VISAWORLD.CZ

RUSKO

TURISTICKÉ
VÍZUM

Standart - 10 dní
Cena - 2500 Kč,-

Express - 3-4 dní
Cena - 3600 Kč,Super Exp - 2 dní
Cena - 8500 Kč,-

Postaráme se o celý proces Vaší žádosti o vízum. Poskytneme oficiální pozvání, a
také pomůžeme s každým krokem žádosti.
Níže naleznete seznam požadovaných dokumentů. V případě jakýchkoliv dotazů,
neváhejte nás kontaktovat.
POŽADOVANÉ
DOKUMENTY:

Cestovní Pas
Jedna fotokopie první stránky cestovního pasu
Online formulář — Žádost o
vízum (http://visa.kdmid.ru ) - v případě osobní
návštěvy formulář vyplňovat nemusíte
1 pasová fotografie žadatele (3,5 X 4,5 CM, BÍLÉ
POZADÍ)
Cestovní pojištění
Podrobně vyplněny SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM
OSOBNÍCH UDAJŮ (STÁHNOUT zde)

OBCHODNÍ
VÍZUM

Víza do 90 dnů
Standart - 10 dní
Cena - 2900 Kč,-

Express - 3-4 dní
Cena - 3900 Kč,-

Obchodní víza jsou platná 30, 90, 180 nebo 365 dní po
maximální dobu 5 let se 2 vstupy nebo s neomezeným počtem
vstupu.
Zvací dopis je nutný k tomu, abyste obdrželi obchodní víza.
Pomůžeme Vám s výběrem nejvhodnějšího typu víza, v
závislosti na Vaší národnosti a Vašich předcházejících
žádostech o ruské vízum.
POŽADOVANÉ
DOKUMENTY:

Cestovní Pas
Jedna fotokopie první stránky cestovního pasu
Online formulář — Žádost o
vízum (http://visa.kdmid.ru ) - v případě osobní
návštěvy formulář vyplňovat nemusíte
1 pasová fotografie žadatele (3,5 X 4,5 CM, BÍLÉ
POZADÍ)
Cestovní pojištění
Podrobně vyplněny SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM
OSOBNÍCH UDAJŮ (STÁHNOUT zde)
V případě žádaní ročního víza: kopie posledního
víza, která nesmí byt starší než JEDEN rok
U nás můžete objednat a zaplatit převodem JEN POZVÁNÍ. K tomu je potřeba nám na e-mail zaslat:

-Celé jméno žadatele (dle pasu)
-Datum narození
-Telefonní číslo
-Číslo cestovního pasu a datum platnosti
-Datum vjezdu a výjezdu do Ruské federace
-Destinace
-Název a adresa Hotelu pokud maté
-Počet vstupů (1 nebo 2)
Během jedné hodiny vám zašleme zvací dopis připravený k vytištění (platné pro

turistická pozvání a firemní dopisy).

Radí Vám vyřídíme i ostatní typy viz - +420608568675.

Poradíme a zařídíme vše za Vás!

