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1. Informare condiții de călătorie din România spre TUNISIA
-Persoanele care călătoresc spre Tunisia, trebuie sa prezinte la check-in urmatoarele
documente suplimentare .
A. Un test PCR - Negativ, in limba engleza, avand obligatoriu COD QR, efectuat cu
maxim 72 de ore înainte de îmbarcare.
Testul este obligatoriu si pentru cei vaccinati.
Sunt exceptați:
● copiii cu vârsta sub 12 ani.
B. Toti pasagerii care sosesc în Tunisia trebuie sa completeze, înainte de data zborului:
- “Declaratia de Sanatate” si
- “FormularuL de Angajament”,
disponibile pe site-ul https://app.e7mi.tn/travelers/add , apoi sa le tipareasca si sa le
semneze.
Cele două documente se predau (formularul de sanatate si formularul de intrare)
Serviciului de Sanatate Publica de la punctele de control.
Trebuie sa respecte PROTOCOLUL DE SANATATE TURISTIC TUNISIAN* ➢
*informațiile necesare în ceea ce privește Protocolul de Sanatate Turistic Tunisian, le puteti
accesa aici: http://tunis.mae.ro/local-news/2292
-Cetăţenii români sunt scutiţi de obligativitatea vizei, indiferent de tipul de pașaport utilizat.
pentru o perioada legală de şedere de până la 90 de zile.
-In TUNISIA se plătește taxa hoteliera la receptia hotelului.
2. Informare condiții de călătorie din TUNISIA spre ROMÂNIA
Conform noii Hotarari CNSU nr. 43 din 01.07.212021, TUNISIA se încadrează în zona
ROSIE, astfel, la sosirea in Romania se instituie carantina 14 zile.

Exceptii de la carantinare:
a) persoanele vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10
zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare până la intrarea în România;
b) persoanele care au fost confirmate pozitiv pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 în
ultimele 180 de zile anterioare intrării în țară, pentru care au trecut cel puțin 14 zile
de la data confirmării până la data intrării în țară;
d) copiii cu vârsta mai mică sau egală de 3 ani, fără a fi necesară prezentarea
rezultatului negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2;
e) copiii cu vârsta mai mare de 3 ani și mai mică de 16 ani, dacă prezintă rezultatul
negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2, efectuat cu cel mult
72 de ore înaintea îmbarcării (pentru cei care călătoresc cu mijloace de transport în
comun) sau intrării pe teritoriul național (pentru cei care călătoresc cu mijloace
proprii);
● Dovada administrării vaccinului, inclusiv data finalizării schemei complete de
vaccinare, necesară pentru aplicarea excepțiilor prevăzute în prezenta
hotărâre, se realizează prin intermediul certificatului digital al UE privind
COVID sau a documentului emis de unitatea sanitară care l-a administrat, din
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România sau din afara țării și prezentat în limba țării unde a fost administrat
vaccinul și în limba engleză.
● Dovada confirmării pozitive pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2, necesară în
vederea aplicării excepțiilor prevăzute în prezenta hotărâre, se realizează prin
intermediul certificatului digital al UE privind COVID, sau a testului RT-PCR
pozitiv la data diagnosticului emis de autoritatea competentă, din România
sau din afara țării și prezentat în limba țării unde a fost efectuat testul și în
limba engleză.
● Dovada testării pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2, necesară în vederea
aplicării excepțiilor prevăzute în prezenta hotărâre, se realizează prin
intermediul certificatului digital al UE privind COVID, sau prin rezultatul negativ
al unui test RT-PCR pentru infecția cu virusul SARS-CoV2, efectuat cu cel mult
72 de ore înaintea îmbarcării (pentru cei care călătoresc cu mijloace de
transport în comun) sau intrării pe teritoriul național (pentru cei care
călătoresc cu mijloace proprii) și prezentat în limba țării unde a fost efectuat
testul și în limba engleză.
● Persoanele pot ieși din carantină după a 10 a zi, dacă efectuează un test RTPCR în a 8 a zi de carantină, iar rezultatul acestuia este negativ și nu prezintă
simptomatologie specifică
3.Reguli ale Companiei aeriene Air Bucharest.
Fiecare pasager are dreptul la un singur bagaj de mână cu greutatea maximă de 7
kg și dimensiuni maxime de 56x45x25.
Copiii sub 2 ani (inf.) nu au dreptul la bagaj de cala, dar părinții cu copii cu varsta sub
2 ani au dreptul la o geanta suplimentară pt. mancarea copiilor cu dimensiunile maxime de
45 cm (suma celor 3 laturi LxlxH). Cărutul pentru infanti se transporta gratuit. Acesta se va
lasă la intrarea în aeronavă și va fi depozitat la cala.
Pe perioada pandemiei :
● este obligatorie purtarea mastii de protectie în avion pe toata durata zborului.
● sunt restricționate serviciile la bord astfel incat se va servi doar 1 sticla de apa de 0,5
l (nu se serveste mancare)
4.Informații generale
- trebuie sa detineti PASAPOARTE cu VALABILITATE de MINIM 6 luni de zile de la data
intrării în țara și care sa aibă cel puțin o filă liberă.
-trebuie sa aveti actele necesare (procuri notariale, cazier juridic sau acte doveditoare ale
părinților care nu au același nume de familie) pentru insotire minori (în cazul în care copii nu
călătoresc cu ambii părinți) .
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5. Telefoane de contact pentru aeroport:
BUCUREȘTI – 0730.593.382 / 0735.444.259
CLUJ – 0734.533.825 / 0786.203.999
IAȘI – 0734.355.660 / 0766019575
ORADEA - 0734.533.825 / 0786.203.999 (NU este reprezentat KUSADASI în aeroport)
SIBIU – 0735.444.252 / 0786.84.5925
SUCEAVA- 0734.355.660 / 0766019575 (NU este reprezentant KUSADASI în aeroport)
TIMIȘOARA – 0735.444.250 / 0735.444.250
URGENȚE - România: 0762.651.850
6. În TUNISIA transferul este asigurat de BTT
Avand in vedere că situația pandemica se schimbă permanent,va rugam sa urmăriți
schimbările survenite de ultim moment, care nu sunt cuprinse în acest document .
Cetatenii de alte nationalitati sunt obligati sa se intereseze la consulatul Tunisiei de
formalitatile necesare intrarii in aceasta tara. Agentia de turism nu poate fi raspunzatoare
daca unui turist nu i s-a acordat dreptul de a parasi tara sau de a intra in Tunisia.
Pentru mai multe informatii puteti accesa:
- https://www.mae.ro/travel-conditions/3752 - site-ul Ministerului Afacerilor Externe
- https://isubif.ro/local/wp-content/uploads/2020/07/Hotarare_CNSU_nr_43_din_1_iulie
_2021.pdf
- https://vaccinare-covid.gov.ro/certificat-verde-electronic/
- https://www.kusadasi.ro/homes/flight - Datele si orele de zbor actualizate permanent.
- http://tunis.mae.ro/local-news/2292 - Protocolul de sanatate turistic tunisian.
- http://covid.kusadasi.ro - programare test covid
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