
   

 

 
Saugaus keliavimo informacija yra nuolat atnaujinama ir gali keistis. Novaturas nėra atsakingas už kiekvienos šalies teisės aktų ir reguliavimų pakeitimus ar šalių teisinius sprendimus. Valstybės 
institucijų nustatyti reikalavimai nesuteikia keleiviui teisės nutraukti kelionės sutartį ir susigrąžinti kelionės mokestį, sumažinti kainą ir (arba) reikalauti kompensacijos. Primygtinai rekomenduojame 
nuolatos sekti keliavimo informaciją, nes ji gali keistis. Turistas yra asmeniškai atsakingas už keliavimo reikalavimų išpildymą. 

INFORMACIJA DĖL SAUGUMO REIKALAVIMŲ KELIAUJANTIEMS Į KUBĄ 

Keliautojų saugumas yra mūsų didžiausias prioritetas. Atkreipiame dėmesį, kad keliautojams iš Lietuvos, vykstantiems į „Novaturo“ keliones į Kubą, būtina vadovautis 
Lietuvos oficialių institucijų, skrydžius vykdančio oro vežėjo ir priimančios šalies nustatyta saugaus keliavimo tvarka. 

Turistai yra asmeniškai atsakingi už tinkamą ir savalaikį priimančios šalies nustatytų reikalavimų, kurie turi būti įvykdomi iki kelionės pradžios, išpildymą. 

Vakcinuotiems Nevakcinuotiems Persirgusiems Išimtys 
Formos/anketos 
pildymas  

Vizos Apribojimai kryptyje 

Apribojimų nėra   Apribojimų nėra   Apribojimų nėra   
Apribojimų 
nėra   

Visiems keliaujantiems  
privaloma užpildyti 
elektroninę formą 
”Declaracion de 
Sanidad del Viajero” 
adresu 
https://dviajeros.mitrans
.gob.cu/  ir gauti QR 
kodą ne vėliau kaip 48 
val. iki atvykimo į 
Kubą. 

Viza nėra 
reikalinga, 
tačiau 
privaloma iš 
anksto įsigyti  
Kubos turistinę 
kortelę (angl. 
tourist card). 
Užsisakius 
Novaturo 
organizuojamą 
poilsinę kelionę 
lėktuvu į Kubą, 
klientams 
pageidaujant, 
Kubos turistine 
kortelę 
atsiųsime mes. 

• Visuomet būtina laikytis saugaus 

atstumo; 

• Atvykimo į viešbutį metu lagaminai yra 

dezinfekuojami; 

• Tiek atvykimo į oro uostą metu, tiek 

viešbutyje gali būti matuojama 

temperatūra; 

• Būtina laikytis visų saugumo protokolų; 

• Atvykus į oro uostą, gali būti 

pareikalauta atlikti  COVID testą (kartais 

ir savo lėšomis). 

 

Teigiamo COVID testo atveju 
kryptyje 

Kubos vyriausybė nedengia su karantinavimusi ar COVID19 virusu susijusių medicininių išlaidų. Esant teigiamam testui kryptyje, 

asmenys privalo vykti į ligoninę. 

„Novaturas“ įsipareigoja padėti savo keliautojams sugrįžti į Lietuvą kuo mažesniais kaštais ir/ar patogesnėmis sąlygomis 

Vykstantiems į Kubą būtina įsigyti medicininių išlaidų draudimą, dengiantį ir pavojingų ligų, įskaitant sukeltas SARS virusų, gydymo išlaidas. Daugiau informacijos apie 

draudimą čia. 

 

https://dviajeros.mitrans.gob.cu/
https://dviajeros.mitrans.gob.cu/
https://www.novaturas.lt/papildomos-paslaugos/keliones-draudimas
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