Dovolenka s úsmevom a bez problémov

TURECKO

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 2019

Bezpečnostná situácia
Situácia v tureckých prímorských letoviskách je pokojná, treba však rátať so zdržaniami na letiskách
v dôsledku sprísnených bezpečnostných kontrol, ako aj z dôvodu nedávneho presunu medzinárodného
letiska v Istanbule. V súvislosti s pretrvávajúcou bezpečnostnou situáciou v niektorých pohraničných
regiónoch juhovýchodného a východného Turecka spojenou s operáciami proti militantom PKK
a pretrvávajúcim konfliktom v Sýrii, odporúčame slovenským turistom zvážiť cestovanie do tureckých
miest a provincií Adana, Hatay, Kilis, Gaziantep, Şanlıurfa, Mardin, Diyarbakır, Şırnak, Tunceli, Hakkari,
Siirt, Kars, Iğdir, Ağri a Van, ako aj do cca 40 km pásma na turecko-sýrskej a turecko-irackej hranici.

Dovoz a vývoz

Cestovné doklady a víza
Máte vy a všetky vaše deti pas? Budú vaše pasy
platné aj 5 mesiacov (150 dní) po začiatku
vašej dovolenky v Turecku? Máte v pase dve
voľné strany?
Ak ste na niektorú z týchto otázok odpovedali NIE, pred dovolenkou v Turecku si
vybavte nový pas.
Vstup na občiansky preukaz nie je možný.
Pred cestou odporúčame zhotoviť fotokópiu
údajovej strany pasu a uložiť 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. Pri
turistických cestách do Turecka víza nepotrebujete, váš pobyt však nesmie presiahnuť 90
dní obytu (za celkové obdobie 180 dní). Za iným
ako turistickým účelom je potrebné zabezpečiť
si víza pred odchodom na príslušnom tureckom
veľvyslanectve v zahraničí.

Cestovanie s deťmi
Turecké orgány pri ceste neplnoletých detí
v sprievode iných osôb ako rodičov alebo
zákonného zástupcu nevyžadujú potvrdenie
o súhlase alebo splnomocnenie rodičov.

ODPORÚČAME
- Uzavrieť primerané komerčné cestovné poistenie
liečebných nákladov v zahraničí.
- Využiť službu bezplatnej dobrovoľnej registrácie na
webovej stránke ministerstva:
www.mzv.sk.
- Dodržiavať hygienické zásady a nepiť vodu
z vodovodu.

UPOZORŇUJEME
- Za nedovolenú výrobu, vývoz a dovoz omamných
a psychotropných látok (už za 1 g) hrozí vysoký trest
odňatia slobody (až do 20 rokov) a vysoké peňažné
tresty.

Do Turecka je možné doviezť nasledovné
predmety osobnej potreby bez cla: 200ks
cigariet (ďalších 400ks je možné zakúpiť
v „Duty Free“ zóne), 1 liter alkoholu
s objemom alkoholu nad 22% a 2 litre
alkoholu alebo alkoholických nápojov pod
22 % obj. alkoholu; 600 ml toaletnej vody
(vrátane parfumov a esenciálnych olejov),
lieky a liečivá pre osobnú potrebu (môže sa
vyžadovať lekárske potvrdenie). V prípade
dovozu domácich zvierat, ako napríklad psa
a mačky, je potrebné predložiť veterinárnu
zdravotnú správu, osvedčenie o pôvode
a vakcinácii, identifikačný certifikát
a veterinárnu kontrolu, ak existuje.
Zoznam osobných predmetov vyššej
hodnoty je vhodné nechať si potvrdiť
pri vstupe do krajiny, aby sa predišlo
prípadným nedorozumeniam pri odchode. Zakázaný je dovoz akýchkoľvek drog,
omamných látok a zbraní. Starožitné predmety pochádzajúce z Turecka je zakázané
vyvážať z krajiny.
Vyviezť z Turecka je možné leteckou dopravou tovar do hodnoty 430 € na osobu,
resp. 150 € na dieťa do 15 rokov.

Zdravotná starostlivosť
Úroveň zdravotnej starostlivosti závisí od typu zdravotníckeho zariadenia.
Klasické štátne zariadenia poskytujú štandardnú starostlivosť, zdravotnícke
zariadenia zriadené pri univerzitách resp. súkromné zdravotné zariadenia sú
naopak vo väčšine prípadov vybavené na mimoriadne vysokej úrovni
a poskytujú veľmi kvalitné zdravotnícke služby. Vo väčších mestách funguje
kvalitná služba akútnej lekárskej pomoci. V lekárňach je dostatok liekov
a zdravotníckeho materiálu typického aj pre SR. Názvy liekov však môžu byť
rozdielne. V prípade špeciálnych liekov odporúčame priviesť si dostatočnú
zásobu zo Slovenska, hoci v akútnych prípadoch by nájdenie kvalitnej náhrady
nemal byť problém.

ŽELÁME VÁM PEKNÚ DOVOLENKU V TURECKU!

