TÁJÉKOZTATÓ
Utazási feltételek a Kubába utazók részére
Magyar állampolgárok számára a Magyarországról Kubába történő beutazás
jelenleg érvényben lévő feltételei az alábbiak (az információk az aktuális vírushelyzet
függvényében változhatnak).
Beutazás: Magyar állampolgároknak a kubai beutazáshoz a visszaérkezést követő,
további 6 hónapos érvényességgel rendelkező útlevél, valamint érvényes, papír alapú
(nem elektronikus) turistakártya szükséges, amelyet irodánk állít ki. A turistakártyát
nem szabad összehajtani, meggyűrni! Belépéskor a perforáció mentén a kártya első
felét letépik és elveszik. A kártya második, lepecsételt felét meg kell őrizni a
hazautazásig! Az országból történő kilépés egyik feltétele a kártya bemutatása a
repülőtéren! A CSAK MAGYAR ÁLLAMPOLGÁROKNAK vízumként szolgáló szigorú
sorszámozással ellátott turistakártyát legkésőbb egy hónappal az indulás előtt
szükséges igényelni, az utazási szolgáltatások megrendelésével egy időben. Kérjük
elegendő időt hagyjanak arra, hogy a kézzel kitöltött papír alapú kártya vissza is
érkezzen Önökhöz még az utazás előtt. További részletekkel az OTP Travel irodái
szolgálnak.
Kuba budapesti nagykövetségének tájékoztatása szerint mindazon utazóknak, akik az
Egyesült Államokból, vagy az USA érintésével érkeznek a szigetországba, a turista
célú belépésre jogosító ún. turistakártyát (tarjeta turística) az USA-ban működő utazási
irodákban vagy a légitársaságnál kell beszerezniük. Ennek értelmében a budapesti
kubai nagykövetség a továbbiakban már nem állít ki turistakártyát azoknak a magyar
állampolgároknak, akik az Egyesült Államokból szándékoznak Kubába beutazni.
Az elutazás előtt:
2022. április 6.-tól minden 12. évét betöltött utazó számára a kubai beutazás feltételei
az alábbiak:
•
•

nem kötelező bemutatni sem a teljes védettséget (oltottságot) igazoló dokumentációt,
sem 72 óránál nem régebbi hivatalosan elvégzett negatív PCR teszteredményt;
kötelező regisztrálni elutazás előtt a D’Viajero hivatalos oldalon
Online regisztráció: az indulás előtt három nappal online utazási kérelem (D'Viajeros)
kitöltése szükséges minden utazónak, mely elérhető az alábbi linken:
https://dviajeros.mitrans.gob.cu/inicio . A formanyomtatvány kitöltése után az oldal egy
QR-kódot generál, amelyet a turistáknak érkezéskor be kell mutatniuk az
egészségügyi és a bevándorlási tisztviselőknek. A QR kódot javasoljuk kinyomtatva is
magukkal vinni, mert kérhetik ebben a formában!

•

Az aktuális beutazási feltételekről az alábbi oldalokon található további információ:
https://konzuliszolgalat.kormany.hu/amerika?kuba
https://www.cubatravelnetwork.com/coronavirus

•

Egyes légitársaságok további feltételekhez, például az indulást megelőző 24-72 órán
belüli PCR vagy antigén teszthez, ezen felül sebészeti vagy FFP2-es maszk

viseléséhez köthetik az utazást. Az egyes légitársaságok szabályairól munkatársaink,
illetve a légitársaságok nyújtanak bővebb tájékoztatást.
•

A repülőtéren az utasokat hőmérésnek vetik alá. Amennyiben koronavírusra utaló
tüneteket észlelnek, a légitársaságok megtagadhatják a beszállást.

•

Az utazóknak érvényes nemzetközi utasbiztosítással (BBP biztosítás) kell
rendelkezniük, melynek Kubára is érvényesnek kell lennie, valamint fedezetet kell,
hogy nyújtson a COVID-19 megbetegedés esetén karanténra és a kórházi költségekre
és egészségügyi ellátásra is. Utazásához minden esetben javasoljuk az útlemondási
és a legmagasabb kategóriájú BBP biztosítás megkötését. A bankkártyás biztosítással
rendelkezők tájékozódjanak bankjuknál a területi hatályról és a járványra vonatkozó
szolgáltatásokról még az utazás előtt.
Kubába érkezéskor:

•

A Magyarországról utazókat Kubába érkezéskor testhőmérsékletet mérnek, illetve az
egészségügyi hatóságok munkatársai „koronavírus-gyanú” esetén elrendelhetik a
helyben történő PCR teszt elvégzését és akár a karanténba vonulást is. A karantén
ideje: 8 nap. A 7. napon újabb PCR tesztet végeznek. Minden beutazót, akinek pozitív
a PCR tesztje a területileg illetékes erre a célra kijelölt egészségügyi intézménybe
szállítanak.

