DOCUMENTACIÓ
Recordi que vostè és l’únic responsable de tenir la seva documentació personal en vigor i que li serà negada l’entrada a la majoria
dels països en cas d’incompliment de las normes bàsiques de control de policia o duanes, no podent fer cap tipus de reclamació.
Als països que es precisa visat d’entrada es necessitarà disposar del passaport en vigor (preferentment amb una validesa mínima de
6 mesos per la seva caducitat); el visat del país al que es viatjarà el pot obtenir a través de la corresponent ambaixada o a través
d'una Agència de Viatges.
Es recomana iniciar aquests tràmits al més aviat possible ja que la concessió del visat a certs països poden tardar fins a un mes.
En alguns països el visat s’obté a l’arribar a l’aeroport on probablement s’haurà de pagar en dòlars. Altres països tenen establertes
unes taxes d’aeroport (similar a un impost turístic) que es pagaran a la sortida del país.
En cas de robatori o pèrdua de la documentació, si es troben a Espanya, cal dirigir-se a la comissaria de Policia o a la Guàrdia Civil
més propera. Si s’estigués a l’estranger, es deurà anar a la ambaixada o consolat espanyol i presentar la denuncia.
Cal prestar especial atenció a la seva documentació del viatge.
Documentació complementaria recomanada
Fotocòpies del D.N.I. o passaport.
Números de les targetes de crèdit i telèfons d’avís.
Telèfon de l’assegurança de viatge.
Factures dels objectes de valor que es portin.
Alguns aeroports de la destinació poden demanar fotografies tipus carnet.
Altres recomanacions
En el cas de països amb diferencies polítiques, es important saber que poden negar l’ entrada a les persones que hagin viatjat abans
a un país considerat ideològicament contrari. Si vostè, per exemple, vol anar a Líbia, Síria, Aràbia Saudita... i al passaport figura que
ja ha viatjat a Israel, no hi podrà entrar, cal llavors, fer un nou passaport.
A partir del 26 de Juny de 2012, els nens han de disposar de la pròpia documentació en vigor, passaport o DNI, igual que els adults
(també els nadons). El Llibre de Família no té cap validesa.
Quan viatgi mai, guardi la documentació a l’equipatge facturat.
Protegeixi la seva documentació i pertinences de valor, i quan pugui, deixi-la a la caixa de seguretat de l’hotel. Porti sempre
fotocòpies de la seva documentació.
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