HEA REISIJA! TERE TULEMAST PUHKUSELE
TÜRGI PÄIKESELISELE LÕUNARANNIKULE!
Reisikorraldaja Tiketa Tour partner Türgis on Peninsula Tours, kellel on pikaaegne kogemus
turismivaldkonnas. Peninsula Tours korraldab ekskursioone ja teeb kõik vajaliku, et tagada meie
klientidele kvaliteetne ja turvaline puhkus. Sihtkohas teenindavad Teid Tiketa Tour reisiesindajad, kes
valdavad eesti, vene ja inglise keelt. Meie esindajad võtavad Teid vastu lennujaamas ja saadavad
hotellidesse, viivad läbi infotunnid ja abistavad Teid kogu puhkuse vältel.
Tiketa Tour reisiesindajate kontaktid
TIKETA TOUR
REISIESINDAJA:
Marina Tsingisser

TELEFON:
+905310826602

SUHTLUSKEEL
eesti/vene/ingl

Reisipakett sisaldab:
- Edasi-tagasi lennupiletid algusega Tallinnast
- Vastavalt reisipaketile valitud majutus, valitud toitlustusega
- Transfeerid lennujaamast hotelli ja tagasi
- Pagasi ülevedu kuni 20 kg ja käsipagas kuni 5 kg reisija kohta (20 x 40 x 55 cm)
NB! Reisipakett ei sisalda reisikindlustust.
Soovitame osta reisitõrke - ja Covid-19 haigestumisega seotud tervisekindlustuse, mis katab COVID-19
riskid (reisikorraldaja Tiketa Tour ei vastuta reisija poolt COVID-19 haigusriskide katmiseks valitud
ravikulude (tervisekindlustus) valiku ja tingimuste eest.
Enne Türki reisimist:
Eestist Türki saabujad peavad esitama nii Tallinna lennujaamas lennu registreerimisel kui ka saabumisel
reisisihtkohta kas:
1. inglise keelse koroonaviirus SARS-CoV-2 sertifikaadi negatiivse PCR testi (mitte varem kui 72h
enne riiki sisenemist) või antigeeni (RAT) kiirtesti (mitte varem kui 48h enne riiki sisenemist)
tulemuse kohta. Pange tähele, et 72 tundi ja 48 tundi arvestatakse proovide võtmise kuupäevast,
mitte COVID-19 testitulemuse avaldamise kuupäevast. Seetõttu on oluline registreerida end
testile pärast reisi ostmist. Testimisele tuleb kaasa võtta sama isikut tõendav dokument (PASS),
mida kasutatakse Türki sisenemiseks. Sertifikaat/tõend peab olema inglise keeles soovitavalt
väljatrükitult paberkandjal ja/või digitaalselt. Kõikide nõutud dokumentide ja tingimuste
õigeaegse täitmise eest vastutab reisija ise, vastasel juhul ei lubata reisjat lennukile.
2. vaktsineerimissertifikaat (EL COVID-SERTIFIKAAT), mis näitab, et isik on täielikult
vaktsineeritud COVID-19 vaktsiiniga ja viimasest vaktsineerimist on möödunud vähemalt 14
päeva. Sertifikaat peab sisaldama isiku nime, sünniaega, vaktsineerimise kuupäevi, vaktsiini
nime, partii numbrit, tootja nime, päritoluriiki ja kehtib koos isikut tõendava dokumendiga
(PASS), millega isik reisib.
3. tervishoiuasutuse dokument või ELi COVID-sertifikaat, mis kinnitab, et isik on koroonaviirust
põdenud ja sellest paranenud ning diagnoos on kinnitatud positiivse COVID-19 PCR-testi või
antigeenitesti tulemusega ja möödunud pole mitte rohkem kui 180 päeva positiivsest
testitulemusest enne Türki saabumist. Dokument peab sisaldama isiku nime ja vajaduse korral
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nende isikut tõendavaid dokumente, andmeid selle raviasutuse kohta, kus analüüsid tehti, ja
nende tegemise kuupäevi.
Antud reeglid kehtivad neile, kes viimase 14 päeva jooksul ei ole väljaspoole Eestit reisinud.
Lapsed alla 12-aastased ei pea esitama eespool nimetatud dokumente.
Koroonaviiruse mutatsioonid nõuavad isikutelt, kes on 14 päeva jooksul enne Türki sisenemist LõunaAafrikas, Brasiilias, Indias, Afganistanis, Bangladeshis, Pakistanis, Nepalis, Sri Lankal ja Brasiilias
külastanud kohustusliku isolatsiooni järgimist Türgi tervishoiuministeeriumi poolt.
•

