Turistvisum til Russland

For reiser til Russland kreves det visum.

Visum søkes hos det Russiske konsulatet i Oslo.
Adresse: Drammensveien 74, tel.:22551763.
Åpningstid: man-fre 09.00-12.00

N.B! Behandlingsfrister og gebyrer kan endres uten forhåndsvarsel.

For å søke visum til Russland må det leveres:

1) kopi av Deres reiseforsikring

2) nøyaktig utfylt og underskrevet søknadskjema (klikk HER for eksempel)

3) 1 passbilde (IKKE KOPI!)

4) originalt pass (må være gyldig i minst 6 måneder etter reisen for turistvisum og i minst
1,5 år for businessvisum)

5) turistvoucher (invitasjon) . Byråets referansenummer for visum skal stå på
bekreftelsen/turistvoucher.

6) ferdigfrankert konvolut med returadresse(for deg/dere som har ikke mulighet til å få
levert/hentet papirene selv)
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7) kopi av betalingsbekreftelse (utskrift fra netbank for eks.)

Intourist Norway AS er behjelpelig med å skaffe all nødvendig dokumenatsjon slik at visumet
blir utstedt på en korrekt måte.

Dette gjelder både for deg som ønsker å bo på et hotell og for deg som ønsker å bo privat.

Dersom du ønsker å bo privat, kan vi ordne visumbistand til deg.

N.B.! Husk at visumet må registreres i løpet av 72 timer fra ankomst på den nærmeste
postkontor, politistasjon eller hotellet Dere skal bo på.

Behandlingstid:

- på konsulatet : 4 virkedager (1 virkedag for ekspress visum)

- hos Intourist norway AS: fra 2 virkedager

- noen dager i tilfelle papirene er sendt(skal sendes tilbake) med posten

Pris for vanlig turist visum: kr 965,- per person dersom en person søker.

Pris for ekspress turistvisum: kr 1480,- per person dersom en person søker. Ekspress visum
kan fås KUN hvis raskere behandling og evt. utstedelse av visumet er praktisk mulig.
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Prisene inkluderer konsulatavgift, kurertjeneste og invitasjon.

Vår kontonummer er: 7026.05.40988 Intourist Norway AS.

Vennligst, merk betaling med ditt/deres navn.

FOR INFORMASJON OM BUSINESS VISUM KLIKK HER.
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