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ARMÉNIE Bezvízový styk na 180 dní. Turistické vízum 60,- EURO, 1 fotografie, dvě volné strany v pase, vyřízení 14 dní. + 3 hod. 100 AMD = 5 Kč 4 hod.

ARGENTINA Bezvízový styk. Bezvízový styk do 90 dnů. - 4 hod. 1 ARS = 0,90 Kč 16 hod.

ÁZERBÁJDŽÁN Turistické vízum: 1.900,- Kč, zařídí CK, vyřízení trvá 3 týdny, pas, dvě fotografie. 
osobně dostavit na ambasádu z důvodu odebrání otisku prstů.

Turistické vízum: CK dodá rezervaci hotelu a klienti si vízum vyřizují osobně na příslušném 
velvyslanectví ve Vídni (odebrání otisků prstů). Vyřízení cca 15 dní.

+ 4 hod. 1 AZN = 25,40 Kč 5 hod.

AUSTRÁLIE Turistické vízum (eVizum) pro vstup do země je zdarma udělováno na 1 rok s neomezeným 
počtem vstupů (1 vstup=maximálně  3 měsíce). Při vyřízení přes CK poplatek 500,- Kč. 
Vyřízení víza trvá přibližně týden, v případě nutnosti doložení dodatečných dokumentů cca
3 týdny.

Turistické vízum (eVizum) pro vstup do země je zdarma udělováno na 1 rok s neomezeným 
počtem vstupů (1 vstup=maximálně  3 měsíce). Při vyřízení přes CK poplatek 20,- EURO. 
Vyřízení víza trvá přibližně týden, v případě nutnosti doložení dodatečných dokumentů cca 
3 týdny.

+ 8-10 hod. 1 AUD = 18,40 Kč 24 hod.

BAHRAJN Turistické vízum na max. 14 dní pobytu po příletu za 68,- USD. Biometrický pas nesmí 
obsahovat izraelské razítko. 

Turistické vízum 85,- EURO. Nutná čitelná barevná kopie pasu. Pas nesmí obsahovat izraelské 
razítko. Vyřízení trvá 10 pracovních dní.

+ 2 hod. 1 BHD = 59,00 Kč 6 hod.

BELIZE Bezvízový styk. Bezvízový styk. - 7 hod. 1 BZD = 12,20 Kč 15 hod.

BHUTÁN Vízum se uděluje na hranici za poplatek 20,- USD, nutné 2 fotografie. Vízum se uděluje na hranici za poplatek 20,- USD, nutné 2 fotografie. +4,5 hod. 100 BTN = 36,- Kč 15 hod.

BOLÍVIE Bezvízový styk. Bezvízový styk do 90 dnů. Pas platný minimálně 6 měsíců. - 5 hod. 1 BOB = 3,30 Kč 14 hod.

BOTSWANA Bezvízový styk do 30 dnů. Pas platný minimálně 6 měsíců po návratu z destinace, nutné 2 
volné stránky v pase. Na hranici nutné uhradit vstupní poplatek $30

Bezvízový styk do 30 dnů. Pas platný minimálně 6 měsíců po návratu z destinace, nutné 2 
volné stránky v pase. Na hranici nutné uhradit vstupní poplatek $30

+ 2 hod. 1 BWP = 2,20 Kč 15 hod.

BRAZÍLIE Bezvízový styk. Bezvízový styk do 90 dnů. - 4 hod. 1 BRL = 6,00 Kč 13 hod.

BRUNEJ Bezvízový styk. Bezvízový styk do 14 dnů. + 6 hod. 1 BND = 18,- Kč 15 hod.

ČÍNA Turistické vízum: 2.500,- Kč, 1 foto, vyřízení trvá 1 týden. Turistické vízum: 50,- EURO, 1 foto, cestovní pas platný 6 měsíců po návratu, nutné 2 volné 
strany. Vízový dotazník, itinerář letu. Vyřízení trvá cca 1 týden.

+ 7 hod. 1 CNY = 3,50 Kč 14 hod.

