TUI Baltics'il on rõõm Teid Egiptuses 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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Peareisiesindaja Egiptuses on Beata, ta räägib leedu, vene ja inglise keelt. +20 100 002 2291

TUI Baltics Egiptuse lendude koostööpartner on lennufirma Holiday Europe. Lennukite tüüp
A321-200. Holiday Europe lendudel ei ole toitlustus hinna sees. Toitlustust saab osta lennuki
pardalt.
Väljalennuaeg. Väljalennuajad on märgitud teie e-piletil ja ka meie kodulehel, kuid kuna tegu
on tšarter- (tellimus) lennuga võib lennuaeg muutuda. Palume üle kontrollida väljalennuajad
24h enne reisi väljumist oma reisikonsultandilt või Tallinna Lennujaama kodulehelt
https://www.tallinn-airport.ee/.
Lennule registreerimine. Palume olla lennujaamas vähemalt kaks tundi enne väljalendu.
Lennule registreerimine lõpeb üldjuhul 50 minutit enne reisi väljumist. Reisikorraldaja ei
vastuta reisija lennule hilinemise eest.
NB! Lastega reisimisel tuleb silmas pidada, et piiriületusel võidakse küsida lapsega üksi
reisivalt vanemalt teise vanema volitust ning saatjana reisivalt täiskasvanult lapse mõlema
vanema volitust.
Transfeerid. Egiptusesse 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 võtta ühendust TUI Baltics
reisiesindajatega.
Reisidokumendid. Enne reisi palume veenduda, et teil on kehtiv isikut tõendav dokument
(pass, ID-kaart). Pass peab kehtima vähemalt 6 kuud pärast reisi. Eesti Välismaalase ja
Venemaa passi omanikel peavad kaasas olema pass ja ID-kaart ning elamisluba, mis peavad
kehtima vähemalt 6 kuud pärast reisi.
Viisad. Eesti ja Venemaa kodanikud saavad Egiptuse ühekordse 30-päevase turismiviisa
vormistada Egiptuse lennujaamas enne passikontrolli läbimist, selle maksumus on 25 USD,
kaasa võtta võimalikult täpne sularaha, USA dollarid.
Tšarterlennuga Sharm el Sheikhi saabudes on Eesti ja Vene kodanikel võimalik vormistada
tasuta nn Siinai viisa. Siinai viisa sobib reisijale, kes viibib Siinai poolsaarel mitte rohkem kui
14 päeva ning ei planeeri väljasõite maismaale (viisa on vajalik, kui on plaan külastada
Kairot, Luxorit). Ras Mohamedi looduspargi külastamiseks piisab Siinai viisa templist.
Määratlemata kodakondsusega välismaalase passi ehk nn „halli passi“ omanikel palume
viisainfo saamiseks pöörduda Egiptuse saatkonda Helsingis.
Pagas. Iga reisija (v.a. alla 2-aastased lapsed, kes reisivad ilma oma istekohata) saab kaasa
võtta 20 kg äraantavat pagasit ja kuni 8 kg käsipagasit (mõõtmed 56 x 45 x 25 cm). Alla 2aastaste laste pagasimäär on 10 kg. Vastavalt lennureeglitele ei tohi ühe äraantava pagasi
ühik kaaluda rohkem kui 32 kg.
Käsipagasis on rangelt keelatud vedada terariistu (näiteks käärid, liigend- ja muud noad). 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 100 ml. Täpsema informatsiooni
pagasiveoreeglite
kohta
leiate
Tallinna
Lennujaama
kodulehelt www.tallinnairport.ee/reisijale/pagas/
NB! Egiptuse territooriumil on puldiga juhitavate lennumasinate (droonid, kopterid,
mudelautod) kasutamine rangelt keelatud!
Kasulik info. Helistamine: Egiptuse riigi suunakood on 00 20. Rahvusvaheliste kõnede
tegemiseks ja välismaal mobiilsideteenuste kasutamiseks peab eelnevalt oma
mobiilioperaatorilt tellima rahvusvahelise teenuse. Elekter: 220 V. Vesi: Egiptuses ei ole
soovitatav juua kraanivett, sest kloori sisaldav või bakteritega saastatud vesi võib teie
tervisele kahjulik olla. Raha: Egiptuse ametlik valuuta on Egiptuse nael (EGP). Samuti
aktsepteeritakse ka eurot ja USA dollarit. Aeg: Egiptuse aeg on UTC+02.00. Talvehooajal on
Eestis ja Egiptuses sama aeg, suvehooajal on Egiptuse aeg 1 tunni võrra tagapool.
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.
Kasulikud lingid: Enne reisi soovitame tutvuda mitmekülgse reisiinfoga
Välisministeeriumi kodulehel www.vm.ee (Reisi- ja konsulaarinfo). Reisimisega seotud
nakkushaiguste kohta saate täiendavat informatsiooni Terviseameti kodulehel
www.terviseamet.ee Vaktsineerimisinfo leiab Terviseameti veebilehel
https://www.vaktsineeri.ee/reisivaktsineerimine-ja-profulaktika
Kindlustus. Broneeringu vormistamisel soovitame vormistada ka reisikindlustus. Täpsema
informatsiooni saamiseks palume pöörduda oma reisikonsultandi poole.
Kindlustusjuhtumi korral soovitame viivitamatult informeerida oma kindlustusfirmat ja
TUI Baltics reisiesindajat kohapeal.
Ekskursioonid. Kohapeal pakutavad ekskursioonid on valdavalt inglise või vene keeles.
Täpsema informatsiooni pakutavate ekskursioonide kohta saate kohapeal TUI Baltics
reisiesindajaate käest. TUI Baltics ei vastuta teiste teenustepakkujate poolt korraldatavate
ekskursioonide eest.
Tollieeskirjad. Egiptusesse on lubatud sisse tuua 1 liiter kanget või 1 liiter lahjat alkoholi ja
200 sigaretti või 25 sigarit inimese kohta.
NB! Egiptuses on keelatud korallide ja mereelukate kahjustamine. Riigist tohib välja vedada
ainult kauplusest ostetud koralle ja merikarpe, lennujaamas peate olema valmis näitama
ostuga kaasa antud sertifikaati ja/või ostutšekki – peate tõendama, et te ostsite need
kauplusest, mitte ei korjanud ise merest/rannast.
Infot kaupade kaasatoomise kohta Euroopa Liidu välisest riigist saab lugeda Maksuameti
veebilehel https://www.emta.ee/et/eraklient/reisimine-saadetisedumberasumine/kaupade-kaasatoomine-liiduvalisest-riigist

TUI Baltics soovib Teile ilusat puhkust!

