

Jak wielka jest strefa ruchu bezwizowego?
W obecnej chwili (stan na 2018 rok) strefa bezwizowa obejmuje następujące obszary Białorusi: Grodno i Kanał Augustowski —powiaty:
świsłocki (Свислочский) oraz grodzieński (Гродненский) a także Brześć i Puszcza Białowieska z powiatami: brzeskim (Брестский),
prużańskim (Пружанский), żabinkowskim (Жабинковский) i kamianieckim (Каменецкий). Granice obu stref można zobaczyć na
mapie.



Kto może pojechać na Białoruś bez wizy?
Osoba posiadające specjalną przepustkę. Dotyczy to wszystkich obywateli UE, USA, Kanady i wielu inych państw (przeszło 130 krajów
objęte jest prawem od ruchu bezwizowego na Białorusi)



Ile kosztuje przepustka do strefy bezwizowej?



Czy można pojechać na Białoruś z innym dokumentem ze zdjęciem niż paszport?



Którym przejściem granicznym można się dostać na Białoruś?



Czy trzeba wracać przez to samo przejście graniczne którym się wjechało?



Czy można przekroczyć granicę Strefy?



Jak długo na jednej przepustce można przebywac w Strefie na Białorusi



Czy wyjazd własnym autem jest skomplikowany?



Wyjazd autem służbowym lub pożyczonym - czy to możliwe?



Tankowanie auta na Białorusi



Aparaty fotograficzne, obiektywy i inny sprzęt na granicy



Pieniądze i płacenie na Białorusi

Niestety Białorusini miast ułatwiać - utrudnili. Koszty przepustki zależą do długości planowanego pobytu, wybranych obowiązkowych
usług dodatkowych (wstęp do muzeum, transport, usługa hotelowa lub wyżywienie). Do każdej ze stref jest inaczej liczona. Jedynym
sposobem jest kontakt z nami i indywidualne zorientowanie się w każdym wypadku. Prosimy o kontakt mailowy: info@naturebike.pl

Nie - to niemożliwe. Bez ważnego paszportu nie da się legalnie przekroczyć granicy

Wykaz przejść znajduje się na załączonej mapce. W zależności od rodzaju przejścia można je przekraczać różnymi środkami transportu
(pieszo, rower, kajak, auto, bus, pociąg, samolot)

Nie - ale należy wrócić przez któreś z przejść, które znajadują się określonej Strefie Ruchu Bezwizowego

Nie wolno - grożą za to spore kary i kłopoty. Będzie to traktowane jako nielegalny (bez wizy) pobyt na Białorusi

Do 10 dni jednorazowo, jednakże od 5 doby pobytu należy zameldować swój pobyt na milicji, a jest to procedura czasochłonna i
wymagająca sporej odporności psychicznej (jeżeli cały czas mieszkamy i zamierzamy dalej zostać w hotelu, wtedy jest o wiele łatwiej sam hotel załatwia sprawę za gościa)

Niespecjalnie. Na “pokładzie” samochodu musi znajdować się właściciel auta (nie musi być kierowcą); wtedy wystarczy wypełnić na
granicy Deklarację Celną i można wjeżdżać na Białoruś samochodem. Auto musi miec tzw. zieloną kartę - dokument, który bezpłatnie
wystawiają wszyscy ubezpieczyciele samochodów w Polsce

Tak, ale w tym wypadku należy mieć dokument poświadczający prawo do użytkowania samochodu. Dodatkowo należy zwrócić uwagę,
czy faktyczny właściciel samochodu ma ubezpieczenie pozwalające na jazdę samochodem na wschód; wiele aut służbowych ma w
warunkach ubezpieczenia zakaz wyjazdu takim samochodem za naszą wschodnią granicę.

Paliwa na Białorusi są doskonałej jakości i znacznie tańsze niż w Polsce. Róznica polega na technice -po podstawieniu auta pod dystrybutor udajemy się na stację i deklarujemy oraz płacimy za zdeklarowaną liczbę litrów paliwa jaką zamierzamy zatankować! Następnie
wracamy do auta i rozpoczynamy tankowanie. W sytuacji, kiedy paliwo, z a które już zpłaciliśmy nie mieści się w baku samochodu wracamy na stację. Jeżeli płaciliśmy gotówką - różnica zostanie zwrócona od razu. Jeżeli płatność odbyła się kartą - różnica wróci na
konto, ale może to potrwać kilka, kilknaści nawet dni.

Wszelkiego rodzaju sprzęt optyczny, aparaty fotograficzne, lunety itp. na Białoruś można spokojnie wwieźć, jeżeli nosi normalne ślady
użytkowania. Nie trzeba w takim wypadku wpisywać tych przedmiotów do deklaracji celnej. Problem może się pojawić, kiedy wwozimy
sprzęt zapakowany w oryginalne opakowanie, bez śladów użytkowanie - wtedy istnieje możliwość że się danym przedmiotem zainteresują białoruskie służby celne.

Walutą na Białorusi jest rubel białoruski. Kurs wymiany to 1 rubel = 2 złote z groszami. W bardzo wielu miejscach, nawet w małych
miejscowościach istnieje możliwość płacenia kartą debetową i kredytową -także konieczność wymiany gotówki nie jest niezbędna.

