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ČÍNSKÁ

LIDOVÁ

REPUBLIKA

TURISTICKÉ
VÍZUM

Standart - 4-5 dní
Cena - 3500 Kč,Express - 3 dní
Cena - 4500,Urgentně - 2 dní
Cena - 5400,-

POŽADOVANÉ
DOKUMENTY:

Cestovní pas (držitelé více cestovních pasů musí k
podání žádosti přiložit všechny pasy, které Vám
budou vraceny ihned po podání žádosti o vízum)
Kvalitní kopie první stránky pasu (celé dvoustrany)
1 x foto pasového formátu s bílým pozadím bez brýlí
Kopie zakoupené letenky nebo rezervace
Detailní itinerář cesty po Číně v anglickém jazyce s
uvedením jména žadatele a podpisem
Rezervace ubytování - stáčí rezervace Hotelu
Pokud je žadatel OSVČ, musí k žádosti přiložit
aktuální výpis z živostenského rejstříku (nemusí být
ověřený)
Ambasáda si může vyžádat další doplňující
dokumenty (např.: výpis z účtu, cestovní pojištění,
potvrzení o zaměstnání,..)

Poznámka: ambasáda ČLR v Praze akceptuje přílohy pouze v českém,
anglickém nebo čínském jazyce
Vyplneny formulář - vzor

BUSINESS
VÍZUM

Standart - 4-5 dní
Cena - 4000 Kč,Express - 3 dní
Cena - 5000,Urgentně - 2 dní
Cena - 5900,-

POŽADOVANÉ
DOKUMENTY:

Cestovní pas (držitelé více cestovních pasů musí k
podání žádosti přiložit všechny pasy, které Vám
budou vraceny ihned po podání žádosti o vízum)
Kvalitní kopie první stránky pasu (celé
dvoustrany)
1 x foto pasového formátu s bílým pozadím bez
brýlí

Zvací dopis - rádi Vám všechny druhy zvacích dopisů zařídíme, pro
více info, prosím volejte +420608568675
Vysílací dopis (original + razítko s podpisem)
pokud je žadatel o vízum jednatelem společnosti zapsaným v
obchodním rejstříku, musí k žádosti a k vysílacímu dopisu předložit
úředně ověřený výpis z OR (ne starší než 3 měsíce)
pokud je žadatel OS VČ, musí k žádosti přiložit aktuální výpis z
živostenského rejstříku (nemusí být ověřený)
Poznámka: žádost o dvou a vícevstupé vízum musí být podložena
odůvodněním ve zvacím a vysílacím dopise (u dvouvstupových víz není
standardně vysílací dopis vyžadován, doporučujeme jej však přiložit);
žadatelům, kteří ještě neměli v minulosti čínské vízum ambasáda uděluje
maximálně jednovstupé vízum s platností 3 měsíce (ve výjimečných
případech 2 vstupy s platností max. 6 měsíců). Pro vyřízení dvouvstupého či
vícevstupého víza je třeba doložit, že žadatel již opakovaně v minulosti čínské
vízum obdržel (je třeba přiložit kopie těchto víz a příslušných razítek)
Vyplneny formulář - vzor

Pro více informací o ostatních typech víz a zvacích nebo vysílacích dopisů

prosím kontaktujte +420608568675. Poradíme a zařídíme vše za Vás!

