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Upozorňujeme

Cestovné doklady

Na Cyprus môžete vycestovať s platným
cestovným pasom alebo občianskym
preukazom, ktorý musí byť platný
do konca predpokladaného pobytu na
území Cyperskej republiky. Každé dieťa
musí mať vlastný cestovný doklad –
podľa veku občiansky preukaz alebo pas.
Pred cestou si urobte fotokópiu údajovej
strany cestovného dokladu a uložte
si ju oddelene od ostatných dokladov.
Doklady počas dovolenky uložte na bezpečné miesto - do hotelového trezora.
Stratu alebo odcudzenie dokladov treba
nahlásiť miestnej polícii a vyžiadať si
písomné potvrdenie o strate/krádeži.

Vstup na územie Cypru z tzv. Severocyperskej tureckej republiky, ktorá je medzinárodne neuznaná
(s výnimkou Turecka) cez tamojšie letiská a prístavy (letisko Ercan v Nikózii alebo prístavy Kyrénia
a Famagusta) považuje Cyperská republika za nelegálny, hoci zatiaľ nie je trestne postihovaný. Imigrační úradníci môžu pri prechode hraníc požadovať kópiu letenky alebo potvrdenie o ubytovaní na južnej strane ostrova.
Pri prechode z južnej na severnú časť ostrova funguje 8 priechodov – Ledra Palace a Ledra ulica
(iba pre chodcov), Agios Dometios (iba pre automobily), Limnitis (pri Kato Pygros), Pergamos, Strovilia,
Astromeritis-Zodhia/Bostanci). Osoby, ktoré vstúpili na územie Cyperskej republiky legálne, môžu cestovať
do tzv. Severocyperskej tureckej republiky a zdržiavať sa na jej území. Vstup je možný aj s platným občianskym
preukazom.

NEPREHLIADNITE!
Keďže Slovensko neuznáva tzv. Severocyperskú tureckú republiku, slovenské veľvyslanectvo v Nikózii nemôže
v tejto časti ostrova vykonávať pre slovenských občanov konzulárnu asistenciu.

Bezpečnosť ...

Vnútropolitická situácia je stabilná a pre turistov bezpečná. Aj vďaka vnútropolitickej stabilite v krajine je záujem
o návštevu Cypru z roka na rok vyšší. Kriminalita na Cypre je v porovnaní s ostatnými európskymi štátmi nízka,
do rozporu zo zákonom sa vo väčšine prípadov dostávajú cudzinci.

Ak cestujete autom ...
Na Cypre sa jazdí vľavo. Ak si chcete požičať auto v požičovni, potrebujete: doklad totožnosti, vodičský preukaz (najlepšie európsky formát) a funkčnú kreditnú kartu.
Dodržiavajte predpísanú rýchlosť – v turistickej sezóne sú kontroly veľmi časté.

Odporúčame

Dovoz a vývoz
Zakázané je dovážať omamné a psychotropné látky, pornografiu, vyskakovacie nože a dýky, falšovaný tovar a pirátske
kópie, zbrane.

Cestovanie s deťmi
Pri ceste neplnoletých detí vás môžu
imigrační úradníci vyzvať, aby ste predložili úradne overený súhlas rodiča,
ktorý s dieťaťom necestuje. To sa
vzťahuje predovšetkým na prípady
zmiešaných manželstiev, ale aj na
situácie, keď rodičia žijú v partnerskom
zväzku alebo sú rozvedení, alebo dieťa
sprevádza iná poverená osoba. Splnomocnenie odporúčame vyhotoviť
v slovenskom a v anglickom jazyku.

- Uzavrieť primerané cestovné poistenie liečebných nákladov
v zahraničí.
- Využiť službu bezplatnej dobrovoľnej
registrácie na webovej stránke ministerstva: www.mzv.sk.
- Pri kontakte s políciou vystupujte
vždy korektne. Na Cypre sa bežne
dohovoríte po anglicky.
- Na celom Cypre platí prísny zákaz
zakladania otvoreného ohňa
- Voda v rozvodoch obsahuje vyššie
množstvo železa a preto sa jej
dlhodobá konzumácia neodporúča.
Odporúčame preto konzumovať skôr
balenú vodu.

ŽELÁME VÁM PEKNÚ DOVOLENKU NA CYPRE!