Kõik lennukiga Türki saabujad peavad täitma Türgi tervishoiuministeeriumi koostatud
elektroonilise reisijate isikut tõendava ankeedi 72 tundi enne lennu väljumist. Reisija peab pärast
veebilehel ankeedi täitmist ja edastamist välja trükkima või siis mobiilsesse seadmesse alla
laadima ning esitama täidetud ankeedi enne lennukile asumist. Esitatud teave loob automaatselt
privaatse HES-koodi, mis tagab, et COVIDi riski puhul saab reisijaga ühendust võtta.
Elektroonilise ankeedi leiate SIIT https://register.health.gov.tr/
(reisijad vastutavad vormi korrektse täitmise eest isiklikult).

Reisidokumendid:
Eesti kodanikel on võimalik Türki reisida viisavabalt. Reisidokumendiks peab olema pass ning kehtima
vähemalt 6 kuud peale reisi lõppu!
Lapsega reisival täiskasvanul, kes ei ole lapse seaduslik hooldaja (näit. vanavanem, peretuttav jne), peab
reisil kaasas olema sõltuvalt lapse vanusest vanemate kirjalik nõusolek/volitus. Sama kehtib juhul, kui
lapsega reisib vaid üks lapsevanematest. Volituse vorminõuded, kas notariaalne või lihtkirjalik on Türgi
puhul kehtestatud vastavalt vanusele. Kõik dokumendid peavad olema inglise - või türgikeelsed või
lisatuna notariaalselt kinnitatud tõlge. Lisainfo Türgi saatkonnast http://tallinn.emb.mfa.gov.tr/ või
http://reisitargalt.vm.ee/lastega-reisimine/
Eesti välismaalase pass, olemas Eesti elamisluba on vajalik viisa:
Eesti välismaalase passi omanik peab taotlema enne reisile minekut E-viisat. Viisalõiv on ca 20 USD. Eviisat saab vormistada: https://www.evisa.gov.tr ning väljaprinditud viisa tuleb reisile kaasa võtta. Pass,
kehtiv vähemalt 6 kuud riiki sisenemisel, Eesti elamisluba (originaal), kehtiv 6 kuud riiki sisenemisel,
edasi-tagasi lennupiletid/reisivoucher, kinnitus majutuse kohta /reisivoucher, piisavate rahaliste vahendite
olemasolu, vähemalt 30 eurot päevas, inimese kohta, soovitav on tervise- ja reisikindlustus.
Kõik reisijad, kes ei oma Eesti Vabariigi passi peavad Eestist reisides kaasa võtma oma ID kaardi. ID kaart
on vajalik kaasa võtta ka juhul, kui passis on olemas elamisluba! Reisidokumendiks peab kõigil kodanikel
olema PASS (ID kaardiga ei saa Türki reisida). Pass ja ID-kaart peavad kehtima vähemalt 6 kuud peale
reisi lõppu.

