Visumvejledning til Ghana, Togo og Benin

Kære rejsende
I forbindelse med din rejse til Ghana, Togo og Benin har vi fornøjelsen af at fremsende information om din visering.
På denne rejse skal du søge om visum til tre lande. Vi sørger for at kontakte ambassader og konsulater, men har brug
for følgende dokumenter fra dig:

1. Pas
Dit pas skal være gyldigt mindst 6 måneder fra afrejsedato. Det skal have mindst 6 blanke sider til visering.

2. Pasfoto
7 pasbilleder for hver ansøger til visering (4 stk. til Ghana, 1 stk. til Togo og 2 stk. til Benin).
Pasfotoene skal være i farve med lys baggrund og måle 3,5 cm x 4,5 cm.

3. Visumformular til hvert land
Hver ansøger skal udfylde tre forskellige ansøgninger. Visumformularer og vejledninger finder du på de følgende sider.
Bemærk venligst
– at formularerne skal udfyldes på engelsk og med store bogstaver
– at oplysningerne i formularerne skal stemme helt overens med dem, der er anført i dit pas
– at alle navne (for-, mellem- og efternavne) skal anføres præcis som i dit pas. Du må altså ikke udelade et navn eller
skrive et eventuelt kaldenavn

4. En kopi af bevis om vaccination mod gul feber
Det er et krav for at rejse til de pågældende lande, at du er vaccineret mod gul feber. Kontakt Albatros Vaccinationsklinik for yderligere oplysninger. Bemærk venligst, at det er vigtigt, at du medbringer dit vaccinationskort på rejsen.
Med mindre andet er aftalt, skal ovennævnte sendes som anbefalet brev SENEST 45 dage før afrejse til denne adresse:
Albatros Travel
Tøndergade 16
1752 København V
Att: Visumafdelingen/Slavernes kyst – Ghana, Togo og Benin/Fakturanr.
Hav en rigtig god rejse.

Med venlig hilsen

Albatros Travel

Sådan udfylder du visumansøgning til Ghana
Her får du en vejledning til, hvad du skal skrive i felterne på visumansøgningen til Ghana.
Det er en god idé at have dit pas i nærheden. Bemærk, at ansøgningsskemaet skal udfyldes på engelsk.
Husk derfor, at ”Æ – Ø – Å” skal skrives ”AE – OE – AA”.

Section 1
a) Surname: Skriv dit efternavn
b) First name: Skriv dit fornavn (og mellemnavn)
c) Previous Name: Skriv dit eventuelle tidligere navn
d) Date & Place of Birth: Skriv din fødselsdato
e) Nationality: Skriv din nationalitet

Section 2
a) Passport No.: Skriv dit pasnummer
b) Date of issue: Skriv den dato, dit pas blev udstedet (dag – måned – år)
c) Date of expiry: Skriv den dato, dit pas udløber (dag – måned – år)
d) Place of issue: Skriv det sted, dit pas blev udstedt – præcis som det står i dit pas
e) Former nationality: Skriv din eventuelle tidligere nationalitet. Ellers skriver du None

Section 3
a) Profession/Occupation: Skriv din nuværende stilling. Er du pensionist, skriver du Retired
b) Workplace/School Address: Skriv adresse + postnummer på din arbejdsplads. Hvis du er pensionist, skriver du None
c) Tel No.: Skriv din arbejdsplads’ telefonnummer. Hvis du er pensionist, skriver du None
d) Country of Current residence: Skriv det land, du bor i (fx Denmark)
e) Residential Address: Skriv din nuværende hjemmeadresse
f) Tel. No.: Skriv dit telefonnummer

Section 4
a) Proposed Date of Departure: Skriv din afrejsedato fra Danmark (dag -måned - år)
b) Means of Travel: Sæt kryds i den lille boks efter Air
c) Financial Means at Applicant’s Disposal: Skriv, hvem der betaler din rejse
d) Is applicant in possession of a return ticket?: Vælg boksen Yes
e) If Yes, provide Ticket No: Udfyldes af Albatros
f) Date of last Visit to Ghana: Skriv datoen, hvor du sidst var i Ghana. Har du ikke været i Ghana før, skriver du None
g) Purpose of Journey: Skriv Tourism
h) Type of Visa: Vælg Multiple Entry Visa
iii) Duration of Stay in Ghana: Skriv 7 days

Section 5
1st Reference in Ghana:
a

Full name: Skriv Golden Tulip Accra

b) House number/Street address: Skriv Liberation Road, Po. Box 16033 Accra
c) Postal address: Skriv 16033
C) Tel No.: Skriv +233 302213161
2nd Reference in Ghana:
a) Full Name: Skriv Golden Tulip Kumasi City
b) House Number: Skriv Rain Tree Street
c) Postal Address: Skriv P.O. BOX KS 5191

Section 6
Udfyldes ikke.
Signature: Skriv din underskrift
Date: Skriv dags dato

Sådan udfylder du visumansøgning til Togo
Her får du en vejledning til, hvad du skal skrive i felterne på visumansøgningen til Togo.
Det er en god idé at have dit pas i nærheden. Bemærk, at ansøgningsskemaet skal udfyldes på engelsk –
også selv om konsulatet har været så venlig at oversætte felterne til dansk.
Husk derfor, at ”Æ – Ø – Å” skal skrives ”AE – OE – AA”.

