Informacja
o ruchu bezwizowym dla obcokrajowców,
odwiedzających w celach turystycznych Rejon Grodzieński wraz z
„Kanałem Augustowskim” oraz Strefę Turystyczną „Brześć”.
Obcokrajowcy od 1 stycznia 2018 roku mają możliwość bez konieczności uzyskania wizy
wjechać na Białoruś do Rejonu Grodzieńskiego oraz na obszar specjalnego turystycznorekreacyjnego parku „Kanał Augustowski”, a także do Strefy Turystycznej „Brześć” na okres 10
(dziesięciu) dni.
1. Udając się do Rejonu Grodzieńskiego i na „Kanał Augustowski” przekroczenie bez wizy
granicy pomiędzy Republiką Białoruś i Rzeczpospolitą Polską odbywa się: przez punkt odpraw
„Lotnisko Grodno”; przez drogowe przejścia graniczne: Lesnaja (RB) – Rudawka (RP), Bruzgi
(RB) – Kuźnica Białostocka (RP), pociągiem przez przejście Grodno (RB, odprawa paszportowocelna odbywa się na dworcu PKP w Grodnie) – Kuźnica Białostocka (RP), a pomiędzy Republiką
Białoruś i Litwą wyłącznie przez przejścia graniczne: Priwałka (RB) – Švendubrė (Litwa) oraz
Priwałka (RB) – Rajgardas (Litwa).
Obszar bezwizowego wjazdu obejmuje:
- miasto Grodno;
- obszar całego Rejonu Grodzieńskiego.
2. Udając się do Strefy Turystycznej „Brześć” wraz z Puszczą Białowieską, przekroczenie
bez wizy granicy pomiędzy Republiką Białoruś i Rzeczpospolitą Polską odbywa się: przez punkt
odpraw „Lotnisko Brześć”; przez drogowe przejścia graniczne: Brześć (RB) – Terespol (RP),
Domaczewo (RB) – Słowatycze (RP), Piesczatka (RB) – Połowce (RP), Piererow (RB) –
Białowieża (RP), pociągiem przez przejście Brześć (RB, odprawa paszportowo-celna odbywa się na
dworcu PKP Brześć Wschodni) – Terespol (RP).
Obszar bezwizowego wjazdu obejmuje:
- Rejon Świsłocki (Obwodu Grodzieńskiego);
- miasto Brześć;
- Rejon Brzeski;
- Rejon Żabinkowski;
- Rejon Kamieniecki;
- Rejon Prużański.
Podstawą do wjazdu turystycznego bez wizy na w/w obszar stanowi specjalny dokument,
który wydają obcokrajowcom białoruskie firmy turystyczne.
W celu uzyskania takiego dokumentu zagraniczny turysta powinien:
- zwrócić się do firmy turystycznej, uprawnionej do wydawania takiego dokumentu;
- uzyskać taki dokument, uprawniający do wjazdu bez wizy na w/w obszar;
Udając się na Białoruś obcokrajowiec powinien także wykupić ubezpieczenie medyczne na
wszystkie dni pobytu na Białorusi.
Obcokrajowiec wjeżdżając bez wizy na terytorium Republiki Białoruś, na przejściu
granicznym musi okazać następujące dokumenty:
- ważny dokument, uprawniający do wyjazdu za granicę (paszport);
- specjalny dokument, wydany przez białoruską firmę turystyczną uprawniający do
bezwizowego wjazdu na Białoruś;
- ubezpieczenie medyczne.
UWAGA: Szczegółowy regulamin, dotyczący procedury bezwizowego wjazdu na Białoruś
do Rejonu Grodzieńskiego oraz na obszar specjalnego turystyczno-rekreacyjnego parku „Kanał
Augustowski”, a także do Strefy Turystycznej „Brześć”w tym linki do stron internetowych
białoruskich firm turystycznych, które wydają specjalne dokumenty uprawniające do bezwizowego
wjazdu, znajdziecie Państwo w języku polskim na stronie internetowej Ambasady Białorusi w
Rzeczypospolitej Polskiej www.poland.mfa.gov.by .