Lennule registreerimine:
Lennujaamades ja lennukis on maski kandmine kohustuslik!
Lennujaamas tuleb olla vähemalt 2 tundi enne lennu väljumist. Check-in algab 2 tundi enne ja lõpeb 45
minutit enne lennu väljumist. Palun täpsustage lennuaega oma reisikonsultandi käest 24h enne
väljalendu! Jälgige infot meie kodulehel või Tallinna Lennujaama kodulehel. Väljuvate lendude info on
saadaval lennujaama kodulehel vähemalt 24 tundi enne planeeritava reisi algust. Lend kestab
orienteeruvalt 4 tundi. Eestis ja Türgis on sama kellaaeg.
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Pagas: Tasuta pagasi ülevedu on 20 kg, kaalulimiidi ületamisel tuleb tasuda lisatasu. Juhul kui reisite erivõi ülemõõdulise pagasiga (nt golfivarustus, jalgratas, suusavarustus, surfilaud jms) palume Teil sellest
teada anda oma reisikonsultandile reisi broneerides või hiljemalt 72 tundi enne reisi väljumist. Kergesti
purunevad ja väärtuslikud esemed, samuti raha ja dokumendid hoidke võimalusel käsipagasis. Lennufirma
ei vastuta nende esemete purunemise või kadumise eest. Varustage pagas nime ja aadressilipikuga ning
võimalusel kasutage erimärgistust, mis teeb pagasi teie jaoks kergesti äratuntavaks. See teeb kadumise
korral pagasi leidmise märksa kiiremaks. Vältimaks pagasi määrdumist, kahjustumist, lukkude rebenemist
või esemete kaotsiminekut pagasist on nutikas lasta pagas enne lennule registreerimist turvakiletada.
Registreeritava pagasimäär ei tohi rahvusvaheliste standardite kohaselt ületada 32 kg (tasuta on lubatud
20 kg; ülejäänud kg lisatasu eest). Käsipagasisse palume mitte jätta terariistu (küünekäärid, küüneviil,
taskunoad jne.) Väärisasjad ja kergesti purunevad esemed (fotoaparaat, videokaamera) palume pakkida
kaasavõetavasse pagasisse.
Toitlustamine lennu ajal: Reisipaketi hind ei sisalda toitlustamist lennuki pardal. Lennu ajal on
võimalik osta lisatasu eest jooke ja suupisteid pardamenüü alusel.
Erivajadustega reisijad: Lennu sujuvaks kulgemiseks tuleb lennufirmat/reisikorraldajat reisija
erivajadustest teavitada juba reisi broneerides. Palume informeerida, kui: vajate erilist abi pagasiga/ vajate
erilist abi lennukisse või lennukilt reisiterminali jõudmiseks/ kasutate akutoitel ratastooli/ olete vaegkuulja
ning vajate personaalset informatsiooni / reisite koos juhtkoeraga / jne.
Saabumine Antalya lennujaama: Meie reisiesindajad võtavad Teid vastu lennujaamas, juhendavad
õigesse transfeerbussi, saadavad hotellidesse, viivad läbi infotunnid ja abistavad Teid kogu puhkuse
vältel.
Sihtkohas teenindab Teid meie partnerfirma Peninsula Tours ja Tiketa Tour reisiesindajad, nemad
tervitavad Teid lennujaamas, edastavad esmase informatsiooni ja saadavad hotellidesse. Esindajaid
tunnete ära Tiketa Tour/Peninsula Tours sildi järgi. Reisiesindajatega kohtute lennujaamast väljudes.
Esindaja kontrollib Teid nimekirja alusel ning näitab kuhu bussi peate suunduma. Transfeerbuss ootab
Teid lennujaama saabuvate lendude parklas. Tagasituleku transfeeri kellaaeg saadetakse päev enne
lahkumist hotelli vastuvõttu või pannakse info välja Teie hotellis olevale infotahvlile. Täpsemat
informatsiooni ärasõidu kohta on võimalik saada ka meie kohapealsetelt esindajatelt 1 päev enne
väljalendu. Vajadusel saate nendega kontakteeruda telefoni teel, esindajad on kättesaadavad kell 09:0020:00. Muudel aegadel palume ühendust võtta ainult hädavajadusel.
Turvaline reis Türki:
•

•

•

Meditsiinilised näomaskid on kohustuslikud kõigis Türgi avalikes kohtades, tänaval,
ühistranspordis, sealhulgas bussides, taksodes, parvlaevadel. Maske tuleb kanda ka siis, kui
isikliku autoga sõidab rohkem kui 1 inimene. Samuti tuleb järgida sotsiaalse distantsi ja isikliku
hügieeni reegleid.
Türgis on turismile suunatud koroonaviirusest vaba sertifitseeritud süsteem (mis hõlmab
lennujaamu, liinilende, tellimuslende, hotelle ja toitlustamist). Väljakujunenud nõuete kohaselt,
hotelle kontrollitakse rahvusvaheliste ekspertide poolt ning need peavad vastama üle 130
kriteeriumile. Sertifitseeritud asutused on märgistatud sertifikaadiga “ohutu turism”. Kui
välisturist haigestub või diagnoositakse Covid-19 positiivseks, siis tema ja ta pereliikmed peavad
olema isoleeritud vastavalt Türgi tervishoiuministeeriumi kehtestatud korrale.
Türgis, enne kindlasse provintsi reisimist soovitame teil kontrollida, kas viibimispiirkonnas on
mingeid erinõudeid. Selle eiramine võib põhjustada 900 Türgi liiri (umbes 115 eurot) trahvi.