De fleste af felterne giver sig selv, her er hjælp til de felter, som mere specifikt omhandler rejsen:
Formål med rejsen: Skriv Tourism
Business or conference: Udfyldes ikke.
Opholdets varighed: Skriv 2 days
Fuldstændig adresse for opholdet: Skriv Boulevard du mono-BP 22320, Lome (Mercure Lome S.Hotel)
Ankomstdato: Skriv 26-10-2014
Udrejsedato: Skriv 27-10-2014
Indrejsegrænsested: Skriv Lome
Udrejsegrænsested: Skriv Lome
Har du familie i Togo? Skriv Yes eller No
Har du familie i Danmark? Skriv Yes eller No
Sted og dato: Skriv stedet, hvor du er nu, og dags dato
Underskrift: Skriv din underskrift

Togos Konsulat i Danmark
Nyhavn 31 K
1051 København K
tel.: +45 3393 8474
fax.: +45 3393 8494
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REPUBLIQUE TOGOLAISE

MINISTERE DE L'INTERIEUR
DEMANDE POUR UN VISA

Name / Efternavn
First name(s) / Fornavn(e)
Maid name / Pigenavn
Date of birth / Fødselsdato

Place of birth / Fødested

Nationaity / Nationalitet

Occupation / Profession

Residence, street / Adresse
Postal code / Postnummer

Telephone / Telefonnr.

Family status / Civilstand

Number of children / Antal børn

Passport Nº

Issued on / Udstedelsesdato

Issued by / Udstedt af

Valid until / Gyldigt til

Have you ever been in Togo?
Har du besøgt Togo før?

Are you travelling accompanied?
Rejser du sammen med andre?

Accompanied by / Rejsefælle
Purpose of journey / Formål med rejsen
Type: Tourist / business

Business or conference

Place / Sted
Date of start / Startdato
Duration / Varighed

Duration of stay / Opholdets varighed
Your exact adress during the stay /
Fuldstændig adresse for opholdet
Date of arrival / Ankomstdato
Border of first entrance in Togo
Indrejsegrænsested (fx Lufthavn)
Do yo have family in Togo?
Har du familie i Togo?
Place and date / Sted og dato

Signature / Underskrift

Date of departure / Udrejsedato
Border of departure from Togo
Udrejsegrænsested (Lufthavn)
Do you have family in Denmark?
Har du familie i Danmark?

For official use only

Sådan udfylder du visumansøgning til Benin
Her får du en vejledning til, hvad du skal skrive i felterne på visumansøgningen til Benin.
Det er en god idé at have dit pas i nærheden. Bemærk, at ansøgningsskemaet skal udfyldes på engelsk.
Husk derfor, at ”Æ – Ø – Å” skal skrives ”AE – OE – AA”.

Section 1
Name: Skriv dit fulde navn
Date of Birth: Skriv din fødselsdato
Maiden name: Skriv dit eventuelle pigenavn
Place of Birth: Skriv, hvor du er født, præcis som det står i dit pas
Christian name: Skriv dit fornavn
Genuine nationality: Skriv din eventuelle tidligere nationalitet
Martital Status: Vælg MARRIED hvis du er gift, SINGLE hvis du ikke er gift., DIVORCED hvis du er fraskilt,
WIDOW hvis du er enke/enkemand
Present nationality: Skriv din nuværende nationalitet
Number of Children: Skriv, hvor mange børn du har. Har du ikke børn, skriver du None
Ages: Skriv dit barns/dine børns alder. Har du ikke børn, skriver du None
Home Address: Skriv din hjemmeadresse
Reasons of your journey: Skriv Tourism
Present address: Skriv din nuværende adresse
Phone No.: Skriv dit telefonnummer
Profession: Skriv din nuværende stilling. Er du pensioneret, skriver du Retired
Military status: Hvis du arbejder i militæret, skal du skrive din stilling. Ellers skriver du None
Arrival date: Skriv din ankomstdato til Benin

Section 2
Nature and validity of request visa transit to: Udfyldes af Albatros
No. of days of transit: Udfyldes af Albatros
Duration of Stay: Vælg Multiple Entries (max 90 days)
N˚ Passport: Skriv dit pasnummer
Date of issue: Skriv den dato, dit pas blev udstedt (dag – måned – år)
By: Skriv det sted, dit pas blev udstedt – præcis som det står i dit pas
Valid until: Skriv den dato, dit pas udløber (dag – måned – år)

Section 3
Have you been living in Benin more than 3 months without interruption?: Vælg Yes, hvis du tidligere har
opholdt dig i Benin i mere end 3 måneder. Ellers vælger du No.
If yes, when: Hvis du har opholdt dig i Benin i mere end 3 måneder, skal du hér skrive hvornår
Entrance place in Benin (airport/town): Skriv Quidah
Address of your family in Benin: Udfyldes ikke, hvis du ikke har familie i Benin

Section 4
Address in your country of residence: Skriv din nuværende adresse
Exact adresses in Benin during your jouney: Udfyldes af Albatros
Do you want to establish a trade or an industry in Benin: Vælg No
Where do you want to go when leaving Benin: Skriv Togo

Section 5
Do you engage yourself : Vælg Yes
Done at: Skriv stedet, hvor du er nu, og dags dato
Date: Skriv dags dato
Signature: Skriv din underskrift

