
 

Informacija atnaujinta 2020.05.07 

 

Į Kubą vykstančių turistų vizų tvarka 
 

 
Lietuvos Respublikos piliečiai turistiniais tikslais į Kubą gali vykti tik iš anksto įsigiję Kubos turistinę kortelę 
(angl. tourist card). Kubos turistinė vienkartinė kortelė galioja tik atvykus į Kubą iš Europos, ne ilgesniam kaip 30 
dienų viešnagės šalyje laikotarpiui. 
 
Užsisakius Novaturo organizuojamą poilsinę kelionę lėktuvu į Kubą, klientams pageidaujant, Kubos turistine kortele 
pasirūpinsime mes. 

 
Kubos turistinės kortelės suforminimui būtini dokumentai: 

• skenuota asmens paso, su kuriuo turistas vyks į kelionę, kopija (puslapis su nuotrauka). 
 
 
 
Kubos turistinės kortelės išdavimo tvarka: 
 

Forminimo ir pristatymo terminas 
Apie 3-5 darbo dienas (išskyrus VI,VII). 

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

Turistinės kortelės kaina asmeniui 
46 EUR 

 
Pastabos: 

• Kubos turistinė kortelė išduodama tik užsisakius pilną „Novaturo“ kelionės paketą. Klientai užsisakę tik 
skrydžio bilietus kortele rūpinasi individualiai. 

• Kubos turistinė kortelė galioja vienam įvažiavimui į šalį, ne daugiau kaip per 180 dienų nuo kortelės 
išdavimo dienos laikotarpį. Užsisakius šią paslaugą per „Novaturą“, Kubos turistinę kortelę išduosime ir 
pristatysime ne anksčiau kaip likus 30 dienų, bet ne vėliau kaip likus 5 dienoms iki išvykimo datos. 
Išdavus kortelę, mokestis už paslaugą nėra grąžinamas. 

• Užsisakius Kubos turistinę kortelę, ją pristatysime gavėjo nurodytu adresu visoje Lietuvos teritorijoje, 
išskyrus Kuršių Neriją. Kortelės pristatymo paslaugai į Kuršių Neriją taikomas papildomas 31 Eur 
mokestis už siuntą. Kubos turistinės kortelės pristatymo paslaugai užtikrinti, turistas sutinka pateikti 
šiuos asmens duomenis: pristatymo adresą su pašto indeksu, gavėjo vardą, pavardę, telefoną bei 
el. pašto adresą. Atkreipiame dėmesį, kad pristatymo paslauga vykdoma darbo dienomis, darbo 
valandomis, todėl labai svarbu  nurodyti gavėjo adresą, kuriuo jis bus pasiekiamas siuntos pristatymo 
metu. 

 
 

Dokumentų priėmimo ir atidavimo tvarka: 
 

Dokumentus ir turistinės kortelės pristatymui reikalingą gavėjo informaciją (paso kopiją bei pristatymo adresą 
su pašto indeksu, gavėjo vardą, pavardę, telefoną, el. pašto adresą) būtina atsiųsti elektroniniu laišku 
adresu julija.maciunskiene@novaturas.lt likus ne daugiau kaip 42 dienos ir ne mažiau kaip 14 dienų iki 
skrydžio datos. Jei informacija Kubos turistinei kortelei gauti buvo pateikta tiksli ir laiku, pati išdavimo 
procedūra su pristatymu trunka nuo 3 iki 5 darbo dienų. 

 
Svarbu! Gavęs Kubos turistinę kortelę, turistas privalo patikrinti, kad kortelėje nurodyti jo asmens duomenys 
yra teisingi, o pastebėjus neatitikimus, ne vėliau kaip per 24 val. informuoti kelionių organizatorių. Kelionių 
organizatorius neprisiima atsakomybės už asmens duomenų neatitikimus apie, kuriuos turistas neinformavo 
kelionių organizatoriaus iš karto, tik gavęs pristatytą Kubos turistinę kortelę. 
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Įvažiavimo į Kubą tvarka: 

 

• Pasas, galiojantis ne trumpiau kaip 6 mėn. skaičiuojant nuo kelionės pabaigos dienos. 

• Kubos turistinė kortelė 
 
 
NOVATURAS neatsako už migracinių tarnybų sprendimus. 
 
 
 
 


