Bevizis režimas Gardine ir Augustavo parko teritorijoje Baltarusijoje
KAINA ASMENIUI:
10 Eur bevizis leidimas ir draudimas pavieniams asmenims;
8 Eur bevizis leidimas ir draudimas, vykstant nemažiau 10 asmenų;
17 Eur (bevizis leidimas ir grupės nuvežimas) + draudimas
Kokie dokumentai reikalingi, norint įvažiuoti į bevizę zoną?
Reikalingi dokumentai: paso kopija, sveikatos draudimas bei kelionės datos.
Forminimo terminas 1-2 d.d.
Apsilankymas viename iš muziejų pasirinktinai su gautu leidimu nemokamai
(Istorijos ir religijos muziejus arba Elizos Ožeško muziejus).
Bevizis režimas taikomas vykstant į Augustavo kanalą, Gardino miestą ir į penkias Gardino
(Sopockinskij, Gožskij, Podlabenskij, Koptevskij, Odelskij) rajono teritorijas.
Apsilankymo terminas negali viršyti 5 dienų.
Per kokius pasienio punktus turistai galės atvykti?
Be vizų turistai į Baltarusiją iš Lietuvos Respublikos galės atvykti tik per šiuos pasienio
punktus: sausumos pasienio punktą „Raigardas – Pryvalka“ ir sezoninį upių pasienio punktą „Švendubrė
– Pryvalka“. Sezoninis pasienio punktas dirba nuo gegužės 1 d. iki rugsėjo 30 d..

Kokios gyvenamosios vietovės patenka į bevizę zoną?
Teritorijai, kurioje veiks bevizis režimas, priklauso Gardinas, taip pat Gardino rajono Gožos, Koptiovo,
Odelsko, Podlabno ir Sapockino kaimų tarybų teritorijos.

Kokią pinigų sumą pinigų reikia turėti vykstant į bevizio režimo zoną?
Kiekvienai buvimo dienai turistas privalo turėti pinigų sumą užsienio valiuta, atitinkančią ne mažiau 42
Baltarusijos rublius (BYN, 2016.10.27 valiutos keitimo kursu – 20€).

Kiek laiko užsienietis gali būti bevizėje zonoje?
Turistas bevizėje zonoje gali būti 5 paras.

Ką daryti užsieniečiui, pametusiam leidimą ir/arba pasą?
Pametęs leidimą užsienietis turi kreiptis į turizmo agentūrą dėl dublikato išdavimo.

Kas kontroliuos turistų judėjimą?
Be vizos turistai gali būti tik parko „Augustavo kanalas“ teritorijoje. Juos kontroliuos Baltarusijos vidaus
reikalų institucijos bendradarbiaujant su pasienio valdyba, valstybės saugumo komitetu ir Užsienio
reikalų ministerija.
Turistus, kurie išvažiuos už leistinos bevizės lankymo teritorijos ribų arba vengs išvykti iš Baltarusijos
per nustatytą laiką, už įstatymų pažeidimą gali būti patraukti administracinėn atsakomybėn. Taigi,
pasienio juostoje ir bevizio režimo zonoje turistai privalo judėti tik turistiniais maršrutais, dviračių ir
pėsčiųjų takais, automobilių keliais, ir Augustavo kanalo vandens ruožais

Norite užsakyti , ar daugiau informacijos ? Susisiekite :
Karolina : info@dillbusas.lt
+370 618 31930

