
Kruīza braucieni bez vīzām ar ST. PETER LINE 

Rokasgrāmata 

 

 Cien., klient, 

 Paldies par to, ka izvēlējāties mūsu kompāniju savam ceļojuma uz lielu kontrastu un 

izcilu krāsu valsti. Mēs novērtējam jūsu ieceri izmantot mūsu unikālo servisu, lai apmeklētu Krievijas 

Federāciju uz 24 vai 72 stundām bez vīzas. 

 Ar šīs rokasgrāmatas izveidošanu ST. PETER LINE komanda vēlas padarīt jūsu 

braucienu drošu un patīkamu un palīdzēt jums nokārtot visas formalitātes vienkārši un bez aizķeršanās. 

 

 Solis Nr. 1. Iegādāties kruīza braucienu 

 Jūsu ērtībām mūsu kompānija piedāvā dažādas opcijas, kā iegādāties bez vīzas kruīza 

braucienu: 

a. Ceļojumu aģentūras. Jūs variet izmantot ST. PETER LINE pārstāvja Silver Nimbus UAB 

pakalpojumus, lai iegādātos kruīzu bez vīzas uz kādu no ST. PETER LINE prāmjiem. Kad ceļojumu aģents 

būs pabeidzis jūsu rezervāciju, jūs saņemsiet rezervācijas apstiprinājumu.  

b. Online rezervēšanas sistēma. Mēs ar prieku piedāvājam jums rezervēt savu bez vīzas 

kruīzu neizejot no mājas vai ofisa, izmantojot mūsu plašo online rezervēšanas servisu. 

Veicot kruīza rezervāciju online, sekojiet norādēm mājas lapā, taču lauku “Vīza” atstājiet 

neaizpildītu. Tiklīdz tiks apstiprināti rezervācijas dati ar neaizpildītu vīzas informāciju, sistēma 

automātiski pārslēgsies uz sauszemes pārvadātāja mājas lapu, lai jūs rezervētu autobusu. Šajā lapā jums ir 

iespēja rezervēt jums vēlamo biļešu skaitu pilsētas tūrei pa Sanktpēterburgu, izdrukāt jūsu rezervācijas 

apstiprinājumu un pabeigt rezervāciju.  

 



 

Krievijas likumdošanas panti par bez vīzu režīmu: 

“Citu valstu pilsoņi drīkst ierasties Krievijas Federācijā ar prāmi un palikt valstī 72 stundas 

bez vīzas ar noteikumu, ka ceļotāji piedalās grupu ekskursijās, kuras organizē Imigrācijas iestāžu atzītas 

tūrisma aģentūras.” 

Solis 2. Jūsu ceļojuma sākums 

Ceļojuma dienā mēs lūdzam Jums ierasties terminālī laicīgi, lai varētu iziet reģistrēšanās 

procedūru, kas sākas trīs stundas pirms prāmja atiešanas. Reģistrēšanās laikā Jūs saņemsiet šādus 

dokumentus: 

 Iekāpšanas karti 

 

 

 

 



 Ēdienreižu vaučeri 

 

 Iebraukšanas/Izbraukšanas karti, kas darbojas kā jūsu biļete autobusam 

Sanktpēterburgā 

 

 Migrācijas karti 

 

Lai pabeigtu reģistrāciju kruīzam, ir nepieciešama tikai jūsu pase. Taču mēs lūdzam 

neaizmirst jūsu rezervācijas apstiprinājumu, lai atvieglotu procedūru un jūsu pašu ērtībām. 

Pēc reģistrēšanās jums jāiziet Imigrācijas kontrole un jūs variet doties uz prāmi. 

 

Solis 3. Ceļojums uz Sanktpēterburgu 

Uz klāja mūsu viesmīlīgā apkalpes komanda darīs visu iespējamo, lai padarītu jūsu ceļojumu 

drošu un patīkamu.  

Prāmja reģistratūrā būs gatavi atbildēt uz jūsu jautājumiem 24 stundas diennaktī. Jūsu rīcībā 

būs restorāni, bāri, nakts klubi, kazino un citas izklaides iespējas. Kā arī mēs ar prieku uzņemsim jūs mūsu 

košajos nakts šovos. Bērni varēs spēlēties pilnībā aprīkotā bērnu rotaļu laukumā. Wi-Fi zonas un interneta 



klubs nodrošinās jums nepieciešamo mobilitātes līmeni.    

 

Solis 4. Ierašanās Sanktpēterburgā 

a. 24 stundas pilsētā 

No rīta, kad prāmis pienāk Sanktpēterburgā, jūs nokāpsiet no klāja un iziesiet Imigrācijas 

kontroli. Lai atvieglotu Imigrācijas procedūru, pirms prāmja atstāšanas, lūdzu, pārliecinieties ka jums ir 

līdz: 

 Pase 

 Iebraukšanas/Izbraukšanas karte 

 

 Pienācīgi aizpildīta migrācijas karte (ja jums ir nepieciešamas papildus kartes, tās ir 

pieejamas prāmja reģistratūrā vai terminālī) 

 

Imigrācijas kontroles punktā darbinieks pārbaudīs jūsu dokumentus un paturēs pie sevis 

“Iebraukšanas” daļu no Iebraukšanas/Izbraukšanas kartes un “A” pusi no Migrācijas kartes. Visi pārējie 

dokumenti tiks atgriezti jums. Lūdzu, glabājiet šos dokumentus uzmanīgi līdz Krievijas teritorijas 

pamešanai, jo šie dokumenti būs nepieciešami, lai uzkāptu uz prāmja atpakaļ ceļam. Pēc Imigrācijas 

pārbaudes zonas sekos Muitas kontrole. 

