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Algemene informatie om

te reizen in Soedan!
Aankomst

Creditcards / reischeques

Deze tour vindt plaats van maandag tot
maandag en wij adviseren onze gasten met
de luchtvaartmaatschappij Emirates via
Dubai en verder te komen door FLY DUBAI
naar Port Soedan. U kunt ook naar Cairo
vliegen en vanuit daar verder met Nile Air
naar Soedan.

Creditcards en buitenlandse bankkaarten
kunnen niet worden gebruikt in Soedan.
Aan boord kan je alleen contant bij voorkeur
alleen in euro`s uw betaling(en) doen.
Je moet voldoende contant geld bij je hebben om onbezorgd te kunnen genieten van
je safari

De exacte vluchttijden en prijzen kunt u bij
ons navragen of bij uw reisagentschap.

Devies regelgeving
Visum

De nieuwe munt regelgeving staat u toe of
nu onbeperkt bezit van vreemde valuta in te
voeren

Voor toegang tot Soedan is een visum
noodzakelijk en wij zullen voor uw visum
aanvraag zorg dragen.
• Gelieve ruim voor uw vertrek datum
ontvangen wij graag van een kopie van uw
geldig paspoort

zonder enige schriftelijke verantwoording.
De import en export van de nationale munteenheid van Soedan is niet toegestaan.

• Let op: Het paspoort moet ten minste
6 maanden na vertrek geldig zijn. Uw
paspoort mag geen stempel van Israël bevatten en uw paspoort moet nog minimaal
drie blanco pagina‘s hebben.
• Stuur ons gelieve uw vluchtgegevens
(luchthaven van vertrek, tussen stops
en aankomst) door, als wij de geboekte
vlucht niet voor uw verzorgen.

Verloop in het algemeen
Onze medewerker begroet u op de luchthaven en u ontvangt ter plaatse het oorspronkelijke visum.
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Wisselkantoor (niet nodig)

Gedrag in het openbaar

Straffen voor geld wisselen over de zwarte
markt zijn hoog. Geld mag alleen in officiële
wisselkantoren of banken uitgewisseld en
ontvangen moeten worden. De prijzen aan
boord van ons jacht is in euro‘s. Uw bankbiljetten moeten in een goede conditie ( niet
gescheurd of beschreven) zijn.

U bevindt zich in een islamitisch land en op
aanraden van ons kunt u natuurlijk de stad
bezoeken.
De dames dienen een lange broek of onder
rok tot aan de knie te dragen en vermijd laag
uitgesneden boven kleding zoals tops.

Belastingvrije invoer
Er mogen 200 sigarettenof 50 sigaren of
450 gram tabak en parfum of eau de toilette voor persoonlijk gebruik worden ingevoerd. Voorraden en andere goederen alleen
voor persoonlijk gebruik (maar geen alcohol).

Houdt u er rekening mee dat we weer in de
stad aankomen. Gasten moet niet direct
met alleen een zwembroek ons jacht verlaten. Met de juiste kleding toon je respect
voor de lokale cultuur. Je kunt je dan ongestoord verplaatsen als je dit wilt.
Eten, drinken en roken in openbare ruimten
is tijdens de ramadan ( overdag`s ) als u de
stad bezoekt ongepast en wordt ontraden.

Importverordeningen
De invoer van alcohol, varkensvlees en
pornografische kranten, tijdschriften voor
mannen of tijdschriften met permissieve foto‘s van vrouwen en mannen envergelijkbare
films is ten strengste verboden.
Invoerverbod geldt voor Israëlische producten.
Als er alcohol bij aankomst in de bagage
wordt gevonden, kan het veel ongemak veroorzaken en ontstaan er lange wachttijden
bij de douane.
Aan boord is er bier, wijn en frisdranken verkrijgbaar (zolang de voorraad strekt).
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Filmen en fotograferen
Vraag gewoon vriendelijk aan de lokale bevolking als je een foto / video wilt maken.
Fotograferen en filmen van militaire faciliteiten,geüniformeerde en uit Soedanese autoriteiten strategisch belangrijke objecten
(ministerie`s, leger en de politie gebouwen
alsmede andere publieke instellingen van
andere soorten dienen als beste te worden
vermeden.

omstandigheden zijn problematisch. Een
adequate, wereldwijd geldige ziektekostenverzekering wordt dringend aanbevolen en is
zeker geen overbodige luxe.
Houd er zelf rekening mee om zelf een kleine
E.H.B.O. kit bij je te hebben in geval van
ongemakken.

Vaccinatie`s
Medische zorg
De medische zorg in het land is niet te
vergelijken met de Europese norm en vaak
technische, apparaten en / of hygiënische

Met direct vertrek uit Nederland zijn er geen
specifieke verplichtingen. Beoordeel dit
voor uzelf!

Web-Link: Duiken in Sudan

SUDAN – ALGEMENE INFORMATIE

