
DiscoverEU on rahvusvaheline reisimine; kodust väljaminek ja
Euroopa avastamine. Sel põhjusel võimaldab reisipass oma
elukohariigi piires teha kuni kaks reisi – enamik inimesi kasutavad
neid kodust äraminekuks ja tagasitulekuks. Aga on mõned
spetsiifilised reeglid reisimiseks oma kodumaal flexible reisipassiga
- vaatame lähemalt.

VÄLJAMINEV

SISSETULEV

5 KÜSIMUST REISIMISE KOHTA
OMA ELUKOHARIIGIS

FLEXIBLE PASSIGA

DiscoverEU pass võimaldab teha
kaks reisi oma elukohariigi piires;
üks sinu kodust riigipiirini
(väljaminev) ja teine piirilt tagasi
koju (sissetulev). Mõlemad reisid
lähevad arvesse 1 reisipäevana
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MIDA MÕTLEME 'SISSETULEV'
JA 'VÄLJAMINEV' ALL?



Sa võid alustada oma teekonda
mistahes DiscoverEU algatusega

liitunud Euroopa riigist. Soovitame
väljuvat reisi kasutada kodulinnast
lähtesihtkohta jõudmiseks. Kui aga

soovid kasutada mõnda muud
transpordiviisi (oletame, et elad

Rootsis ja tahad lennata
Hispaaniasse, et reisi alustada),

saad seda teha, kui ostad
lennupiletid ise. Kui valid selle

variandi, saad vajadusel
väljaminevat reisi hiljem kasutada. 

Cyprien elab Prantsusmaal, aga oma DiscoverEU
reisi alustas ta Belgiast. See tähendab, et ta ei ole
veel oma 'väljaminevat' reisi kasutanud. Ta sõidab
Belgiast Luksemburgi. Sel hetkel kasutab ta oma
'väljaminevat' reisi Prantsusmaa läbimiseks teel
Itaaliasse (ta peab Prantsusmaalt lahkuma 24
tunni jooksul, nii et ta ei peatu muul viisil kui Lyonis
rongide vahetuseks). Ta avastab Itaaliat ja kasutab
oma 'sissetulevat' reisi, et naasta oma koju
Prantsusmaal.

Jah - kuigi ainult teatud asjaoludel. Kui
kasutad riigist lahkumiseks
väljaminevat reisi ja
tagasipöördumiseks sissetulevat reisi,
siis ei saa oma pääset kasutada reisi
ajal oma elukohariigi läbimiseks (läbi
võid ikka sõita - piletid pead lihtsalt ise
ostma) Kui sa reisi alguses
väljaminevat reisi ei kasuta, siis saad
seda hiljem oma elukohariigi
läbimiseks kasutada. Sellele kehtivad
samad reeglid - niipea, kui ületad oma
elukohariigi piiri, tuleb 24 tunni jooksul
edasi liikuda. Nii saad kasutada
sissetulevat reisi koju naasmiseks.

Kui sa just ronge ei vaheta, siis on
vastus eitav. Kui oled oma pääsme
aktiveerinud, siis on sul 24 tundi,
et oma elukohariigist lahkuda.
Pealegi - DiscoverEU eesmärk on
teiste riikide külasta!

 Julia on pärit Saksamaalt Stuttgardist.  Ta kasutab
oma 'väljaminevat' reisi Tšehhi minekuks ja Brno
külastamiseks. Järgmisena tahaks ta külastada
Taanit, aga selleks peaks ta läbima Sakamaa.
Arvestades, et on oma 'väljamineva' reisi juba
kasutanud, peab ta Saksamaad läbivate rongide
piletite eest ise maksma. Kui ta Taani jõuab, saab
ta jätkata oma DiscoverEU passi kasutamist ja
kasutada oma 'sissetulevat' reisi Taanist koju
naasmiseks. 
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KAS MA SAAN ALUSTADA REISI
MÕNEST TEISEST RIIGIST?

SEGADUSES? SIIN ON KAKS NÄIDET

KAS MUL ON VÕIMALIK REISIDA
LÄBI OMA ELUKOHARIIGI?

KAS SAAN TEEL PIIRILE
KÜLASTADA OMA
ELUKOHARIIGI SIHTKOHTI?