Pēc Imigrācijas un Muitas kontroles iziešanas, lūdzu, dodieties uz autobusu staciju. Terminālī 

ir izvietotas informatīvās norādes. Kā arī terminālī jūs sagaidīs mūsu personāls, kas parādīs jums ceļu un 

varēs atbildēt uz jautājumiem attiecībā par autobusu servisu. 



b. 72 stundas pilsētā 

Ja jūs plānojat palikt Sanktpēterburgā 72 stundas, pēc prāmja pienākšanas Sanktpēterburgā, 

jūs pametīsiet klāju un dosieties uz Imigrācijas kontroli. Lai atvieglotu Imigrācijas procedūru pārbaudes 

punktā, pirms prāmja atstāšanas, lūdzu, pārliecinieties, ka jums ir līdz: 

 Pase 

 Iebraukšanas/Izbraukšanas karte 

 

 Viesnīcas rezervācijas apstiprinājums 

 Pienācīgi aizpildīta Migrācijas karte (ja jums ir nepieciešama papildus karte, tās ir 

pieejamas prāmja reģistratūrā vai terminālī) 

 

Imigrācijas kontroles punktā darbinieks pārbaudīs jūsu dokumentus un paturēs pie sevis 

“Iebraukšanas” daļu no Iebraukšanas/Izbraukšanas kartes un “A” pusi no Migrācijas kartes. Visi pārējie 

dokumenti tiks atgriezti jums. Lūdzu, glabājiet šos dokumentus uzmanīgi līdz Krievijas teritorijas 

pamešanai, jo šie dokumenti būs nepieciešami, lai uzkāptu uz prāmja atpakaļ ceļam. Pēc Imigrācijas 

pārbaudes zonas sekos Muitas kontrole. 

Pēc Imigrācijas un Muitas kontroles iziešanas, lūdzu, dodieties uz autobusu staciju. Terminālī 

ir izvietotas informatīvās norādes. Kā arī terminālī jūs sagaidīs mūsu personāls, kas parādīs jums ceļu un 

varēs atbildēt uz jautājumiem par autobusu servisu. 

c. Kā izmantot autobusu pakalpojumus pilsētā 

Pēc ierašanās Krievijā, kad būs pabeigtas Imigrācijas un Muitas formalitātes, jūs dosieties 

prom no termināla uz autobusu staciju, kas atrodas termināla priekšā. Stacijā jūs redzēsiet mini autobusus 

ar “ST. PETER LINE” logo uz tiem. 



Visi autobusi brauc pēc maršruta atbilstoši sarakstam. Gan maršruts, gan saraksts ir pieejami 

mājas lapā www.stpeterline.com (Sadaļā “Noderīga informācija” izvēlieties “Pilsētas tūres”). Ar 

“Izbraukšanas” daļu no Iebraukšanas/Izbraukšanas kartes jūs variet dienas laikā izmantot šos autobusus 

neierobežotu reižu skaitu pieturās, kas norādītas kartē mājas lapā. Lūdzu pievērsiet uzmanību, ka 

autobusi ir pieejami tikai dienās, kad ir pienācis prāmis. 

 

Izbraukšanas daļa no “Iebraukšanas/Izbraukšanas kartes” 

 

 

 

 

 

http://www.stpeterline.com/


Solis 5. Izbraukšana no Sanktpēterburgas 

Izbraukšanas dienā no Sanktpēterburgas jūs izmantojat autobusu no jebkura kartē norādītā 

punkta. Karte ir pieejama mūsu mājas lapā www.stpeterline.com (Sadaļā “Noderīga informācija” izvēlieties 

“Pilsētas tūres”), vai arī jūs variet doties uzreiz uz termināli “Morskoy Vokzal” (Maritime Glory Plaza 1, 

199106, Sanktpēterburga). 

Terminālī jūs dodaties uzreiz uz Imigrācijas kontroli cauri Muitas kontrolei. Atkārtota 

reģistrēšanās kruīzam nav nepieciešama. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.stpeterline.com/


Lai atvieglotu Imigrācijas pārbaudes procedūru, pirms prāmja pamešanas, lūdzu 

pārliecinieties, ka jums ir gatavi šādi dokumenti:  

 Pase 

 Iekāpšanas karte 

 

 Iebraukšanas/Izbraukšanas karte 

 

 Migrācijas kartes B puse, kas jums tika atstāta pēc ierašanās Sanktpēterburgā 

 

Imigrācijas kontroles punktā darbinieks pārbaudīs jūsu dokumentus un paturēs pie sevis 

Izbraukšanas daļu no Iebraukšanas/Izbrukšanas kartes un B pusi no Migrācijas kartes. Pārējie dokumenti 

tiks atgriezti jums. Pēc Imigrācijas kontroles jūs variet doties uz klāja. 

ST. PETER LINE komanda novēl jums daudz patīkamu braucienu ar mūsu prāmjiem un 

neaizmirstamu pieredzi. 

 

Paldies, ka izvēlējāties ST. PETER LINE!    


