Nõuded dokumentidele välisriiki sisenemisel
Enne reisi soovitame klientidel külastada välisministeeriumi kodulehe, kus leidub reisimisega
seotud vajalikku infot https://reisitargalt.vm.ee/
Soovitame kontrollida reisidokumentide kehtivust kohe reisi broneerimise päeval vältimaks
ebameeldivaid üllatusi vahetult enne reisi.
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.
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.
Juhime tähelepanu sellele, et riikidel on õigus muuta riiki sisenemise ja seal viibimisega
seotud reegleid.
Viisa olemasolu või viisavaba liikumine ei anna õigust välisriigis töötamiseks.
Viisatingimused Novatours’i sihtkohtades
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Viisatingimused riiki sisenemisel – TÜRGI
Eesti kodaniku pass
Viisavaba viibimine sihtkohas maksimaalselt 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 kodaniku pass
Viisavaba viibimine sihtkohas maksimaalselt kuni 60 päeva turismi eesmärgil.
Vajalikud dokumendid viisavabalt riiki sisenemisel:
- 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
NB! 180 päeva jooksul on Vene kodanikel õigus olla Türgis kuni 90 päeva kuid ühekordne
külastus ei tohi ületada 60-t päeva.
Eesti hall välismaalase pass, olemas elamisluba Eestis
Viisa vajalik.
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).
Viisa taotleja peab logima sisse www.evisa.gov.tr, täitma nõutud andmed, peale avalduse
vastuvõtmist tuleb teha online makse (viisa maksumus - 20 USD) 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)
Online mitmekordse sisenemisega elektroonilise viisa saab taotleda kuni 90 päevaks
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
E-viisa on kehtiv vaid turismi- või ärireisi toimumise korral. Teistel juhtudel, nagu töö- või
õppereis, on nõutud tavaviisa, mis tuleb taotleda Türgi Saatkonnas.

Viisatingimused riiki sisenemisel – EL liikmeriigid (ITAALIA,
HISPAANIA, PRANTSUSMAA, BULGAARIA, KREEKA, PORTUGAL,
HORVAATIA)
Eesti kodaniku pass
Viisavaba viibimiseks riigis kuni 90 päeva poole aasta jooksul 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 kodaniku pass
Viisavaba viibimiseks riigis kuni 90 päeva poole aasta jooksul juhul kui on olemas kas
alaline või tähtajaline Eesti elamisluba.
Vajalikud dokumendid piiri ületamiseks:
- 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
Eesti hall välismaalase pass, olemas elamisluba Eestis
Viisavaba viibimiseks riigis kuni 90 päeva poole aasta jooksul juhul kui on olemas kas
alaline või tähtajaline Eesti elamisluba.
Vajalikud dokumendid piiri ületamiseks:
- 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
Eesti kodaniku pass
Viisavaba viibimiseks riigis kuni 90 päeva poole aasta jooksul viisavaba.
- Reisida saab passi alusel
- Reisidokument peab kehtima kogu plaanitava reisi vältel
- Soovitav tervise- ja/või reisikindlustuse olemasolu kogu reisi perioodiks
Vene kodaniku pass
Viisavaba viibimiseks riigis kuni 30 päeva poole aasta jooksul juhul kui on olemas kas
alaline või tähtajaline Eesti elamisluba.
Vajalikud dokumendid piiri ületamiseks:
- 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
Eesti hall välismaalase pass, olemas elamisluba Eestis
Viisavaba viibimiseks riigis kuni 30 päeva poole aasta jooksul juhul kui on olemas kas
alaline või tähtajaline Eesti elamisluba.
Vajalikud dokumendid piiri ületamiseks:
- 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
Eesti kodaniku pass
Viisavaba viibimiseks riigis kuni 90 päeva poole aasta jooksul viisavaba.
- Reisida saab passi alusel
- Reisidokument peab kehtima kogu plaanitava reisi vältel
- Soovitav tervise- ja/või reisikindlustuse olemasolu kogu reisi perioodiks
Vene kodaniku pass
Viisavaba viibimiseks riigis kuni 90 päeva poole aasta jooksul juhul kui on olemas kas
alaline või tähtajaline Eesti elamisluba.
Vajalikud dokumendid piiri ületamiseks:
- 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
Eesti hall välismaalase pass, olemas elamisluba Eestis
Pakettreisi puhul viisavaba viibimiseks riigis kuni 90 päeva poole aasta jooksul juhul kui on
olemas kas alaline või tähtajaline Eesti elamisluba.
Vajalikud dokumendid piiri ületamiseks:
- 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
Ainult lennupiletite või ainult hotelli puhul on viisa vajalik.
Viisa peab eelnevalt vormistama iseseisvalt Tuneesia saatkonnas (Helsingis).

