Vietnamo vizos lr piliečiams
Forminimo terminas APIE 10 D.D.
VIZOS TIPAS
KAINA LT
Vienkartinė turistinė iki 14 d.
445
Vienakrtinė turistinė iki 30 d.
475
Reikalingi dokumentai:
1. pasas, galiojantis mažiausiai 6 mėn. po Vietnamas turistų vizos galiojimo
pabaigos
2. 2 spalvotos nuotraukos
3. lėktuvo bilietų rezervacijos kopija
4. viešbučio rezervacijos kopija
5. anketiniai duomenys
Vizos pavyzdys
Bendra informacija apie šalį:
Sostinė: Hanojus (Hanoi, Hą Noi) 1,42 mln. gyv. (2003 m.);
Plotas: 331,7 tūkst. kv. km.;
Sienos: Kinija, Laosas, Kambodža;
Gyventojai: 81,1 mln. gyv. (2002 m.): 87 % vietnamiečiai, be to š¡iaurės vakaruose
gyvena tajai, š¡iaurinėje dalyje Miao ir Jao tautos, vakarinėje Muongų tauta;
Valstybinė kalba: vietnamiečių;
Pagrindinė religija: 67 % budizmas, 17 % animizmas, 9 % katalikai, 7 % taoizmas;
Piniginis vienetas: dongas (VND); 1 000 VND ~ 0.20 LTL;
Valstybinė š¡ventė: rugsėjo 2 d. - nepriklausomybės paskelbimo diena;
Valstybinė santvarka: vienpartinė respublika;
Administracinė sudėtis: 37 provincijos ir 3 iš¡skirti miestai (Hanojus, Ho Ši Minas,
Hajfongas);
Laiko skirtumas su Lietuva: + 5 valandos.
Kelionės draudimas
Norėtum džiaugtis visais kelionės malonumais, apžiūrėti iki šiol nematytas vietoves,
susipažinti su įdomiais žmonėmis ir tiesiog ilsėtis? Verslo kelionėse, susikaupus ties
verslo klausimais, įvairių nemalonumų taip pat nėra Tavo planuose? Būtent todėl
TUN siūlo Kelionės draudimą, kuris padės Tau, esant toli nuo namų, jaustis
apsaugotam nuo nemalonių netikėtumų. Siekiame būti Tavo pagalbininku ir Tave
palaikyti, kad kelionė suteiktų ilgai laukto džiaugsmo bei pasitenkinimo!
TUN Kelionės draudimas siūlo:
•
plačiausią Kelionės draudimo rizikų spektrą, atsižvelgiant į individualius
Tavo poreikius;
•
greitai ir paprastai išduodamą draudimo liudijimą;
•
galimybę apsidrausti nuo nenumatytų išlaidų ir išvengti nereikalingų
rūpesčių.
Nuo kokių rizikų galima apsidrausti?
Atsižvelgiant į pasirinktą draudimo variantą, TUN Kelionės draudimas suteikia
apsaugą nuo daugelio kelionėje galinčių atsirasti rizikų:
•
medicinos išlaidų ir transportavimo;
•
repatriacijos;
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nelaimingų atsitikimų;
civilinės atsakomybės;
bagažo sugadinimo, sunaikinimo ar praradimo dėl vežėjo kaltės;
kelionės jungties (pavyzdžiui, pavėlavimas į lėktuvą dėl eismo įvykio:
kompensuojama bilietų kaina ir viešbučio išlaidos iki 400 eurų);
neįvykusios kelionės;
namų turto apsaugos kelionės metu.
Jeigu viešėdamas užsienyje, ketini užsiimti pavojingomis sporto rūšimis,
TUN siūlo papildomą draudimą asmenims, kurie praktikuoja:
slidinėjimą ir snieglenčių sportą;
kalnų turizmą;
ekstremalų sportą (nardymą, parasparnių ar oro balionų sportą).

