WIZA DO ALGIERII
Wiza pobytowa do Algierii wydawana jest osobom przyjeżdżającym w celach prywatnych, odwiedzin znajomych,
rodziny. Wiza pobytowa może być jedno lub wielokrotna.

WIZA BIZNESOWA
Wiza biznesowa do Algierii wydawana jest osobom przyjeżdżającym na rozmowy handlowe z kontrahentami, na
targi, oraz w celach serwisowych (montaż i naprawa urządzeń) Wiza biznesowa może być jedno lub wielokrotna.

CZAS OCZEKIWANIA
•

7 dni – tryb standardowy

WYMAGANE DOKUMENTY
•

1 wniosek wizowy – wypełnia się online na stronie – otwórz wniosek wizowy

•

paszport ważny min. 6 miesięcy dłużej od daty zakończenia ważno ści wizy

•

1 kolorowe aktualne zdjęcie paszportowe, twarz na wprost (3,5cm x 4,5cm)

•

zaproszenie od algierskiego kontrahenta,

•

obowiązkowe ubezpieczenie kosztów leczenia za granicą.

Pobierz wniosek wizowy wiza biznesowa

KOSZT UZYSKANIA WIZY

•

420zł – wiza jednokrotna

•

420zł – wiza wielokrotna

•

Pośrednictwo: 140 zł

UWAGI

•

ubezpieczenie można zakupić w naszym biurze

•

zaproszenie wystarczy podesłać w dobrej jako ści drogą mailową (nie musi być oryginał)

•

wiza wielokrotna wydawana jest na rok, z możliwo ścią przebywania podczas jednego pobytu
maksymalnie 90 dni

•

wiza jednokrotna wydawana jest na okres 3 miesięcy z możliwo ścią przebywania 30 dni na terenie
Algierii

WIZA POBYTOWA/RODZINNA
Wiza pobytowa do Algierii wydawana jest osobom przyjeżdżającym w celach prywatnych, odwiedzin znajomych,
rodziny. Wiza pobytowa może być jedno lub wielokrotna.

CZAS OCZEKIWANIA
•

7 dni – tryb standardowy

WYMAGANE DOKUMENTY
•

1 wniosek wizowy – wypełnia się online na stronie – otwórz wniosek wizowy

•

paszport ważny min. 6 miesięcy dłużej od daty zakończenia ważno ści wizy

•

1 kolorowe aktualne zdjęcie paszportowe, twarz na wprost (3,5cm x 4,5cm)

•

zaproszenie od osoby prywatnej z Algierii

•

oryginał aktu małżeństwa lub aktu urodzenia do wglądu w przypadku wizy rodzinnej

•

obowiązkowe ubezpieczenie kosztów leczenia za granicą

Pobierz wniosek wizowy wiza pobytowa/rodzinna

KOSZT UZYSKANIA WIZY
•

350zł – wiza jednokrotna

•

350zł – wiza wielokrotna

•

pośrednictwo: 140 zł

UWAGI
•

ubezpieczenie można zakupić w naszym biurze

•

zaproszenie musi być potwierdzone przez lokalny urząd miasta w Algierii,

•

zaproszenie wystarczy podesłać w dobrej jako ści drogą mailową (nie musi być oryginał)

•

oryginał aktu urodzenia lub aktu małżeństwa dotyczy tylko wizy rodzinnej

•

wiza wielokrotna wydawana jest na rok, z możliwo ścią przebywania podczas jednego pobytu
maksymalnie 90 dni

•

wiza jednokrotna wydawana jest na okres 3 miesięcy z możliwo ścią przebywania 30 dni na terenie
Algierii

WIZA TURYSTYCZNA
Wiza wydawana jest osobom przyjeżdżającym w celach turystycznych. Wiza jest jednokrotna

CZAS OCZEKIWANIA
•

7 dni – tryb standardowy

WYMAGANE DOKUMENTY

•

1 wniosek wizowy – wypełnia się online na stronie – otwórz wniosek wizowy

•

paszport ważny min. 6 miesięcy dłużej od daty zakończenia ważno ści wizy

•

1 kolorowe aktualne zdjęcie paszportowe, twarz na wprost (3,5cm x 4,5cm)

•

kopia rezerwacji biletu

•

potwierdzenie z biura turystycznego

•

obowiązkowe ubezpieczenie kosztów leczenia za granicą.

Pobierz wniosek wizowy wiza turystyczna

KOSZT UZYSKANIA WIZY
•
350zł – wiza jednokrotna

•

Pośrednictwo: 140 zł

UWAGI
•

ubezpieczenie można zakupić w naszym biurze

•

wiza jednokrotna wydawana jest na okres 3 miesięcy z możliwo ścią przebywania 30 dni na terenie
Algierii