Viisatingimused riiki sisenemisel – EGIPTUS
OLULINE INFO
- Reisides Sharm El Sheikhi, võib piiri pealt võtta TASUTA Siinai poolsaare viisatempli. Siinai
viisa kehtib kuni 14 päeva ning selle alusel 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 Novatours’i kaudu).
- Viisa tuleb Novatours’i 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 viisa enne reisi
saatkonnas. Neil ei ole võimalik siseneda riiki viisavabalt või soetada viisat piirilt.
Eesti kodaniku pass
Turismiviisa on võimalik osta kas Novatours’i 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 lennupiletite broneering
- hotelli broneering
- soovitav tervise- ja reisikindlustus kogu riigis viibimise perioodiks
Vene kodaniku pass
Turismiviisa on võimalik osta kas Novatours’i 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 lennupiletite broneering
- hotelli broneering
- soovitav tervise- ja reisikindlustus kogu riigis viibimise perioodiks
NB! KOHUSTUSLIK on märkida broneeringusse PASSI NUMBER.
Eesti hall välismaalase pass, olemas elamisluba Eestis
Viisa vajalik.
Saab taotleda ainult isiklikult saatkonnast enne reisi.
Egyptian Embassy in Helsinki, Finland
Kuusisaarentie 4, AND Puistokatu 5A 3
Helsinki, Finland
TELEPHONE (+358) 9 477 7470
FAX (+358) 9 477 747 21
EMAIL: secretaryofembassy@hotmail.com
KOHUSTUSLIK on märkida broneeringusse PASSI NUMBER ja õige sünniaeg.
KOHUSTUSLIK on reisile kaasa võtta lisaks passile ka reisi lõpuni kehtiv ID kaart (Eestisse
sisenemiseks).

Viisatingimused riiki sisenemisel – TAI
Eesti kodaniku pass
Viisavaba viibimiseks riigis kuni 30 päeva poole aasta jooksul juhul kui riigi saabutakse
lennukiga.
NB! Juhul, kui riiki sisenetakse naaberriikidest maismaad pidi või merd mööda, on viisavaba
viibimise periood kuni 15 päeva!
Vajalikud dokumendid piiri ületamiseks:
- 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 tervise- ja/või reisikindlustuse olemasolu kogu reisi perioodiks
Vene kodaniku pass
Viisavaba turismireisi korral kuni 30 päeva juhul kui on olemas kas alaline või tähtajaline
Eesti elamisluba ning riiki saabutakse lennukiga.
NB! Juhul, kui riiki sisenetakse naaberriikidest maismaad pidi või merd mööda, on viisavaba
viibimise periood kuni 15 päeva!
Vajalikud dokumendid piiri ületamiseks:
- 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, olemas elamisluba Eestis
Viisa vajalik.
Saab taotleda ainult saatkonnast enne reisi.

Viisatingimused riiki sisenemisel – ARAABIA ÜHENDEMIRAADID
OLULINE INFO
- Reisidokument peab olema pass. ID kaardiga piiri ületada ei saa.
- Riiki sisenemisel ei ole vanuselisi ega soolisi piiranguid
- Saabumisel lüüakse piiril passi sisenemistempel ja skänneeritakse silmaiiris.
- Diplomaatilise passiga (või muu eripassiga) reisijad peavad vormistama viisa enne reisi
saatkonnas. Neil ei ole võimalik siseneda riiki viisavabalt või soetada viisat piirilt.
Eesti kodaniku pass
Viisavaba viibimiseks riigis kuni 90 päeva poole aasta jooksul.
Vajalikud dokumendid piiri ületamiseks:
- 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
Viisa saab tasuta piirilt juhul kui ostetud Novatours’i pakettreis või hotellimajutus.
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, olemas elamisluba Eestis
Ei aktsepteerita halli välismaalase passi!
Viisat saada pole võimalik!
Transiittsooni läbida pole võimalik!