RAHA: Türgis on käibel Türgi Liir (TRY või YTL). Käibel on rahaühikud väärtusega 5, 10, 20, 50 ja 100
liiri. Valuutavahetust võib teostada pankades, rahavahetuspunktides ning hotellides. Peaaegu igal pool
aktsepteeritakse maksevahendina ka eurot ja USA dollarit.
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ARSTIABI: Soovitame alati reisile vormistada tervisekindlustus. Kindlustusjuhtumi korral tuleb
ühendust võtta oma kindlustuspoliisil oleva kontaktnumbriga, kus teile selgitatakse, mida edasi teha ja
kuhu pöörduda. Abi ja nõu saab küsida ka meie kohapealsetelt esindajatelt. Paljudel juhtudel on arstiabi
teenus kohapeal tasuline, sõltumata Teie poliisi olemasolust. Üldjuhul on kõikides regioonides arstid, kes
aktsepteerivad Eesti tervisekindlustusi. Juhul, kui on vaja teatud teenuste eest tasuda ning osta arsti poolt
väljakirjutatud medikamente, tuleb kõik tšekid alles hoida ning Eestis esitada need kindlustusseltsile.
Enamuses hotellides on ka arstikabinet või doktori väljakutse võimalus, ent sellega võivad kaasneda
visiiditasud ning muud rahalisi väljamakseid nõudvad protseduurid. Omades kindlustuspoliisi ja tasudes
kohapeal vajaliku arstiabi eest, paluge arstilt järgmiseid dokumente: diagnoosi kinnitus, tehtud
protseduurid ja nende maksumus, visiiditasu. (Täpsema loetelu saate oma kindlustusandjalt). Juhul kui
arst kirjutas Teile retsepti ja Te ostsite ravimid apteegist, siis tuleb apteegist saada kviitung ostutehingu
kohta (ravimpreparaadid ja
maksumus). Eestisse tagasi jõudes saate esitada vajalikud dokumendid oma kindlustusandjale.
Helistamine: Eestisse helistamine on mobiiltelefoniga suhteliselt kallis. Türgis reisiesindajatele helistades
tuleb alustada numbrist 0, vajadusel Eestist helistades tuleb lisaks ette valida +9. Kõnede tariif on saadaval
teie operaatorilt, kelle teenused Teie kasutate.
Palun ärge unustage oma isiklikke asju lennukisse, transfeeribussi või hotelli! Unustatud asjade eest Tiketa
Tour ei vastuta.
Ekskursioonid: Kohapeal saab ekskursioonide eest tasuda eurodes. Ekskursiooniprogramm ja hinnad
võivad kohapeal muutuda. Võimalik on tellida ka individuaalekskursioone.
Tähtis teade:
• Kui ekskursioon algab varahommikul, tuleb hommikusöögikarbid tellida ise (kuni 19.00);
• Õhtul saate hotelli vastuvõtulauast tellida äratuse (wake-up call);
• Kui ekskursioon tühistada vähem kui 48 tundi enne väljumist, raha ei tagastata;
• Kui gruppi ei saa täis, võidakse ekskursioon tühistada.
Kõik ekskursioonid korraldab Tiketa Touri Türgi koostööpartner Peninsula Tours. Tiketa Tour ja
Peninsula Tours ei võta vastutust teiste agentuuride poolt korraldatavate ekskursioonide eest!

SOOVIME TEILE SUUREPÄRAST REISI!

Enne Eestisse tagasi saabumist on vajalik täita piiriületaja deklaratsioon. Seda saab teha kuni üks
päev enne Eestisse saabumist. Lisainfo: https://iseteenindus.terviseamet.ee/. Piirivalve või
lennufirma võib küsida e-mailile saadetud piiriületuse deklaratsiooni kinnituse esitamist kas
elektroonselt või paberil.
Türgi reisilt tagasi Eestisse saabumisel kehtib 10-päevane liikumisvabaduse piirang.
Liikumisvabaduse piirangu aja lühendamiseks kehtib järgnev kord:
1. inimesed, kes ei soovi pärast Eestisse saabumist 10-päevast liikumisvabaduse piirangut, võivad
teha koroonaviiruse PCR testi juba välisriigis, kuni 72 tundi enne Eestisse saabumist. Eestis olles
on siis võimalik mitte enne kui kuuendal päeval pärast välismaal tehtud esimest testi teha teine
test. Inimene vabaneb 10-päevasest liikumisvabaduse piirangust ennetähtaegselt, kui mõlema testi
tulemused on negatiivsed;
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2. inimesed, kes ei ole teinud testi kuni 72 tundi enne Eestisse saabumist, võivad teha Eestis esimese
testi kohe pärast riiki saabumist ning teise testi mitte varem kui kuus päeva pärast esimese testi
tegemist. 10-päevase liikumisvabaduse piirangu saab lõpetada ennetähtaegselt juhul, kui mõlema
testi tulemus on negatiivne.
3. erandid, kes on vabastatud liikumispiirangutest Eestisse saabumisel leiab aadressil:
https://vm.ee/et/teave-riikide-ja-karantiininouete-kohta-euroopast-saabujatele

Soovitame jälgida jooksvalt kõiki reisiinfoga seonduvaid uuendusi ja muudatusi välisministeeriumi
või Reisi Targalt lehelt kuhu on lisatud reisijale oluline teave liikumispiirangute jm kohta.
Uuendatud 07.09.2021
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