DOMINIKÁNSKÁ R. Pří příletu vstupní turistická karta (zahrnuta v ceně letenky) Pří příletu vstupní turistická karta (zahrnuta v ceně letenky) - 6 hod. 100 DOP = 48,20 Kč 13 hod.

EKVÁDOR Bezvízový styk. Bezvízový styk do 90 dnů. - 6 hod. 1 USD = 22,- Kč 14 hod.

EMIRÁTY Bezvízový styk do 30 dní. V pase nesmí být izraelské razítko. Bezvízový styk do 30 dní. V pase nesmí být izraelské razítko. + 3 hod. 1 AED = 6,10 Kč 6 hod.

ESTONSKO Bezvízový styk Bezvízový styk do 90 dní + 1 hod. 1 EURO = 27 Kč 3 hod.

ETIOPIE Nutné vízum, k zakoupení po příletu za poplatek 50,- USD. Pas platný min. 6 měsíců po 
návratu, 1 volná dvoustrana.

Nutné vízum, k zakoupení po příletu za poplatek 50,- USD. Pas platný min. 6 měsíců po 
návratu, 1 volná dvoustrana.

+ 2 hod. 1 ETB = 0,80 Kč 9 hod.

FIDŽI Bezvízový styk do 4 měsíců pobytu. Pas platný minimálně 6 měsíců po návratu. Bezvízový styk do 4 měsíců pobytu. Pas platný minimálně 6 měsíců po návratu. + 11 hod. 1 FJD = 12,00 Kč 27 hod.

FILIPÍNY Bezvízový styk při pobytech do 21 dnů. Bezvízový styk při pobytu do 21 dnů. + 7 hod. 100 PHP = 44 Kč 15 hod.

FR. GUYANA Bezvízový styk do 90 dnů. Bezvízový styk. - 4 hod. 1 EURO = 26 Kč 13 hod.

FR. POLYNÉSIE Francouzské teritorium, bezvízový styk pro pobyty do 90 dnů. Nutná registrace či vstupní 
vízum do USA při letu s mezipřistáním v USA.

Francouzské teritorium, bezvízový styk. Nutná registrace či vstupní vízum do USA při letu s 
mezipřistáním v USA.

- 11 hod. 100 XPF = 21 Kč 28 hod.

GAMBIE Situace je nepřehledná a vždy je nutno informace ověřit! Vízum vyřizuje ambasáda v Bruselu, 
poplatek 50,- EUR (Eso Travel vyřizuje za poplatek 2.000,- Kč). Vyřízení trvá nejméně 2 
pracovní dny, nutný pas platný 6 měsíců po návratu, 2 x foto pasového formátu, fotokopie 
3 - 4 stránek pasu s identifikačními údaji, potvrzení CK o zajištěném ubytování, kopie 
zpáteční letenky.

Situace je nepřehledná a vždy je nutno informace ověřit! Vízum vyřizuje ambasáda v Bruselu, 
poplatek 50,- EUR (Eso Travel vyřizuje za poplatek 2.000,- Kč). Vyřízení trvá nejméně 2 
pracovní dny, nutný pas platný 6 měsíců po návratu, 2 x foto pasového formátu, fotokopie 
3 - 4 stránek pasu s identifikačními údaji, potvrzení CK o zajištěném ubytování, kopie 
zpáteční letenky.

+ 1 hod. 100,- DMS = 47,- Kč 6 hod.

GRUZIE Bezvízový styk. Bezvízový styk do 90 dnů. + 3 hod. 1 GEL = 12 Kč 4 hod.

GUATEMALA Bezvízový styk. Bezvízový styk do 90 dnů. - 7 hod. 1 GTQ = 3,20 Kč 15 hod.

HONGKONG Bezvízový styk. Bezvízový styk do 90 dnů. + 7 hod. 1 HKD = 3 Kč 14 hod.

CHILE Bezvízový styk. Bezvízový styk do 90 dnů. Pas musí být platný 6 měsíců po návratu z destinace. - 6 hod. 100 CLP = 3,50 Kč 15 hod.

