
Vejledning til udfyldning af visumansøgning til Kenya

Kære safarideltager!

Danske statsborgere skal søge visum til Kenya. Statsborgere fra andre lande skal selv undersøge på Kenyas
ambassade, om der kræves visum til Kenya.
Visum søges og betales i lufthavnen ved ankomst til Kenya. Visum koster 50 USD, og der skal være to blanke
sider i passet ved indrejse til Kenya.
Blanketten skal udfyldes med blokbogstaver
Det er ikke nødvendigt at medbringe pasfoto, hvis visum søges ved ankomst til Kenya

Single visa: Sæt X

1. (a) Surname - Efternavn
(b) Other names in full - Fornavn og mellemnavn
(c) Full names of father/husband/wife - Fulde navn på mand, hustru eller far

2. (a) Date of birth – Fødselsdato og -år
Country and place of birth - Fødeland og -by
Sex – køn (Male=Mand / Female=kvinde)
(b) Profession/Occupation - Beskæftigelse

3. (a) Country of residence – Landet, man bor i
(b) Nationality at Birth – Nationalitet ved fødsel
(c) Present nationality – Nuværende nationalitet

4. (a) Pasnummer
Place of issue – Udstedelsessted. Date of issue – Udstedelsesdato
(b) Issued by – Udstedt af
Valid until – Udløbsdato

5. Contact address and telephone number – Hjemmeadresse og telefonnummer

6. (a) Reasons for entry - Årsag til indrejse. Skriv HOLIDAY
(b) Proposed date of entry - Ankomstdato
Duration of stay - Antal dage man opholder sig i Kenya

7. Skriv AFRICAN HORIZONS TRAVEL & SAFARI LTD, P.O. BOX 54998, 00200 NAIROBI

8. Date and duration of previous visit to Kenya? - Dato og varighed af tidligere besøg i Kenya

9. Rejser du tilbage til dit hjemland? YES

Bekræftelse på, at oplysninger er korrekte
Underskrift + dato

Kontakt Bravo Safari, hvis der er tvivl om noget.
Vi ønsker en rigtig god ferie i Kenya!

www.bravotours.dk














  














 




 

 





 

 













 














   










 






