Informação Vistos 2017
Informação Geral:
Os vistos são obrigatórios para vários destinos. São da responsabilidade dos clientes estando,
contudo, a Nortravel, disponível para os tratar em tempo útil com vantagens óbvias para os
clientes e Agentes de Viagens.
Sempre que permitido e possível, serão tratados como vistos de grupo, com ganhos de tempo
e custo, caso contrário, nessa impossibilidade serão tratados como vistos individuais e os
custos reflectirão essa realidade.
É da máxima importância que sejam seguidos todos os passos exigidos pelos respectivos
consulados, no preenchimento dos formulários, importante é referir que nunca serão aceites
rasuras ou correcções de uma forma geral, sendo, no caso particular da Rússia, motivo
imediato para a recusa do processamento do visto e devolução ao requerente, sendo ele
obrigado ao pagamento de um novo.

Vistos de Turismo para a Rússia
A Secção Consular não aceita para a concessão dos vistos os documentos enviados por correio
ou por email.
A concessão do visto para um cidadão estrangeiro pode ser recusada sem explicação prévia dos
motivos, ou no caso de o requerente não apresentar os documentos necessários.
O prazo mínimo para a concessão do visto é de 48 horas.
No caso da Nortravel e para as viagens em grupo, são pedidos os documentos originais com 21
dias úteis de antecedência da data de partida, no entanto após receber a confirmação de
reserva deverá ser enviado para a Nortravel num prazo de 3 dias úteis, cópia, a cores e
de boa resolução, do passaporte de cada passageiro.
Caso o solicitante entregue os documentos comprovativos para a obtenção do visto, num prazo
de 3 ou menos dias úteis, antes da data de partida prevista, é cobrado o emolumento consular
extraordinário.

Documentos necessários para obtenção do visto de Turismo
- Passaporte com prazo mínimo de validade de 6 meses, após a data de entrada na Rússia,
com pelo menos três páginas em branco:
1 - página para colar o visto;
2 - página para carimbar, no controle de passaportes, à entrada na Rússia;
3 - página para carimbar, no controle de passaportes, à saída da Rússia.
- Um formulário devidamente preenchido e assinado, sem palavras rasuradas.
- Uma fotografia ORIGINAL (NÃO SÃO ACEITES FOTOGRAFIAS COPIADAS EM
SCANNERS) de tamanho 3,5 x 4,5 cm, a qual deve ser colada no espaço próprio indicado
no formulário e corresponder exactamente ao tamanho onde deve ser colada.
- Apólice do seguro médico obrigatório (TRATADO PELA NORTRAVEL)

NOTAS IMPORTANTES:
Recordámos que no formulário todos os pontos/linhas são de preenchimento
obrigatório, se todas estas regras não forem cumpridas podem constituir uma razão de recusa
para a concessão do visto.
•
•
•
•
•
•

•

Informações obrigatórias por passageiro:
Morada completa, com código postal e localidade;
Contacto telefónico (fixo ou telemóvel);
Profissão;
Nome, morada completa e contacto telefónico do local de trabalho;
No caso de estudantes, informar dados completos da entidade educacional;
No caso das donas de casa que não possuam uma entidade patronal definida,
preencher como DOMÉSTICA, ou DONA DE CASA e informar morada completa e
contacto telefónico, fixo ou telemóvel;
Assinatura conforme passaporte e dentro do espaço destinado para a mesma.

Qualquer alteração da data de entrada/saída para a Rússia ou da data de
levantamento do passaporte com visto, a pedido do requerente e sem ter em conta as
circunstâncias, uma vez iniciado o processo da concessão, é encarada como um novo pedido
de visto e resulta em:
Início do novo processo correspondente - Novo pagamento pela concessão do visto.

PREÇO DO VISTO – ATÉ 21 DIAS ÚTEIS ANTES DA DATA DE PARTIDA

(a partir da data de entrada na Embaixada)
CIRCUITO MOSCOVO, S.PETERSBURGO E HELSINQUIA - €120 P/PAX

