Reisiinfo seoses 14.06 – 15.07.2018 Venemaal toimuvate jalgpalli
maailmameistrivõistlustega
Jalgpalli maailmameistrivõistlused toimuvad järgmistes Venemaa linnades:
Moskva
Peterburi
Kaasan
Sotši
Nižni Novgorod
Samaara
Volgograd
Saransk
Rostov Doni ääres
Jekaterinburg
Kaliningrad
Mängude
ametlikud
koduleheküljed:
http://welcome2018.com/en/

http://www.fifa.com/worldcup/index.html

ja

FAN-ID
Neile, kes soovivad jalgpalli MMist osa võtta, peavad taotlema enne Venemaale saabumist
FAN-ID. FAN-IDd tuleb hakata taotlema niipea, kui pilet mängudele on ostetud. FAN-IDga saab
siseneda riiki ja riigist lahkuda, FAN-ID omanikud ei pea taotlema eraldi Venemaa viisat. Samuti annab
FAN-ID loa siseneda staadionile ning kasutada jalgpalli MM ajal tasuta transporti mängude linnadesse
reisimisel.
Täpsemat
infot
FAN-ID
ja
piletite
kohta
saab
siit:
http://welcome2018.com/en/fan_guide/fan-id-and-football-tickets/

VENEMAALE SAABUMINE ILMA FAN-IDta
Eesti kodanikud, kes reisivad Venemaale jalgpalli MM ajal turismi või muul eesmärgil ning
kel ei ole FAN-ID, peavad taotlema riiki sisenemiseks viisat. Need, kes reisivad Venemaale viisa
alusel, peavad jalgpalli MM toimumise kohtades ajavahemikul 25.05 – 25.07 registreerima end 24h
jooksul alates riiki sisenemise hetkest. Hotellis peatumise korral on registreerimise kohustatud
korraldama hotelli personal. Soovitame hotelli personalile meelde tuletada 24h registreerimise nõuet.
Kui peatutakse sugulaste/tuttavate juures, peab külalise registreerimise korraldama vastuvõtja.
Venemaale sisenemisel ja piiriületusel peavad kõik välismaalased täitma migratsioonikaardi
(lennujaamades saab kaardi piirivalveametnikult trükitud kujul). Migratsioonikaarti koos passiga tuleb
Venemaal viibimise ajal kogu aeg kaasas kanda. Migratsioonikaart tuleb esitada piirivalveametnikule
riigist lahkumisel. Migratsioonikaardi kaotamise korral tuleb teavitada Venemaa migratsiooniteenistust
3 päeva jooksul. Migratsiooniteenistus väljastab uue migratsioonikaardi.

Enne Venemaale reisimist soovitame:
•
•
•

Tee reisikindlustus. Euroopa ravikindlustuskaart Venemaal ei kehti.
Registreeri oma Venemaal viibimine välisministeeriumi kodulehel: https://secure.vm.ee/reisiregistreerimine/
Tee koopia passi isikuandmetega lehest ja FAN-IDst või viisast

Kui vajad Venemaal viibimise ajal abi (passi kaotuse, õnnetusjuhtumi jms korral),
võta ühendust meie esindustega Venemaal:
Suursaatkond Moskvas
Konsulaartalitus
Kalašnõi pereulok 8
Tel. +7 (495) 737 36 48
Peakonsulaat Peterburis
Bolšaja Monetnaja 14
Tel. +7 (812) 702 09 20
Tel. +7 (812) 702 09 24
Peterburi peakonsulaadi Pihkva talitus
Narodnaja 25
Tel. +7 (8112) 725 380
Kui satud hätta töövälisel ajal, helistage palun: +372 53 01 9999
Venemaal hädaabi üldnumber on 103 (mobiiltelefonilt helistades), 03 (lauatelefonilt helistades) või
112

