
Ansøgning om visum til Cuba
Kære Gæster

Vi er glade for, at I har valgt Bravo Tours som arrangør af jeres rejse til Cuba. Vores rejseledere er på plads og 
glæder sig til at vise jer denne fantastiske ø, hvor mange spændende oplevelser venter.

Når I rejser til Cuba skal nedenstående være helt på plads

Visum
I skal udfylde felterne tydeligt med blokbogstaver og med 
sort eller blå kuglepen:
• Fulde navn (fornavn, mellemnavne og efternavn) – vær 

opmærksom på, at navnet skal være identisk med navnet i 
passet

• Hver deltagers fødselsdag og -år
• Hver deltagers nationalitet
• Hver deltagers pasnummer
Læg mærke til, at begge sider af kortet skal udfyldes helt identisk.
Det er ikke tilladt at foretage rettelser på kortet, da visum dermed bliver ugyldigt.

Bemærk: Ønsker man et nyt visum tilsendt, koster det kr. 300 pr. stk. 
Rejser man ikke med Bravo Tours koster det 500 kr. pr. stk.

Se billedet, hvorledes kortet er korrekt udfyldt
• Kortet skal forevises ved ankomst til Cuba – her vil de cubanske pasmyndigheder beholde den ene del, og I 

skal beholde den anden del.
• Jeres del af visumkortet skal afleveres ved udrejse af Cuba.
• Visumkortet er KUN gældende under jeres ferie.

Vær opmærksom på, at det er jeres eget ansvar, at kortet har de korrekte oplysninger. Vi kan ikke holdes 
ansvarlig for problemer med visum pga. mangelfulde eller forkerte oplysninger fra jer.
Visumkortet er strengt personligt og må under ingen omstændigheder overdrages til andre. 

Dette visumkort kan kun anvendes af danske statsborgere med dansk pas.
Det påhviler den rejsende selv at kontakte den cubanske ambassade for at undersøge, hvorvidt indrejse er 
muligt, hvis man IKKE er i besiddelse af dansk pas.

Vigtigt! Passet skal være gyldigt seks måneder efter hjemkomst. Rejsende kan nægtes indrejse, 
hvis passet er beskadiget.

Har du spørgsmål til ovenstående, er du velkommen til at kontakte os.

Vi glæder os til at tage ansvaret for jeres ferie.
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HUSK
at medbringe 
visum på din 
ferie til Cuba


