TUI Baltics'il on rõõm Teid Türgis tervitada!
TUI Baltics reisiesindajad
Sihtkohas teenindavad teid TUI Baltics reisiesindajad, kes valdavad eesti, vene või inglise keelt.
Reisiesindajaid tunnete ära TUI Baltics sildi järgi. Meie reisiesindajad võtavad Teid vastu lennujaamas
ja saadavad hotellidesse, viivad läbi infotunnid ja abistavad Teid kogu puhkuse vältel.
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TUI Baltics Türgi lendude koostööpartner on lennufirma Onur Air. Lennukitüüp on Airbus 321.

Väljalennuaeg: Väljalennuajad on märgitud teie e-piletil ja ka meie kodulehel, kuid kuna tegu on
tšarter- (tellimus) lennuga võib lennuaeg muuta. Palume kontrollida väljalennuaja 24h enne reisi
väljumist oma reisikonsultandilt või Tallinna Lennujaama kodulehelt https://www.tallinn-airport.ee/.
Tagasilennu väljumiseaja saate kontrollida TUI Baltics reisiesindajate käest.

Lennule registreerimine: Palume olla lennujaamast vähemalt kaks tundi enne väljalendu. Lennule
registreerimine lõpeb üldjuhul 50 minutit enne reisi väljumist. Reisikorraldaja ei vastuta reisija
lennule hilinemisest.

Transfeerid: Türki saabumisel juhendavad TUI Baltics reisiesindajad Teid transfeeribussidesse.
Tagasituleku transfeeri aeg saadetakse hotelli vastuvõttu või pannakse info Teie hotellis olevale
infotahvlile 1 päev enne väljalendu (tavaliselt peale lõunat). Juhul, kui te ei leia tagasituleku
transfeeri informatsiooni palume võta ühendust TUI Baltics reisiesindajatega.

Reisidokumendid: Eesti kodanikel on võimalik reisida Türki viisavabalt. Eesti kodanikud saavad
viibida seal maksimaalselt kuni 90 päeva 6 kuu jooksul. Alates 16. aprillist 2011.a. on Vene kodanikel
võimalik reisida Türki viisavabalt, lubatud kohalviibimise periood on 30 päeva järjest.Teiste riikide
kodanikud ja Eesti Välismaalase passi omanikud peavad eelnevalt vormistama viisa. Viisainfo on
saadaval Välisministeeriumi kodulehel www.vm.ee. Reisidokumendiks peab olema pass ning kehtima
vähemalt 6 kuud peale reisi lõppu.
Eesti välismaalase pass, olemas elamisluba eestis, viisa vajalik.
Alates 11.04.14 ei ole võimalik taotleda viisat piiril ja on kasutusel E-viisa. Kui reisi eesmärk on
lühiajaline turism või äri - peab Eesti hall välismaalase pass taotlema E-viisat. E-viisa periood on 180

päeva alates ankeeti märgitud kuupäevast, kokku võib sellel perioodil riigis viibida 90 päeva. Viisa on
mitmekordse sisenemisega. Kui soovitakse Türgis viibida kauem kui 90 päeva- tuleb vastav luba
saada kohalikust Politseiametist. Juhul, kui tegemist on muu reisi eesmärgiga, tuleb taotlejal
pöörduda Türgi Suursaatkonda Tallinnas. Viisalõiv on ca 20 USD. Kontrollige järgmiseid dokumente:






pass, kehtiv vähemalt 6 kuud riiki sisenemisel
Eesti elamisluba originaal, kehtiv 6 kuud riiki sisenemisel
voucher
lennupiletid
kindlustus

Toitlustamine lennu ajal: Reisipaketi hind ei sisalda toitlustamist lennuki pardal. Lennu ajal on
võimalik osta lisatasu eest jooke ja suupisteid pardamenüü alusel. Samuti on võimalik ettetellida
toitlustamist Onur Air kodulehelt services.onurair.com