INDIE Turistické vízum: 2.500,- Kč, 1 fotografie, vyřízení za 2 týdny. Turistické vízum, 60,- EURO, 1 foto, doklad o pojištění, doklad o dostatku finančních 
prostředků v částce 50,- EURO na osobu a den, itinerář letu, pas platný 6 měsíců po příletu, 
dvě volné stránky, vyplněný vízový dotazník. Vyřízení cca 1 týden.

+ 4,5 hod. 100 INR = 35 Kč 10 hod.

INDONÉSIE Bezvízový styk na vybraných letištích. Turistické vízum 60,- EURO, 2 foto, pas platný min. 6 měsíců po návratu, 2 volné stránky, 
vízový dotazník, doklad o dostatku finančních prostředků - 50,- EURO/ os./den. Vyřízení 
týden nebo individuálně po příletu na letišti za 25,- USD na 30 dní.

+ 7 hod. 1000 IDR = 1,70 Kč 17 hod.

ÍRÁN Turistické vízum: kopie pasu, 1x foto, vyřízení vstupního kódu 2 měsíce – zařídí CK. Vízum se 
následně po předložení kódu obdrží po příletu za polatek 65,- Euro. Ženy musí mít fotku v 
šátku se zahalenými vlasy. Nutný biometrický pas s platností 6 měsíců po návratu, potřeba 
dvě volné stránky vedle sebe a nesmí obsahovat izraelské razítko.

Turistické vízum: 2.000,- Kč + 3 foto, zařídí CK, vyřízení 2 měsíce, nesmí být v pase izraelské 
razítko. Ženy musí mít fotku v šátku se zahalenými vlasy. Klienti musí žádost o vízum osobně 
podat a víza osobně vyzvednout. Nutné potvrzení o cestovního pojištění. Nutný biometrický 
pas s platností 6 měsíců po návratu.

+2 hod. 10000 IRR = 5,30 Kč 6 hod.

ISLAND Bezvízový styk. Bezvízový styk do 90 dnů. - 2 hod. 100 ISK = 16,10 Kč 5 hod.

IZRAEL Bezvízový styk. Bezvízový styk do 90 dnů. + 1 hod. 1 ILS = 6,10 Kč 4 hod.

JAMAJKA Bezvízový styk při pobytech do 30 dnů. Bezvízový styk při pobytech do 30 dnů. - 6 hod. 100 JMD = 17,40 Kč 14 hod.

JAPONSKO Bezvízový styk. Bezvízový styk do 90 dnů. + 8 hod. 100 JPY = 21 Kč 15 hod.

JAR Bezvízový styk do 90 dnů. Nutné 2 volné stránky v pase. Turistické vízum. CK vyřídí za poplatek 50 EUR. Nutné 3 volné stránky v pase, pas musí být 
platný min. 30 dnů po návratu ze země. Vyřízení trví 5-10 pracovních dní.

+ 1 hod. 1 ZAR = 1,80 Kč 12 hod.

JORDÁNSKO Turistické vízum po příletu na letišti za 20,- JOD. Turistické vízum: 60,- EURO, vyřizuje CK, 1 foto, itinerář letu, pas platný 6 měsíců po návratu, 
2 volné strany, vízový dotazník. Vyřízení trvá cca 1 týden.

+ 1 hod. 1 JOD = 31,50 Kč 6 hod.

KAMBODŽA Turistické vízum se uděluje při vstupu do země, poplatek 30,- USD, 1 fotografie. Nutný pas s 
platností 6 měsíců po návratu.

Turistické vízum se uděluje při vstupu do země, poplatek 30,- USD, 1 fotografie. Nutný pas s 
platností 6 měsíců po návratu.

+ 6 hod. 1000 KHR = 5,20 Kč 14 hod.

KANADA Pro cestu do Kanady je nutné elektronické vstupní povolení eTA a BIOMETRICKÝ pas. Autor-
izace stojí $7, platí pět let a lze ji uhradit pouze platební kartou přes internetové rozhraní. 
Registraci může rovněž zajistit CK za 600,- Kč/os. 