Viisatingimused riiki sisenemisel – VIETNAM
OLULINE INFO
Novatours’i pakettreisi ostnud klientidele vormistatakse 22 eurone ühekordse sisenemisega
„preapproval“ kiri. Vajadusel saame vormistada ka mitmekordse sisenemisega kirja, mille
hinnaks on 25 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 kodaniku pass
Viisa vajalik.
Viisa saab piirilt riiki saabumisel. Viisa hind on 25 - 50 USD sõltuvalt riigis viibimise ajast.
Vaja kaasa võtta ühekordse maale sisenemise õigusega “preapproval” kiri.
Pakettreisi broneeringutele, mis on ostetud Novatoursist, lisandub juurde “preapproval” kirja
lisatasu 22 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.
Vajalikud dokumendid:
- pass, kehtiv vähemalt 6 kuud peale Vietnamist lahkumist
- “preapproval letter”
- edasi- tagasi lennupiletid
- piisavad rahalised vahendid
- soovitav on tervise- ja reisikindlustus
Vene kodaniku pass
Viisavaba kuni 15 päeva viibimiseks.
Võimalik viibida riigis 15 päeva viisavabalt. “Preapproval” kirja vaja ei ole.
Vajalikud dokumendid piiri ületamiseks:
- 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
NB! Kui soovitakse viibida riigis kauem kui 15 päeva, on vaja teha viisa ette läbi Helsingi
saatkonna.
Eesti hall välismaalase pass, olemas elamisluba Eestis
Ei aktsepteerita halli välismaalase passi!
Viisat saada pole võimalik!
Transiittsooni läbida pole võimalik!

Viisatingimused riiki sisenemisel – KUUBA
OLULINE INFO
Turismikaardi vormistamine Novatours’i kaudu – 40 EUR.
Eesti kodaniku 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.
Vajalikud 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 kodaniku pass
Viisavaba kuni 30 päeva.
Vajalikud dokumendid piiri ületamiseks:
– 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, olemas elamisluba Eestis
Viisatingimused samad, mis Eesti kodanikele.
Vajalik kehtiv elamisluba Eestis.
Kohustuslik on reisile kaasa võtta lisaks passile ka reisi lõpuni kehtiv ID kaart (Eestisse
sisenemiseks).

Viisatingimused riiki sisenemisel – INDONEESIA (BALI)
Eesti kodaniku pass
Viisavaba turismieesmärgil kuni 30 päeva.
Vajalikud dokumendid piiri ületamiseks:
– kehtiv pass (pass peab kehtima 6 kuud peale reisilt naasmist)
– edasi-tagasi piletite broneering
– hotelli broneeringu kinnitus
– piisavad rahalised vahendid, umbes 50 USD päevas/ inimese kohta
– vajalik tervisekindlustus kogu reisi perioodiks (küsitakse piiril!)
Vene kodaniku pass
Viisavaba kuni 30 päeva.
Vajalikud dokumendid piiri ületamiseks:
– pass, kehtiv vähemalt 6 kuud peale reisilt naasmist
– 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, olemas elamisluba Eestis
Viisa vajalik.
Embassy of the Republic of Indonesia
Kuusisaarentie 3,
00340 Helsinki/ Finland
Tel: +358 9 477 0370 Fax: +358 9 458 2882
Email: info@indonesian-embassy.fi
https://www.kemlu.go.id/helsinki/en/default.aspx
Viisa vormistamine võtab aega kuni 2 kuud.
Vajalikud dokumendid:
– pass, kehtiv vähemalt 6 kuud peale reisilt naasmist
– 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).

