
 

 
Informacija atnaujinta 2022.07.12 

 

Egiptą vykstančių turistų vizų tvarka 
 

Lietuvos Respublikos piliečiams, vykstantiems į turistinę kelionę į Egiptą, reikalinga viza. Persijos įlankos šalių 

viza-antspaudas (angl. gulf stamp) yra nemokamas, galioja 14 dienų, tik Sinajaus pusiasalio ribose. Užsisakius 

„Novaturo“ organizuojamą poilsinę kelionę lėktuvu, rekomenduojame vizą užsisakyti iš anksto.  

 

Pastaba: Lietuvos Respublikos piliečiai, vykstantys į Egiptą su diplomatiniu, tarnybiniu pasu ir asmenys be 
pilietybės (angl. aliens) kurių Kelionės dokumentai išduoti Lietuvoje, Latvijoje ar Estijoje, neįleidžiami į Egiptą be 
išankstinės įklijuojamos vizos Kelionės dokumente ir saugumo patvirtinimo, gauto Egipto Arabų Respublikos 
ambasadoje.  Tai būtina padaryti likus ne mažiau kaip 72 valandoms iki atvykimo į Egiptą.  Asmenims be pilietybės, 
turintiems nuolatinį leidimą gyventi Lietuvoje, dėl Egipto vizos ir saugumo patvirtinimo privaloma kreiptis į Egipto 
Arabų Respublikos ambasadą Danijoje. Iš anksto nepasirūpinę įvažiavimo viza ir saugumo patvirtinimu, asmenys be 
pilietybės bus sulaikomi ir neįleidžiami į Egiptą. 

Lietuvos Respublikos piliečiams reikalingi dokumentai:  

1. Galiojantis Lietuvos Respublikos piliečio pasas (galiojimo laikas ne trumpesnis kaip 6 mėn. skaičiuojant nuo 

kelionės pabaigos dienos).  

2. Viza 

 

SVARBU: asmens tapatybės kortelė vykstant į Egiptą negalioja. 

 

Egipto vizų išdavimo tvarka Lietuvos Respublikos piliečiams: 

 

Forminimo terminas Nuvykus (angl. on arrival) 

Vizos tipas Vienkartinė turistinė. Įvažiavus galima išbūti šalyje ne ilgiau nei 30 d. 

Vizos kaina asmeniui Užsakant iš anksto per kelionių organizatorių „Novaturas“, kaina 28 EUR 

 

Pastabos:  

• Neužsakius Egipto vizos iš anksto per kelionių organizatorių „Novaturas“, yra galimybė vizą įsigyti nuvykus. 

Priklausomai nuo atvykimo metu esančio oro uosto užimtumo gali susidaryti eilės prie vizų įsigijimo punktų, todėl 

kelionių organizatorius rekomenduoja vizą užsisakyti iš anksto.  

• Baltarusijos piliečiai, įsigiję tik skrydžio bilietus ir vykstantys į Egiptą iš Lietuvos, privalo iš anksto gauti Egipto vizą 

Egipto Arabų Respublikos ambasadoje.  

• Baltarusijos piliečiai, įsigiję pilną turistinių paslaugų paketą ir vykstantys į Egiptą iš Lietuvos, Egipto vizą išsipirkę per 

„Novaturą“ kartu su turistiniu paslaugų paketu, ją gali gauti ir nuvykus. Registracijos oro uoste metu, Baltarusijos 

piliečių gali būti prašoma pateikti pilną kelionės paketą įrodančius kelionės dokumentus (t.y. pateikti ne tik skrydžio 

bilietus į abi puses, bet ir apgyvendinimą Egipte patvirtinantį dokumentą). 

 

NOVATURAS neatsako už migracinių tarnybų sprendimus. 

 

 

Egipto muitų ir civilinės aviacijos taisyklės 

 

Hurgados oro uostas  

 

Muitai 

• Kiekvienam keleiviui draudžiama į Egiptą įsivežti daugiau kaip 3 butelius alkoholinių gėrimų.  

• Į Egiptą draudžiama įsivežti daugiau kaip 5000 Egipto svarų ir 10000 dolerių grynaisiais pinigais.  

• Griežtai draudžiama su savimi gabenti koralus ir kitas jūros būtybes. Už tai Egipte numatytos baudos. 



Civilinė aviacija užsakomiesiems skrydžiams 

• Elektroninio bilieto keleivio skrydžio informacija (lėktuvo bilietas) turi būti išduotas į abi puses – į priekį ir atgal. 

Lėktuvo biliete turi būti nurodyta ta pati atvykimo ir išvykimo vieta bei vežėjas. Atvykimo ir išvykimo datos turi būti 

vizos galiojimo intervale. Elektroninio bilieto keleivio skrydžio informacija (lėktuvo bilietas) turi būti spausdinta. 