Pro cestu do Kanady je nutné elektronické vstupní povolení eTA a BIOMETRICKÝ pas. Autor-
izace stojí $7, platí pět let a lze ji uhradit pouze platební kartou přes internetové rozhraní. 
Registraci může rovněž zajistit CK za €20.

- 6 hod. 1 CAD = 17,50 Kč 8 - 14 hod.

KAPVERDY Turistické vízum na letišti za poplatek 45,- EURO Turistické vízum 45,- EURO. - 2 hod. 100 CVE = 23,40 Kč 6 hod.

KATAR Bezvízový styk. Bezvízový styk. + 2 hod. 1 QAR = 6,20 Kč 8 hod.

KEŇA O turistické vízum je nutno žádat před odletem elektronicky, poplatek za udělení víza činí 
51,- USD, doba vyřízení 3 prac. dny. CK vyřizuje za 1.850,- Kč. Nutný sken zadní strany pasu 
platného 6 měsíců po návratu z destinace, sken fotografie, jména rodičů, adresa, profese, č. 
mob. telefonu, e-mail, potvrzení o zajištěném ubytování či programu v Keni.

O turistické vízum je nutno žádat před odletem elektronicky, poplatek za udělení víza činí 
51,- USD, doba vyřízení 3 prac. dny. CK vyřizuje za 1.850,- Kč. Nutný sken zadní strany pasu 
platného 6 měsíců po návratu z destinace, sken fotografie, jména rodičů, adresa, profese, č. 
mob. telefonu, e-mail, potvrzení o zajištěném ubytování či programu v Keni.

+ 2 hod. 100 KES = 24,10 Kč 12 hod.

KOLUMBIE Bezvízový styk. Bezvízový styk do 180 dnů. - 6 hod. 1000 COP = 7,60 Kč 13 hod.

KOREA JIŽNÍ Bezvízový styk. Bezvízový styk do 90 dnů. + 8 hod. 100 KRW = 2,20 Kč 15 hod.

KOREA SEVERNÍ Turistické vízum pro kolektivní turistiku - poplatek 1.900,- Kč, 1 fotografie, vyřízení víza trvá 
1 měsíc.

Turistické vízum pro kolektivní turistiku - poplatek 80,- EURO, 1 fotografie, vyřízení víza 
trvá 1 měsíc.

+ 8 hod. 1 KPW = 15,30 Kč 16 hod.

KOSTARIKA Bezvízový styk. Bezvízový styk do 90 dnů. - 7 hod. 100 CRC = 4,00 Kč 12 hod.

KUBA Turistické vízum, poplatek 950,- Kč, kopii pasu dodat 5 dní před odletem. Turistické vízum, poplatek 36,- EURO, vyřízení v Bratislavě  do 5 dnů. Nutná fotokopie pasu, 
místo a termín pobytu.

- 6 hod. 1 CUP = 22,30 Kč 12 hod.

LAOS Turistické vízum se uděluje na vybraných hraničních přechod.ech a letištích za poplatek 31,- 
USD, 1 fotografie. Nutný  pas s platností 6 měsíců po návratu.

Turistické vízum se uděluje na vybraných hraničních přechodech a letištích za poplatek 31,- 
USD, 1 fotografie. Nutný  pas s platností 6 měsíců po návratu.

+ 6 hod. 1000 LAK = 2,60 Kč 15 hod.

LITVA Bezvízový styk Bezvízový styk do 90 dnů. +1 hod. 1 LTL = 7,60 Kč 2 hod.

LOTYŠSKO Bezvízový styk Bezvízový styk do 90 dnů. +1 hod. 1 LVL = 37 Kč 3 hod.
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MADAGASKAR Turistické vízum se uděluje při vstupu do země za poplatek 25,- EURO, 1 fotografie, fotokopie 
cestovního pasu.

Turistické vízum se uděluje při vstupu do země za poplatek 25,- EURO, 1 fotografie, fotokopie 
cestovního pasu.

+ 2 hod. 1000 MGA = 9 Kč 15 hod.

