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Bezpečnostná situácia

Cestovné doklady
Na vstup do Tuniska je potrebný cestovný pas platný minimálne 6 mesiacov
od vstupu do krajiny. Slovenskí občania nepotrebujú pre vstup na územie
Tuniska vízum. Dĺžka pobytu nesmie
prekročiť 90 dní. Pred cestou si urobte
fotokópiu údajovej strany pasu a uložte
si ju oddelene od ostatných dokladov.
Pas 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.

Odporúčame
- Uzavrieť primerané komerčné
cestovné poistenie liečebných
nákladov v zahraničí.
- Využiť službu bezplatnej dobrovoľnej
registrácie na webovej stránke
ministerstva: www.mzv.sk.

V súčasnosti neregistrujeme negatívny dopad na slobodu pohybu, alebo iné obmedzenia pre turistov.
MZVEZ SR upozorňuje na aktuálne bezpečnostné riziká, súvisiace s potenciálnymi teroristickými
útokmi, vrátane letovísk a na miestach zvýšeného výskytu turistov (napr. pamiatky, turistické
atrakcie). Odporúčame slovenským občanom, aby počas pobytu v Tunisku zachovávali zvýšenú
obozretnosť, prostredníctvom médií sledovali aktuálnu bezpečnostnú situáciu v krajine, vyhýbali sa
masovým zhromaždeniam a pouličným zhlukom ľudí, napr. po piatkových modlitbách a dodržiavali
pokyny bezpečnostných zložiek. Zároveň upozorňujeme občanov SR, aby na verejnosti rešpektovali
miestne tradície, predovšetkým pri pohybe mimo letovísk.
Dôrazne odporúčame zdržať sa ciest do regiónov, hraničiacich s Líbyou a Alžírskom a do oblasti
národného parku Džebel eš-Šaánbí (Chaambi Mountain), kde je bezpečnostná situácia naďalej
veľmi nestabilná.

Dovoz a vývoz
Dovoz a vývoz peňazí je bez obmedzení,
nad 1000 EUR podlieha však ohlasovacej
povinnosti. Bez cla je možné doviezť
okrem predmetov osobnej spotreby,
1 liter alkoholu a 200 ks cigariet, alebo
tomu zodpovedajúce množstvo tabakových výrobkov na osobu. Aktuálne
informácie odporúčame preveriť pred
cestou na tuniskom zastupiteľskom
úrade vo Viedni.

Dôležitý kontakt

SR nemá v krajine veľvyslanectvo.
Teritoriálne je príslušné veľvyslanectvo
SR v Káhire: +201000060968 (pohotovostný mobil po pracovnej dobe
a v dňoch pracovného pokoja.

Upozornenia
Odporúčame venovať zvýšenú pozornosť osobnej hygiene, hlavne umývaniu rúk.
Pozor na konzumáciu surového ovocia a zeleniny, na pitie odporúčame balenú vodu.
Nezabudnite si pribaliť dobre vybavenú cestovnú lekárničku s bežnými liekmi.

ŽELÁME VÁM PEKNÚ DOVOLENKU V TUNISKU!

