
 

LIBAN 

VIZĂ LA SOSIRE 

Cetățenii din lista de mai jos pot obține viza atat la sosirea pe aeroport pentru o ședere de până la o lună, cât și 

înaintea călătoriei de la Misiunile diplomatice ale Libanului. Pentru a obține viza la sosire este nevoie să se poata 

face dovada deținerii biletelor de avion (dus-întors sau ieșirea spre o altă țară), rezervarea la hotel sau adresa 

completă a persoanei care vă găzduiește (inclusiv număr de telefon), dovada solvabilității economice (deținerea 

resurselor financiare suficiente), pașaport valabil minim 6 luni care să nu conțină evidențe ale călătoriei în Israel 

(vize sau ștampile de intrare/ieșire din Israel, inclusiv ștampile de intrare pe cale terestă în Iordania sau Egipt 

dinspre Israel). 

 

 

 

 

 



 

 

Adițional cetățenii din următoarele țări pot obține viza la sosire la Aeroportul Internațional Beirut dacă îndeplinesc 

următoarele condiții:  

1. Nu prezintă vize israeliene sau ștampile care dovedesc intrarea/ieșirea din Israel (inclusiv de la punctele 

de frontieră terestră cu Egiptul sau Iordania).  

2. Dețin un bilet de avion (non-refundable tiket) care dovedește ieșirea din Liban.  

3. Dețin o rezervare la un hotel de minim 3 stele sau pot face dovada adresei (residential address) și a 

numărului de telefon (număr libanez) al persoanei care vă invită în Liban.  

4. Pot face dovada deținerii a minim 2000 USD în numerar.  

 

 

Cetățenii care nu se regăsesc în listele de mai sus, trebuie să obțină în mod 

obligatoriu o viză de la Ambasada Libanului.  

Atenție! Toate statele africane (cu excepția celor care pot obține viza la sosire și a Senegalului, Congo-Brazzaville, 

Sudanul de Sud, Lesotho, eSwatini, Capul Verde și Sao Tome and Principe), alături de Nicaragua, Suriname, 

Paraguay, El Salvador, India, Pakistan, Sri Lanka, Vietnam, Filipine, Taiwan, Coreea de Nord, Indonezia, Papua Noua 

Guinee, Fiji, Palau, Trinidad & Tobago și Saint Lucia au nevoie de o autorizație (Immigration Approval) pentru 

emiterea vizei, motiv pentru care procesarea vizei poate dura câteva săptămâni. Pentru restul cetățenilor străini 

care nu se regăsesc în listele de mai sus, viza se eliberează fără aprobare specială în câteva zile lucrătoare.  

 


