VISUMINSTRUKTION
Det krävs visum till Ghana, Togo och Benin och vi sköter visumansökningarna.
Inget av dessa länder har ambassad eller konsulat i Sverige. För att söka visum till Ghana
skickar vi pass och ansökningshandlingar till Ghanas ambassad i Köpenhamn. Det gör att
visumprocessen kommer ta lite tid, räkna med cirka fyra veckor. Visum till Togo söks på
Togos ambassad i Accra vid ankomst. Detta hjälper vår samarbetspartner på plats till med.
För Benin söker vi visum online så du får ett elektroniskt visum.
Senast 31 oktober behöver vi ha ditt pass och kompletta handlingar enligt instruktionerna
nedan. Passet ska vara giltigt minst sex månader efter hemkomst och får ej vara trasigt
eller skadat. I passet måste det finnas minst två tomma uppslag plus en tom sida.
Om du vill att vi skickar instruktionerna och ansökningsblanketterna per post istället så hör av
dig snarast så ordnar vi det.
GHANA
Senast 31 oktober behöver vi ha följande tillhanda:
- ditt pass. Passet ska vara giltigt minst sex månader efter hemkomst och får ej vara trasigt
eller skadat. I passet måste det finnas minst två tomma uppslag plus en tom sida.
- ett nytaget passfoto, färgfoto mot vit bakgrund, taget av en fotograf eller i automat. Skriv ditt
namn på baksidan av fotot. Måtten ska vara 3,5 x 4,5 cm.
- intyg att vaccin mot gula febern är taget. Ta en kopia på framsidan av det gula kortet där ditt
namn står samt uppslaget där vaccinet intygas.
- ifylld och underskriven Visa Application Form Ghana.
INSTRUKTIONER KRING ATT FYLLA I VISUMBLANKETTEN
- Blanketten ska fyllas i på engelska med stora bokstäver. Texta tydligt.
- Ni kan fylla i blanketten på datorn, skriva ut den och skriva under. Det går också bra att
skriva ut den och fylla i för hand.
- Vi har redan fyllt i datum för resan samt vilken typ av visum (multiple for 3 months) samt
Section 5 med kontaktuppgifter till vår samarbetspartner i Ghana.
- Alla fält måste vara ifyllda. Två fält lämnar du tomma så fyller vi i dem i efterhand. De som
du ska lämna tomma är:
Please indicate Fee Code (rutan under platsen för passfotot). Detta fyller Världens Resor i.
Section 4 ruta e) provide Ticket No. Detta fyller Världens Resor i.
- Under Section 3 a) Profession/Occupation skriver du Retired om du är pensionär. Du skriver
även Retired i ruta b) Workplace/school address och ruta c) Tel No.
- Glöm inte skriva under visumblanketten och datera.

TOGO
Vår samarbetspartner i Ghana söker visum till Togo åt hela gruppen på Togos ambassad i
Accra. På resan måste du måste ha med dig tre kopior av visumblanketten samt tre
passfoton.
INSTRUKTIONER KRING ATT FYLLA I VISUMBLANKETTEN
Fyll i med stora bokstäver med bläckpenna.
Last date of entry into Togo:
Gäller endast om du tidigare varit i Togo. Då skriver du in det datumet här.
Residential address in Ghana: Urbano Hotel, H/N F814/2 Oxford Street, Osu – RE, Tel: +233
27 88 999
Mobile number Ghana: +233 (20) 8232463
Det är telefonnumret till vår samarbetspartner i Ghana. Du behöver inte ange vem det går till,
skriv bara in numret.
Reference in Togo: Hotel Royal, Kpalimé
Exact Address in Togo: Hotel Royal, Rue Missahohe Kusuntu, Kpalimé
State exact point of entry into Togo: Honuta Border
Kryssa i Tourisme
Precisez/Precise: Multiple entry tourism visa
Duration of Stay: Kryssa i 01
Month from: 4 January 2020
Next Destination after leaving Togo: Benin first time, Ghana second time.

BENIN
För det elektroniska visumet behöver vi inte ha in någon ifylld visumansökan. Det räcker med
de uppgifter du lämnar i de övriga visumansökningarna för att vi ska kunna ansöka online.
Det du behöver komplettera med är om du tidigare har varit i Benin och i sådana fall när.
Meddela oss om så är fallet i samband med att du skickar in pass och visumhandlingar för
Ghana.
Du väljer om du vill lämna in pass och visumansökningar på vårt kontor eller skicka det med
rekommenderat brev till oss: Världens Resor AB, Tegnérgatan 8, 113 58 Stockholm.
Så snart visumansökningarna är klara får du tillbaka ditt viserade pass med rekommenderad
post. Föredrar du att komma till vårt kontor och hämta passet meddelar du oss detta. Ring 08669 55 25 eller maila oss på info@varldensresor.se om något är oklart så hjälper vi till.

