INFORMARE CALATORIE CHARTER EGIPT-HURGHADA 2021

Stimați parteneri,
Începând cu 01.09.2020 toți turiștii care ajung în Egipt, au obligația prezentării rezultatului NEGATIV
al unui test de tip RT-PCR pentru COVID19, efectuat cu maximum 72h inainte de intrarea pe
teritoriul statului egiptean.
•
•
•

•

testul va fi valabil dacă nu se depășește 72h din momentul recoltării probelor și pana la
intrarea in Egipt
turiștii trebuie sa dețină o copie a rezultatului testului la check-in in aeroportul de plecare din
romania și la punctul de control al pașapoartelor la intrarea în Egipt
rezultatul trebuie sa fie printat, tradus in limba engleza, sa contina datele corecte alte
turiștilor, data recoltării probelor, stampila și semnătura laboratorului emitent și sa conțină
un cod QR sau filigran ce poate sa ducă pe site-ul oficial al laboratorului în vederea verificării
rezultatului
singurele persoane exceptate de la măsura prezentării unui test PCR la intrarea pe
teritoriul Republicii Arabe Egipt sunt copiii cu vârsta de sub 6 ani. Nu există alte
categorii de persoane exceptate.

Călătorii au obligativitatea încheierii unei POLIȚE DE ASIGURARE MEDICALA internaționala care
sa acopere șederea in Egipt. (In cazul prezentării simptomelor specifice Covid-19 la destinație,
călătorii vor fi transferati la spital iar costurile vor fi acoperite de Asigurarea Medicala ce va fi
menționata in Declarația de Sănătate pe care clienții o vor completa înainte de intrarea în Egipt.)
Prezentarea in aeroport trebuie sa se efectueze cu 3h înainte de plecare deoarece
operațiunile de îmbarcare și cele vamale durează mai mult, fiind împlinite masurile de siguranța
și protecție împotriva Covid-19.
Cetățenii romani au nevoie de un pașaport valabil minim 6 luni (de la data intrării în Egipt) și cu cel
puțin o fila libera.
Viza este obligatorie și se poate obține direct din aeroport la sosire sau de la Ambasada Republicii
Arabe Egipt din Romania iar costul acesteia fiind de aproximativ 25USD si are o valabilitate
de 28 zile.
Turistii sunt scutiti de la taxa de viza pana la 30 aprilie 2021 dacă ajung direct în Hurghada
cu un zbor charter.
Cetățenii de alte naționalități (călătoresc cu alte pașapoarte decât cele romanești) au obligativitatea
să se intereseze asupra formalităților de intrare în Egipt. În cazul în care unui turist nu i se
acorda dreptul de intrare în aceasta țara, Fibula Air Travel nu poate fi răspunzătoare.
Pentru ruta Egipt-Romania, este obligatoriu ca toate bagajele sa fie infoliate înainte de a fi
predate la ghișeul de check-in, in caz contrar, acestea nu vor fi acceptate și încărcate. Costurile
sunt de aprox. 5USD/EUR și vor fi suportate de către pasageri.
Informații suplimentare: http://mae.ro/travel-conditions/3691#716
Formular declaratie de sanatate Egipt