•

A szálláshelyre érkezést követően az utazókat tájékoztatják az egészségügyi
előírásokról, melyeket be kell tartani, valamint hőmérsékletmérést, kéz-, cipő- és
poggyászfertőtlenítést is végeznek. Minden hotelben rendelkezésre áll orvos, nővér és
egy egészségügyi ellenőr, aki a higiéniás szabályok betartásáért felel.
A maszk viselése az országba történő belépést követően mindenütt kötelező zárt
térben, a szabály be nem tartása pénzbüntetést von maga után.

•

•

•

•
•

További egészségügyi és biztonsági intézkedések a kubai tartózkodás alatt:
Kubában az országon belül, a tartományok közötti utazási lehetőség lehetséges,
ugyanakkor egyes látványosságok megtekintését korlátozhatják. Az egyes
tartományok közötti átutazási lehetőség az aktuális vírushelyzet függvényében
változhat, mely hatással lehet a kirándulásokra, transzferekre.
A transzferek során maszkviselés kötelező, a járműveket minden új fuvar között
fertőtlenítik, az idegenvezetők betartják a higiéniás szabályokat és távolságtartást. Vox
vagy audioguide használata esetén minden új felhasználó előtt fertőtlenítik az
eszközöket. A hotelek a WHO járványügyi előírásait és ajánlásait követik,
rendszeresen fertőtlenítenek. Minden nyilvános helyen és a hotelben a maszkviselés
előírt, kivétel a strandon és az éttermekben étkezéskor.
Az aktuális járványügyi előírások befolyásolhatják a szállodák egyes
szolgáltatásainak, létesítményeinek igénybevételét, melyek a járványügyi helyzettől
függően előzetes bejelentés nélkül is változhatnak.
Amit az utasnak vinni érdemes Kubába: kézfertőtlenítő, maszk, kesztyű, egyéb
piperecikkek. Az országban nincs drogéria, a kisebb szállodai boltokban kevés vagy
nincs választék háztartási boltokra jellemző árukínálatból.

A hazautazáskor és Budapestre érkezéskor:
2022. március 7-én hatályát vesztette a járványügyi készültségi időszak utazási
korlátozásairól szóló 408/2020. Korm.rendelet, ennél fogva a Magyarországra történő
beutazásra vonatkozó korlátozások is megszűntek. A magyarországi beutazás
mindenkori szabályaival kapcsolatban az ORFK határrendészeti szervei illetékesek
tájékoztatást adni. Az ORFK alábbi oldalán talál bővebb információt:
https://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebbhireink/hatarrendeszet/utazok-figyelmebe-ajanljuk
A légitársaságok az indulást megelőző 72 óránál nem régebbi negatív COVID19 PCR teszthez és további szabályokhoz köthetik az utazást. A teszt elvégzése
az
utazó költsége.
Amennyiben a visszautazáshoz szükséges a PCR teszt, úgy a beszerzéséről az
utasnak kell Kubában gondoskodnia. A szállodában jeleznie kell előre a teszt
igényét és időpontot egyeztetni a teszt elvégzésére. Egy PCR teszt ára Kubában
jelenleg kb. 30-70 USD/fő, melyet az utasnak a helyszínen készpénzzel kell
kiegyenlítenie. Az ár tájékoztató jellegű, mely változhat.
Egyes légitársaságok további feltételekhez, például sebészeti vagy FFP2-es maszk
viseléséhez köthetik az utazást.
A beutazási szabályok az aktuális járványügyi helyzettől függően előzetes
értesítés nélkül változhatnak és légitársaságonként jelentősen eltérhetnek!
Utazásuk előtt javasoljuk, hogy vegyék fel a kapcsolatot légitársaságukkal, illetve
munkatársunkkal!
Összhangban a járványügyi készültségi időszak utazási korlátozásairól szóló
408/2020. Korm. rendelettel, Kuba biztonsági besorolása az I. biztonsági besorolási
kategóriába, azaz az utazásra nem javasolt országok listáján szerepel.
A beutazásról, a korlátozásokról, valamint a koronavírussal kapcsolatos speciális
intézkedésekről további naprakész felvilágosítással a Konzuli Szolgálat és a Kubai
Nagykövetség honlapja szolgál, melyek információi folyamatosan frissülnek:
https://konzuliszolgalat.kormany.hu/amerika?kuba
http://www.embacuba.hu/fooldal
Minden külföldre utazás esetében javasolt a konzuli védelemre történő regisztráció,
melyet az alábbi linken tehet meg az utazó:
https://konzinfougyseged.mfa.gov.hu/#!/login
Ajánlott a Konzinfo Utazom ingyenes mobilapplikáció letöltése az utazási tanácsok
könnyebb nyomon követése érdekében:
https://konzuliszolgalat.kormany.hu/konzinfo-utazom-mobilapp
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