 

• Nėra leidžiama išvykti iš Hurgados oro uosto užsakomuoju skrydžiu, jeigu turistas šalyje buvo ilgiau kaip 30 dienų. 

Turistai, užsisakę poilsį užsakomuoju skrydžiu ilgesnei nei 30 dienų trukmei, turi gauti leidimą skrydžiui iš Egipto 

civilinės aviacijos administracijos. Leidimui gauti turistas turi pateikti paso kopiją, elektroninio bilieto keleivio skrydžio 

informaciją (lėktuvo bilietą) į abi puses, kelionės programos kopiją ir viešbučio kuponą. 

 

 

 

Šarm aš Šeicho oro uostas 

 

Imigracija 

• Persijos įlankos šalių viza-antspaudas (angl. gulf stamp) yra nemokamas, galioja 14 dienų, tik Sinajaus pusiasalio 

ribose, galioja Akabos ir Šv. Kotrynos vienuolyno lankymui. Svarbu atkreipti dėmesį, kad ši viza antspaudas negalioja 

už Sinajaus ribų, t.y. lankant Kairą ir Luksorą ar kitas vietas už Sinajaus ribų. Jeigu turistas pase gavo šios vizos 

antspaudą ir vėliau nori gauti įvažiavimo į Egiptą vizą, jis/ji tai gali padaryti sumokėję atitinkamo dydžio mokestį. 

 

Muitai  

• Kiekvienam keleiviui draudžiama į Egiptą įsivežti daugiau kaip 3 butelius alkoholinių gėrimų.  

• Į Egiptą draudžiama įsivežti daugiau kaip 5000 Egipto svarų ir 10000 dolerių grynaisiais pinigais.  

• Turistai privalo muitinės tarnyboms parodyti visus vežamus elektronikos prietaisus. Kai kurie elektronikos prietaisai, 

kaip pvz. video kameros, privalo būti deklaruoti ir užregistruoti pasuose. Prieš išvykimą iš Egipto turistai turi atšaukti 

tokias registracijos žymas parodydami užregistruotus prietaisus muitinės tarnyboms.  

• Griežtai draudžiama su savimi gabenti koralus ir kitas jūros būtybes. Už tai Egipte numatytos baudos. 

 

Civilinė aviacija užsakomiesiems skrydžiams 

• Elektroninio bilieto keleivio skrydžio informacija (lėktuvo bilietas) turi būti išduotas į abi puses – į priekį ir atgal. 

Lėktuvo biliete turi būti nurodyta ta pati atvykimo ir išvykimo vieta bei vežėjas. Atvykimo ir išvykimo datos turi būti 

vizos galiojimo intervale. Elektroninio bilieto keleivio skrydžio informacija (lėktuvo bilietas) turi būti spausdinta.  

• Nėra leidžiama išvykti iš Šarm aš Šeicho oro uosto užsakomuoju skrydžiu, jeigu turistas šalyje buvo ilgiau kaip 30 

dienų. Jeigu turistas yra užsisakęs ilgesnę negu 30 dienų (bet ne ilgesnės trukmės kaip 84 dienų) kelionę, jis/ji turi 

gauti leidimą skrydžiui iš Egipto civilinės aviacijos administracijos. Leidimui gauti turistas turi pateikti paso kopiją, 

elektroninio bilieto keleivio skrydžio informaciją (lėktuvo bilietą) į abi puses, kelionės programos kopiją ir viešbučio 

kuponą. Tokiu atveju turistui nebus leidžiama grįžti užsakomuoju skrydžiu, o tik reguliariuoju. 

 

Atkreipiame dėmesį: Egipto piliečiams, norintiems skristi užsakomaisiais skrydžiais į/iš Egiptą(o), yra taikomi itin 

griežti apribojimai. Užsakomaisiais reisais Egipto piliečiai gali skristi tik turėdami Kaire išduotą Egipto Civilinės 

Aviacijos leidimą. 

 

 

Pastaba: Imigracijos, muitų ir civilinės aviacijos taisyklės sezono metu gali keistis. Kelionių agentūroje ar reikiamos 

šalies diplomatinėje atstovybėje būtinai pasiteiraukite naujausios informacijos. NOVATURAS neatsako už tai, kad 

neįsigijęs (negavęs) vizos turistas neišvyksta į kelionę, taip pat už pasienio, migracijos, muitų ir civilinės aviacijos 

tarnybų priimtus sprendimus turisto atžvilgiu 

 

 

Iškilus klausimams maloniai prašome kreiptis į konkrečios krypties kelionių pardavimo vadybininką. 