Pagas: Iga reisija (v.a. alla 2-aastased lapsed, kes reisivad ilma oma istekohata) saab kaasa võta 20
kg äraantava pagasit ja kuni 5 kg käsipagasit. Vastavalt lennureeglitele ei tohi ühe äraantava pagasi
ühik kaaluda rohkem kui 32 kg. Juhul kui reisite eri- või ülemõõdulise pagasiga (nt golfivarustus,
jalgratas, suusavarustus, surfilaud jms) võib lennufirma küsida lisamaksu, palume informeerida
eripagasist oma reisikonsultanti vähemalt 72 tundi enne reisiväljumist.
Kõik reisijad ja nende pagas (ka äraantav pagas) läbivad julgestuskontrolli. Käsipagasis on rangelt
keelatud vedada terariistu (näiteks käärid, liigend- ja muud noad, maniküüritarbed). Kõik käsipagasis
olevad vedelikud (s.h. hambapasta, kreemid jms) peavad mahtuma ühte ühe liitri suurusesse
läbipaistvasse suletavasse kilekotti (nn minigrip kotid). Kilekotti paigutatavate vedelike pakendite
individuaalne maksimumsuurus on 100ml. Soovitav on kõik esemed, mida ei ole lubatud vedada
käsipagasis, paigutada registreeritud pagasi hulka. Registreeritud ehk nn äraantavas pagasis on
keelatud vedada lõhke- ja süüteaineid ning -seadeldisi, mida on võimalik kasutada tõsise vigastuse
tekitamiseks või õhusõiduki turvalisuse ohustamiseks, sealhulgas laskemoon, sütikud, miinid,
granaadid ja muu sõjaväe lahingumoon, pürotehnika, suitsupommid ja -padrunid, lõhkeseadeldiste
mulaažid.

Onur air lisainfo





Äraantav pagas 20kg (inimese kohta)
käsipagas 8kg (inimese kohta), mootmed 56 x 45 x 25 cm
Alla 2-aastaste laste pagasimäär on 10 kg
Ülepagas 7 EUR/kg

Helistamine: Türgis helistades reisiesindajatele tuleb ettevalida suunakooda +90. Rahvusvaheliste
kõnede tegemiseks ja välismaal mobiilsideteenuste kasutamiseks peab eelnevalt oma
mobiilioperaatorilt tellima rahvusvahelise teenuse.

Hotelli saabumine ja lahkumine: Hotelli saabumisel on hotellipäeva algus kell 14.00-18.00,
lahkumisel on hotellipäeva lõpp kella 10.00-12.00. Toast tuleb koos pagasiga lahkuda enne
hotellipäeva lõppu. Pärast hotellitoast lahkumist võib pagasit hoida hotelli pagasiruumis või selleks
ettenähtud toas. Võimaluse korral saab hotelli administratsioon majutada kliente enne hotellipäeva
algust või pikendada toas viibimise aega. See teenus on reeglina lisatasu eest ja makstakse hotellis
kohapeal.

Türgi kuurortide ametlik hooaeg on kestab maist oktoobri keskpaigani. Enne ja pärast ametlikku
hooaega hotelliteenuste valik võib erineda hooajal pakutavast, see on seotud hotellikülastajate arvu
ning ilmastikuoludega.

Kasulikud lingid: Enne reisi soovitame tutvuda mitmekülgse reisiinfoga Välisministeeriumi
kodulehel www.vm.ee (Reisi- ja konsulaarinfo). Reisimisega seotud nakkushaiguste kohta saate
täiendavat informatsiooni Terviseameti

Kindlustus: Reisides soovitame vormistada reisikindlustust, mis annab õnnetuse korral vajalikku
meditsiinilist abi. Enne lahkumist soovitame teil selgitada kindlustustingimusi ja kindlustusjuhtumi
korral taotleda.
Kindlustusjuhumi korral soovitame viivitamatult informeerida oma kindlustusfirmat ja TUI Baltics
reisiesindajat kohapeal.

Raha: Türgis on käibel Türgi Liir (TRY või YTL). Käibel on rahaühikud väärtusega 5, 10, 20, 50 ja 100
liiri. Samuti aktsepteeritakse maksevahendina ka eurot ja USA dollarit, makstes EUR või dollarites
peaksite arvestama sellega, et kaupmehed kasutavad ümberarvestamisel ainult neile teadaolevat
kurssi.

Ekskursioonid: Kohapeal pakutavad ekskursioonid on valdavalt inglise või vene keeles. Täpsema
informatsiooni pakutavate ekskursioonidest saate kohapeal TUI Baltics reisiesindajaate käest. TUI
Baltics ei vastuta teiste teenustepakujate poolt korraldatavate ekskursioonide eest.

TUI Baltics soovib Teile ilusat puhkust!