MALAJSIE Bezvízový styk. Bezvízový styk do 90 dnů. + 7 hod. 1 MYR = 5,20 Kč 14 hod.

MALAWI Turistické vízum: na letišti za poplatek 75,- USD. Turistické vízum: na letišti za poplatek 75,- USD. + 2 hod. 100 MWK = 3,00 Kč 14 hod.

MAROKO Bezvízový styk do 90 dnů. Bezvízový styk do 90 dnů. - 1 hod. 1 MAD = 2,30 Kč 5 hod.

MARTINIK Francouzské teritorium, bezvízový styk. Francouzské teritorium, bezvízový styk. - 5 hod. 1 EURO = 26 Kč 13 hod.

MAURITIUS Bezvízový styk. Bezvízový styk do 90 dnů. + 3 hod. 100 MUR = 70 Kč 14 hod.

MEXIKO Bezvízový styk. Bezvízový styk do 90 dnů. Platnost pasu minimálně 6 měsíců po návratu. - 7 hod. 1 MXP = 1,20 Kč 13 hod.

MONGOLSKO Turistické vízum: 2.300,- Kč, 2 foto, vyřízení 14 dní. Platnost pasu 6 měsíců po příletu. Turistické vízum: 70,- EURO, 2 foto, vyřízení 14 dní. Platnost pasu 6 měsíců po příletu. + 7 hod. 100 MNT = 1,20 Kč 12 hod.

MOZAMBIK Vízum lze získat po příletu/příjezdu prakticky na všech hlavních hraničních přechodech (jejich 
seznam k dispozici v CK) za poplatek cca $60-70. Kč a je platné 60 dnů. 

Vízum lze získat po příletu/příjezdu prakticky na všech hlavních hraničních přechodech (jejich 
seznam k dispozici v CK) za poplatek cca $60-70. Kč a je platné 60 dnů. 

+ 2 hod. 100 MZN = 36 Kč 14 hod.

MYANMAR Turistické vízum za poplatek 1.500,- Kč, sken pasu, sken aktuální barevné fotografie, vyřízení trvá 
1 týden. Pas platný minimálně 6 měsíců po návratu, nutné 2 stránky v pase.

Turistické vízum za poplatek 1.500,- Kč, sken pasu, sken aktuální barevné fotografie, vyřízení 
trvá 1 týden. Pas platný minimálně 6 měsíců po návratu, nutné 2 stránky v pase.

+ 5 hod. 30 100 MMK = 1,6 Kč 14 hod.

NAMIBIE Turistické vízum: vyřídí CK poplatek 3.000,- Kč, 2 foto, rezervace letenky, 2 volné stránky v pase, 
itinerář cesty, rezervace ubytování. Vyřízení trvá 2 týdny.

Turistické vízum: poplatek cca 110, 2 foto, rezervace letenky, 2 volné stránky, itinerář cesty, 
rezervace ubytování, vízový dotazník. Vyřízení trvá týden, pas platný 6 měsíců po návratu.

+ 1 hod. NAD = 1,7 Kč 13 hod.

NEPÁL Turistické vízum se uděluje při vstupu do země, poplatek 30,- USD, 1 fotografie. Turistické vízum na 15 dní se uděluje při vstupu do země za 25,- USD, 1 foto. + 4 hod. 45 min. 100 NPR = 21 Kč 14 hod.

NIKARAGUA Bezvízový styk do 90 dní Bezvízový styk do 90 dnů. - 6 hod. 100 NIO = 70,50 Kč 12 hod.

NOVÝ ZÉLAND Bezvízový styk do 90 dnů. Bezvízový styk do 90 dnů. + 11 hod. 1 NZD = 16,30 Kč 26 hod.

OMÁN Turistické vízum: na letišti za poplatek 55,- USD. Turistické vízum: na letišti za poplatek 6,- OMR. + 3 hod. 1 OMR = 58,00 Kč 7 hod.

PANAMA Bezvízový styk do 90 dní Bezvízový styk do 90 dnů. - 6 hod. 1 PAB = 22,40 Kč 12 hod.

