Dovolenka s úsmevom a bez problémov

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 2019

SPOJENÉ ARABSkÉ EMIRÁTY
Bezpečnosť
V krajine je bezpečne, ale primeraná obozretnosť je vždy na mieste. Zakázané je fotografovať strategicky dôležité objekty, ľudí bez povolenia, osobitne ženy. Drogová kriminalita, vrátane konzumácie
drog je prísne trestaná.

Dovoz a vývoz

Možno priviezť darčekové predmety do 3.000
AED, 400 cigariet (do 2.000 AED) alebo cigár
(do 3.000 AED), 4 litre alkoholu alebo
2 kartóny piva. Dovoz mnohých liekov
(vrátane takých, ktoré sú v Európe voľne
dostupné bez lekárskeho predpisu) je
do Spojených arabských emirátov zakázaný,
v prípade nevyhnutnosti sa odporúča priniesť
lekársku správu napr. v anglickom jazyku
a liek predpísať špecialistom v mieste.

Cestovné doklady a víza
Platnosť cestovného pasu musí byť
minimálne 6 mesiacov odo dňa vstupu
do krajiny. Slovenskí občania môžu do krajiny cestovať bez víz po dobu 90 dní v rámci
180 dní. (Bezvízová dohoda medzi SAE a EÚ
sa nevzťahuje na cesty za účelom zárobkovej
činnosti). Stratu alebo odcudzenie dokladov treba
hlásiť miestnej polícii. Náhradný cestovný doklad
na vstup do krajiny nie je akceptovaný a slúži
len na návrat do SR. Náhradný cestovný doklad
podlieha registrácii úradov Spojených arabských
emirátov.

Cestovanie s deťmi
Pri cestovaní len s jedným rodičom, resp.
s treťou osobou sa odporúča písomný súhlas
druhého rodiča, resp. rodičov. Pri samostatnom
cestovaní odporúčame využiť bežne poskytovanú
službu aerolínií Unaccompanied Minors.

Peniaze
Dostupná je široká sieť zmenární. Službu
Western Union Money Transfer možno využiť
v UAE Exchange. Hotovosť alebo cestovné šeky
v hodnote vyššej než 100.000 AED podliehajú
deklarácii.

Zdravotná starostlivosť
ODPORÚČAME
- Spojené arabské emiráty - slnečné pláže,
mrakodrapy, gigantické obchodné domy či
safari v púšti.
- Hlavná turistická sezóna je od novembra
do marca. V mesiacoch jún až september
teploty presahujú aj 50°C, v ostatných
“letných” mesiacoch 30 - 45°C.
- Uzavrieť primerané komerčné cestovné
poistenie liečebných nákladov v zahraničí.
- Využiť službu bezplatnej dobrovoľnej registrácie na webovej sránke ministerstva:
www.mzv.sk.
- Občania SR môžu pri krátkodobých cestách
šoférovať so slovenským vodičským preukazom (požičovne často požadujú aj
medzinárodný; pozor: poistenie sa vzťahuje
iba na Spojené arabské emiráty).
-Dodržiavanie pravidiel je prísne kontrolované.

Poplatky za vyšetrenie v súkromných
zdravotníckych zariadeniach sú vysoké.
Aj keď máte uzatvorené cestovné poistenie,
požaduje sa platba v hotovosti; prípadnú
hospitalizáciu je potrebné bezodkladne
koordinovať s poisťovňou.
Zvýšenú pozornosť venujte osobnej hygiene.
Odporúčame piť balenú vodu.

Kultúrne osobitosti
Rešpektujte islamské náboženské zvyky
a tradície. 6. mája - 3. júna 2019 je
v islamskom svete pôstny mesiac
Ramadán, kedy sa treba riadiť osobitnými pravidlami. Konzumácia alkoholu bez
vlastníctva potrebnej licencie (prístupnej iba
pre rezidentov) je nelegálna. U turistov je
konzumácia legálne prístupná iba v hoteli,
kde sú ubytovaní. Ubytovanie dvoch osôb
rôzneho pohlavia (ktorí nie sú manželmi alebo pokrvnými príbuznými na spoločnej izbe
je neprípustné). V emiráte Sharjah sa ženy
na verejných plážach smú kúpať/opaľovať
výhradne zahalené. Mimo letovísk, osobitne
v mešitách je požadované konzervatívne
oblečenie.

ŽELÁME VÁM PEKNÚ DOVOLENKU!

