Гвинеја Бисао
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УЛАЗАК И ИЗЛАЗАК ИЗ ЗЕМЉЕ

За визе и информације потребно је обратити се Амбасади Гвинеје Бисао у Бриселу.
Носиоцима пасоша Републике Србије неопходна је виза за улазак на територију Гвинеје
Бисао. Рок важења пасоша ради туристичког путовања мора бити 6 месеци, док за
регулисање боравка мора бити 6 месеци од дана аплицирања за визу.
Могуће је унети у земљу било који износ у страној конвертибилној валути под условом да
је новац декларисан приликом уласка. Изношење конвертибилног новца лимитирано је
сумом која је унета. Уношење и изношење локалне валуте није дозвољено.
ТРАНСПОРТ
Најоптималнија веза за путовање из Европе у ову земљу су авионски летови који се три
пута недељно обављају из Лисабона..
Стање путне мреже на територији Гвинеје Бисао није задовољавајуће, али се постепено
побољшава. Јавни транспорт не постоји тако да је једини начин коришћење колективних
или индивидуалних такси возила. Потребно је бити опрезан при одабиру транспортног
средства и возача.
БЕЗБЕДНОСТ
Стање безбедности у Гвинеји Бисао постепено се нормализује након државног удара од
12. априла 2012.године. Приликом кретања по земљи путници треба да предузимају све
мере предострожности, посебно оне које се односе на чување личних докумената и
готовог новца. Путовања ноћу треба избегавати.
ЗДРАВСТВЕНА СИТУАЦИЈА
Обавезна је вакцинација против жутице, препоручују се вакцинације против
дифтерије-тетанус-полиомелита, као и против менингитиса. Ризик од колере намеће
потребу примене строгих мера хигијене.
ЕПИДЕМИЈА ЕБОЛЕ - 19.08.2014.
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Због епидемије еболе, Гвинеја Бисао је средином августа до даљњег затворила јужне и
источне границе према Републици Гвинеји.

НОВАЦ
Званична валута је франак ЦФА, а однос је 1 евро – 656 франака
КЛИМА
Клима је тропска, влажна нарочито при обали, са јаким кишама од јуна до новембра и са
сувим периодом од децембра до маја.. За време сезоне киша океански ветрови
проузрокују велике падавине на целој територији Гвинеје Бисао, па су поплаве честе.
Велика влага отежава подношење топлоте. За време сушног периода дани су сунчани и
веома топли али ноћи су свеже. Атмосферу суши арматан – топао и сув ветар који стиже
из Сахаре.
ПОЧАСНИ КОНЗУЛ РС
У случају потребе држављани РС могу се приликом боравка у Гвинеји Бисао обратити на
адресу почасног конзулата РС у Бисао
Почасни козул – Hamadi Yamaa
Adresse / Rua 6 pas.8
Bissau
Republique de Guinee Bissau
Tel.00 222 47 50 33 33
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