Viisatingimused riiki sisenemisel – SEIŠELLID
Eesti kodaniku pass
Viisavaba kuni 90 päeva 180 päeva jooksul.
Seišelli rahvusvahelisel lennuväljal tuleb taotleda tasuta sissesõiduluba (Visitor’s permit),
milleks on vaja immigratsiooniametile esitada järgmised dokumendid:
- pass, kehtiv vähemalt 6 kuud pärast reisi
- edasi-tagasi lennupiletid (prinditud kujul, igale reisijale eraldi) - hotelli broneering/vautšer
(prinditud kujul, igale reisijale eraldi)
- piisavate rahaliste vahendite olemasolu kogu reisi perioodiks (vähemalt 150 USD
päevas/inimese kohta)
- soovitav tervise- ja reisikindlustus kogu riigis viibimise perioodiks
Vene kodaniku pass
Viisavaba kuni 30 päeva.
Seišelli rahvusvahelisel lennuväljal tuleb taotleda tasuta sissesõiduluba (Visitor’s permit),
milleks on vaja immigratsiooniametile esitada järgmised dokumendid:
- pass, kehtiv vähemalt 6 kuud pärast reisi
- edasi-tagasi lennupiletid (prinditud kujul, igale reisijale eraldi) - hotelli broneering/vautšer
(prinditud kujul, igale reisijale eraldi)
- piisavate rahaliste vahendite olemasolu kogu reisi perioodiks (vähemalt 150 USD
päevas/inimese kohta)
- soovitav tervise- ja reisikindlustus kogu riigis viibimise perioodiks
Kohustuslik on reisile kaasa võtta lisaks passile ka reisi lõpuni kehtiv ID kaart (Eestisse
sisenemiseks).
Eesti hall välismaalase pass, olemas elamisluba Eestis
Viisavaba kuni 30 päeva.
Seišelli rahvusvahelisel lennuväljal tuleb taotleda tasuta sissesõiduluba (Visitor’s permit),
milleks on vaja immigratsiooniametile esitada järgmised dokumendid:
- pass, kehtiv vähemalt 6 kuud pärast reisi
- edasi-tagasi lennupiletid (prinditud kujul, igale reisijale eraldi)
- hotelli broneering/vautšer (prinditud kujul, igale reisijale eraldi)
- piisavate rahaliste vahendite olemasolu kogu reisi perioodiks (vähemalt 150 USD
päevas/inimese kohta)
- soovitav tervise- ja reisikindlustus kogu riigis viibimise perioodiks
Kohustuslik on reisile kaasa võtta lisaks passile ka reisi lõpuni kehtiv ID kaart (Eestisse
sisenemiseks).
Täiendavate küsimuste korral pöörduge palun lähimasse Seišellide saatkonda:
Seišelli Vabariigi saatkond Brüsselis
28 Boulevard Saint Michel, 1040 Brussels
Tel: (+32 2) 733 60 55
Faks: (+32 2) 732 60 22
E-mail: brussels@seychellesgov.com

Viisatingimused riiki sisenemisel – MEHHIKO
OLULINE INFO
Piiril tuleb täita maale sisenemise kaart (FMTTV migration form), mille saab kas
lennufirmast või saabudes piiril
– soovitav on ennast enne reisi registreerida Eesti Välisministeeriumi kodulehel:
http://www.vm.ee/et/registreerumine
Eesti kodaniku pass
Viisavaba kuni 180 päeva ühe aasta jooksul.
Vajalikud dokumendid piiri ületamiseks:
- pass, kehtiv vähemalt 6 kuud alates riiki sisenemise kuupäevast
- edasi-tagasi lennupiletid
- hotelli broneering/vautšer
- soovitav tervise- ja reisikindlustus kogu riigis viibimise perioodiks
Vene kodaniku pass
Viisavaba kuni 180 päeva ühe aasta jooksul.
Enne reisi on vaja vormistada veebis elektrooniline maale tuleku luba (TASUTA) järgmisel
lingil: https://www.inm.gob.mx/sae/publico/ru/solicitud.html
Saadud tuleb luba kindlasti välja printida ja kaasa võtta.
Eesti hall välismaalase pass, olemas elamisluba Eestis
Viisa vajalik.
Viisa vormistatakse Helsingis. Viisa vormistamine võtab aega 1 päev.
Täiendavate küsimuste korral pöörduge palun lähimasse Mehhiko saatkonda:
Mehhiko saatkond Helsingis
Simonkatu 12 A 12, Helsinki
Tel: (+358 9) 5860 430
Faks: (+358) 9 6949 411
E-mail:mexican.embassy@kolumbus.fi
http://embamex.sre.gob.mx/finlandia/
Vajalikud dokumendid:
– pass, kehtiv vähemalt 6 kuud pärast reisi
– kehtiv pikaajaline (alaline) Eesti elamisluba (originaal)
– viisa
– edasi-tagasi piletite broneering, hotelli broneering
– piisavad rahalised vahendid
– soovitav on tervise- ja reisikindlustus

