema volitust. 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 Itaaliasse reisimine viisavaba. 

- Reisida saab nii passi kui isikutunnistuse (ID-kaardi) alusel. 

- Reisidokument peab kehtima kogu plaanitava reisi vältel.  

- Soovitav tervise- ja/või reisikindlustuse olemasolu kogu reisi perioodiks. 

 

Vene pass 
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 3 kuud peale reisi lõppemist) 

- ID kaart (kehtiv peale reisi lõppemist) 

- edasi- tagasi piletid 

- tervisekindlustus kogu reisi perioodiks 

- piisavate rahaliste vahendite olemasolu kogu reisi perioodiks 

- soovitav kinnitus majutuse olemasolu kohta 

 

Hall välismaalase pass 
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 3 kuud peale reisi lõppemist) 

- ID kaart (kehtiv peale reisi lõppemist) 

- edasi- tagasi piletid 

- tervisekindlustus kogu reisi perioodiks 

- piisavate rahaliste vahendite olemasolu kogu reisi perioodiks 

- soovitav kinnitus majutuse olemasolu kohta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Viisatingimused riiki sisenemisel – HORVAATIA 

Lastega reisimisel tuleb silmas pidada, et piiriületusel võidakse küsida lapsega üksi reisivalt vanemalt teise vanema 

volitust ning saatjana reisivalt täiskasvanult lapse mõlema vanema volitust. 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 Horvaatiasse reisimine viisavaba (kuni 90 päeva). 

- Reisida saab passi alusel. 

- Reisidokument peab kehtima kogu plaanitava reisi vältel.  

- Soovitav tervise- ja/või reisikindlustuse olemasolu kogu reisi perioodiks. 

 

Vene pass 
Viisavaba (kuni 30 päeva), juhul kui on olemas kas alaline või tähtajaline Eesti elamisluba . 

Viisata reisimise õigus on kõikidesse Schengeni liikmesriikidesse kuni 30 päeva kuue kuu jooksul alates 

esimesest Schengeni ruumi sisenemisest. 

Vajalikud dokumendid : 

- pass (kehtiv vähemalt 3 kuud peale reisi lõppemist) 

- ID kaart (kehtiv peale reisi lõppemist) 

- edasi- tagasi piletid 

- tervisekindlustus kogu reisi perioodiks 

- piisavate rahaliste vahendite olemasolu kogu reisi perioodiks 

- soovitav kinnitus majutuse olemasolu kohta 

 

Hall välismaalase pass 
Viisavaba (kuni 90 päeva), 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 3 kuud peale reisi lõppemist) 

- ID kaart (kehtiv peale reisi lõppemist) 

- edasi- tagasi piletid 

- tervisekindlustus kogu reisi perioodiks 

- piisavate rahaliste vahendite olemasolu kogu reisi perioodiks 

- soovitav kinnitus majutuse olemasolu kohta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Viisatingimused riiki sisenemisel – MONTENEGRO 

Lastega reisimisel tuleb silmas pidada, et piiriületusel võidakse küsida lapsega üksi reisivalt vanemalt teise vanema 

volitust ning saatjana reisivalt täiskasvanult lapse mõlema vanema volitust. 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 Montenegro reisimine viisavaba (kuni 90 päeva). 

- Reisida saab passi alusel. 

- Reisidokument peab kehtima kogu plaanitava reisi vältel.  

- Soovitav tervise- ja/või reisikindlustuse olemasolu kogu reisi perioodiks. 

 

Vene pass 
Viisavaba (kuni 30 päeva), juhul kui on olemas kas alaline või tähtajaline Eesti elamisluba . 

Viisata reisimise õigus on kõikidesse Schengeni liikmesriikidesse kuni 30 päeva kuue kuu jooksul alates 

esimesest Schengeni ruumi sisenemisest. 

Vajalikud dokumendid : 

- pass (kehtiv vähemalt 3 kuud peale reisi lõppemist) 

- ID kaart (kehtiv peale reisi lõppemist) 

- edasi- tagasi piletid 

- tervisekindlustus kogu reisi perioodiks 

- piisavate rahaliste vahendite olemasolu kogu reisi perioodiks 

- soovitav kinnitus majutuse olemasolu kohta 

 

Hall välismaalase pass 
Viisavaba (kuni 30 päeva), juhul kui on olemas kas alaline või tähtajaline Eesti elamisluba. 

Viisata reisimise õigus on kõikidesse Schengeni liikmesriikidesse kuni 30 päeva kuue kuu jooksul alates 

esimesest Schengeni ruumi sisenemisest. 

Vajalikud dokumendid : 

- pass (kehtiv vähemalt 3 kuud peale reisi lõppemist) 

- ID kaart (kehtiv peale reisi lõppemist) 

- edasi- tagasi piletid 

- tervisekindlustus kogu reisi perioodiks 

- piisavate rahaliste vahendite olemasolu kogu reisi perioodiks 

- soovitav kinnitus majutuse olemasolu kohta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Viisatingimused riiki sisenemisel – TUNEESIA 

Lastega reisimisel tuleb silmas pidada, et piiriületusel võidakse küsida lapsega üksi reisivalt vanemalt teise vanema 

volitust ning saatjana reisivalt täiskasvanult lapse mõlema vanema volitust. 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 reisi lõppemist. 

- Soovitav tervise- ja/või reisikindlustuse olemasolu kogu reisi perioodiks. 

 

Vene pass 
Viisavaba (kuni 90 päeva) 

- pass (kehtiv vähemalt 6 kuud peale reisi lõppemist) 

- ID kaart (kehtiv 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 ID kaart.  

 

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). 

 

 

 

 

 


