Informacija atnaujinta 2019.11.26

Į Jungtinius Arabų Emyratus vykstančių turistų vizų tvarka
Lietuvos Respublikos piliečiams, vykstantiems į Jungtinius Arabų Emyratus, trumpalaikio buvimo atveju, t.y. ne
ilgiau kaip 90 dienų per bet kurį 180 dienų laikotarpį, viza-antspaudas suteikiama nuvykus (angl. visa on arrival)
nemokamai.
Vykstant į Jungtinius Arabų Emyratus turisto pasas turi galioti ne trumpiau kaip 6 mėn. skaičiuojant nuo kelionės
pabaigos dienos.
SVARBU! Lietuvos Respublikos piliečiai, vykstantys į Jungtinius Arabų Emyratus su diplomatiniu, tarnybiniu pasu
privalo iš anksto gauti vizą Jungtinių Arabų Emyratų ambasadoje.
Šalys, kurių piliečiams JAE viza-antspaudas suteikiamas nemokamai nuvykus (angl. visa on arrival), ne
ilgesniam kaip 30 dienų laikotarpiui:

Airija
Andora
Argentina
Australija
Brunėjus
Čilė
Honkongas, Kinija
Japonija
JAV
Jungtinė Karalystė
Kanada

Kazachstanas
Kinija
Malaizija
Mauricijus
Monakas
Naujoji Zelandija
Rusija
San Marinas
Singapūras
Ukraina
Vatikanas

Šalys, kurių piliečiams JAE viza-antspaudas suteikiamas nemokamai nuvykus (angl. visa on arrival), ne
ilgesniam kaip 90 dienų laikotarpiui:
Austrija
Belgija
Brazilija
Bulgarija
Kroatija
Kipras
Čekija
Danija
Estija
Suomija
Prancūzija
Vokietija

Graikija
Vengrija
Islandija
Italija
Latvija
Lichtenšteinas
Lietuva
Liuksemburgas
Malta
Nyderlandai
Norvegija
Lenkija

Portugalija
Rumunija
Seišeliai
Slovakija
Slovėnija
Pietų Korėja
Ispanija
Švedija
Šveicarija
Urugvajus

DĖMESIO: Baltarusijos ir kitų šalių piliečiams, nesantiems valstybių, kurių piliečiams vykstantiems į JAE išankstinė
viza nėra reikalinga sąraše, įvažiavimas į Jungtinius Arabų Emyratus galimas tik su išankstine viza. Užsisakius
„Novaturo“ organizuojamą poilsinę kelionę lėktuvu, klientams pageidaujant, išankstine viza galime pasirūpinti mes.
Vizų išdavimui būtini dokumentai:
• Skenuota asmens paso kopija (puslapio su nuotrauka; spalvota.) JPEG formatu.
• Skenuota 1 spalvota nuotrauka JPEG formatu.
• Vaikams iki 18 m. reikalinga gimimo liudijimo kopija (spalvota) išversta į anglų kalbą ir patvirtinta notaro.

JAE vizų išdavimo tvarka Baltarusijos piliečiams:
Forminimo terminas

Apie 4-6 darbo dienas (išskyrus V,VI,VII)

Vizos tipas

Vienkartinė turistinė. Įvažiavus galima išbūti šalyje ne ilgiau kaip 30 d.

Vizos kaina asmeniui

85 EUR

Pastabos:
• JAE viza Baltarusijos piliečiams išduodama tik užsisakius pilną kelionės paketą. Klientai užsisakę tik
skrydžio bilietus viza rūpinasi individualiai.
• Viza nėra išduodama asmenims be pilietybės (angl. aliens).
• Tuo atveju, kai viza nėra išduodama JAE migracijos departamento, vizos mokestis klientui nėra grąžinamas.
• Viza gali būti neišduodama netekėjusioms moterims iki 24 metų amžiaus.

Dokumentų priėmimo ir atidavimo tvarka:
Dokumentus (paso kopiją bei spalvotą nuotrauką) vizai gauti būtina atsiųsti elektroniniu laišku adresu
goda.gaizauskiene@novaturas.lt likus ne mažiau kaip 7 darbo dienos iki skrydžio datos. Jei informacija vizoms
gauti buvo pateikta tiksli ir laiku, pati vizų išdavimo procedūra trunka apie 4 darbo dienas (išskyrus V, VI, VII –
nedarbo dienos JAE). Gautą vizos kopiją persiųsime elektroniniu laišku dokumentus atsiuntusios kelionių agentūros
adresu.

Įvažiavimo į JAE tvarka:
Lietuvos Respublikos piliečiams, atvykus į JAE, pasų kontrolei privaloma pateikti galiojantį asmens pasą ir
skrydžio bilietą į abi puses. Kitų šalių piliečiams, kuriem būtina išankstinė JAE viza, JAE pasų kontrolei privaloma
pateikti galiojantį asmens pasą, atspausdintą vizos kopiją ir skrydžio į abi puses bilietą.
Pastaba. Šalių, kurių piliečiams taikomas nemokamas JAE vizos-antspaudo suteikimas nuvykus (angl. visa on
arrival), sąrašas gali keistis. Daugiau informacijos rasite čia: https://www.dnrd.ae/en/i-need/visa-arrival

NOVATURAS neatsako už migracinių tarnybų sprendimus.

Asmeninio vartojimo vaistų įsivežimo į Jungtinius Arabų Emyratus taisyklės ir tvarka:
Jungtinių Arabų Emyratų Sveikatos ministerija išleido naujas rekomendacijas bei taisykles dėl asmeninio vartojimo
vaistų įsivežimo į šalies emyratus.
Bendrinėmis taisyklėmis informuojama, kad:
• Visų rūšių vaistai, kuriuos su savimi atsiveža turistas, gali būti tikrinami Sveikatos Ministerijos inspekcijos bei
muitinės departamento darbuotojų įvažiavimo į šalį metu.
• Visiems turistams, kurie nori įsivežti į šalį asmeniniam vartojimui skirtų vaistų, priskiriamų narkotinių,
psichotropinių ar receptinių vaistų kategorijai, yra rekomenduojama iš anksto gauti elektroninį leidimą iš
Vaistų kontrolės ir registracijos departamento (Registration and Drug Control Department).
• Didžioji dauguma vaistų, kuriuos žmonės vartoja visame pasaulyje, yra randami šalies vaistinėse ar
ligoninėse.
Daugiau informacijos rasite paspaudę šią nuorodą:
http://www.mohap.gov.ae/en/services/Pages/361.aspx
Vaistų įsivežimo rekomendacijas, taisykles, procedūras bei draudžiamų įsivežti vaistų sąrašą rasite paspaudę šią
nuorodą: http://www.mohap.gov.ae/Files/MOH_Service/361/Travellers%20Guideline.pdf
NOVATURAS neatsako už valstybinių institucijų sprendimus.

