Dovolenka s úsmevom a bez problémov

GRÉCKO

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR I 2019

POZOR!
Cestovné doklady

V blízkosti vojenských objektov – najmä v oblastiach pozdĺž gréckych štátnych hraníc – nie je
dovolené bez špeciálneho povolenia fotografovať a nakrúcať video.
Použitie detektorov kovov v Grécku je bez povolenia príslušného regionálneho úradu trestné.

Do Grécka môžete vycestovať s platným cestovným
dokladom alebo občianskym preukazom, ktorý musí byť
platný pri vstupe i výstupe z krajiny. Každé dieťa musí
mať svoj 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. Cestovné doklady počas dovolenky uložte na
bezpečné miesto - do hotelového trezora. Stratu alebo
odcudzenie dokladov treba najbližšom policajnom oddelení a vyžiadať si vystavenie písomného policajného
záznamu. O náhradný cestovný doklad musíte požiadať
osobne na Veľvyslanectve SR v Aténach, na Honorárnom
konzuláte SR v Solúne alebo na Honorárnom konzuláte
SR v Chanii (Kréta).

Odporúčame
- Uzavrieť primerané komerčné cestovné poistenie liečebných nákladov
v zahraničí.
- Využiť službu bezplatnej dobrovoľnej registrácie na webovej sránke ministerstva:
www.mzv.sk.
- V Grécku dochádza k zemetraseniam. V lete často vznikajú požiare – v týchto
situáciách sa riaďte pokynmi gréckych orgánov.
- Strážte si osobné veci, najmä pri návšteve turistických atrakcií v Aténach a v metre.

Ak cestujete autom ...

Pri prenajatom vozidle má mať vodič pri sebe potvrdenie o jeho
prenájme a poistení vozidla, ak si auto prenajal v SR, treba mať aj
doklad o povolení používať vozidlo aj v zahraničí. Doklady musia
byť preložené – najlepšie do angličtiny – grécka polícia ich v súčasnosti prísne kontroluje.
Dopravnú nehodu treba ihneď ohlásiť na polícii na centrálnom
telefónnom čísle 100 (medzinárodná predvoľba +30/100).

Cestovanie s deťmi
Ak do Grécka cestuje dieťa v sprievode
inej osoby ako rodiča, grécke orgány môžu
požiadať o predloženie písomného súhlasu rodiča (zákonného zástupcu) overeného
u notára. Doklad v angličtine musí obsahovať osobné údaje rodiča, dieťaťa a osoby,
ktorá ho v zahraničí sprevádza.

Prvá pomoc

V prípade vážneho ochorenia kontaktujte
POHOTOVOSŤ na telefónnom čísle 166
(medzinárodná predvoľba +30/166).

Upozorňujeme
V Grécku môže viesť motorové vozidlo alebo motocykel len
osoba staršia ako 18 rokov, prilba je povinná pre vodiča
a spolujazdca pre všetky kategórie motocyklov.
Vodiči v Grécku často nepoužívajú smerovky.
Vodiči kamiónov by mali byť obzvlášť obozretní a prísne
kontrolovať, či je kamión zapečatený, hlavne pred vstupom
na trajekty v prístavoch (Patras, Igoumenitsa) a vyhýbať sa
nestráženým parkoviskám. Dopravná polícia sprísnila
aj kontroly technického stavu kamiónov.

ŽELÁME VÁM PEKNÚ DOVOLENKU V GRÉCKU!