PAPUA-NOVÁ 
GUINEA

Vízum nunté vyřídit předem. V CK 2.000,- Kč/osoba. 1x foto, vyplněný formulář a zpáteční 
letenka.

Vízum nutné vyřídit předem. V CK 2.000,- Kč/osoba. 1x foto, vyplněný formulář a zpáteční 
letenka.

+ 8 hod. 1 PGK = 8,50 Kč 30 hod.

PARAGUAY Bezvízový styk. Bezvízový styk do 90 dnů. - 4 hod. 1000 PYG = 4,00 Kč 15 hod.

PERU Bezvízový styk. Bezvízový styk do 90 dnů. - 6 hod. 1 PEN = 6,90 Kč 13 hod.

RÉUNION Francouzské teritorium, bezvízový styk. Francouzské teritorium, bezvízový styk. + 3 hod. 1 EURO = 26 Kč 14 hod.

RUSKO Turistické vízum: poplatek 3.100,- Kč, cestovní pas + 1 barevná fotografie. Vyřízení trvá 10 dní. 
Platnost pasu 6 měsíců po příletu.

Turistické vízum: poplatek 3.100,- Kč, cestovní pas + 1 barevná fotografie. Vyřízení trvá 10 
dní. Platnost pasu 6 měsíců po příletu.

+ 2 hod. až 
+ 10 hod. 

100 RUB = 35 Kč 2h.30min -
14 hod. 

RWANDA Nutné vízum, k zakoupení po příletu za poplatek 30,- USD. Pas platný min. 6 měsíců po návratu, 
1 volná dvoustrana, mezinárodní očkovací průkaz s vyznačeným očkováním proti žluté zimnici.

Nutné vízum, k zakoupení po příletu za poplatek 30,- USD. Pas platný min. 6 měsíců po návratu, 
1 volná dvoustrana, mezinárodní očkovací průkaz s vyznačeným očkováním proti žluté zimnici.

+ 1 hod. 100 RWF = 2,60 Kč 9 hod.

SAMOA Bezvízový styk do 90 dnů Bezvízový styk do 30 dnů. +11 hod. 1 WST = 9,70 Kč 30 hod.

SAÚDSKÁ ARÁBIE Obchodní vízum 3.200,- Kč + 1 foto, zvací dopis, vyřízení 14 dní, pas bez izraelského razítka. Obchodní vízum 125- EUR + 1 foto, zvací dopis, vyřízení 14 dní, pas bez izraelského razítka. +2 hod. 1 SAR = 6,60 Kč 8 hod.

SENEGAL Bezvízový styk na dobu max. 90 dní. Nutný pas platný 3 měsíce po návratu. Bezvízový styk na dobu max. 90 dní. Nutný pas platný 3 měsíce po návratu. + 1 hod. 100,- XOF = 3,80 Kč 5,5 hod.

SEYCHELY Bezvízový styk. Bezvízový styk do 90 dnů. + 2 hod. 1 SCR = 1,90 Kč 12 hod.

SINGAPUR Bezvízový styk. Bezvízový styk do 90 dnů. + 7 hod. 1 SGD = 17,- Kč 14 hod.

SRÍ LANKA Turistické vízum za 1.500,- Kč, fotokopie pasu, vyřízení 1 týden. Elektronické vízum, poplatek 30,- EURO, nutná fotokopie pasu. + 4,5 hod. 100 LKR = 14,- Kč 11 hod.

SÚDÁN Nutné vízum, vyřízení žádosti trvá 4 - 6 týdnů, nutný 2 x vyplněný formulář, pas platný min. 6 
měsíců po odletu ze Súdánu, 2 x průkazové foto, zvací dopis, poplatek 67,- USD (Eso Travel 
vyřizuje za 2.000,- Kč NETTO). V pase nesmí být vstupní razítko do Izraele! 

Nutné vízum, vyřízení žádosti trvá 4 - 6 týdnů, nutný 2 x vyplněný formulář, pas platný min. 6 
měsíců po odletu ze Súdánu, 2 x průkazové foto, zvací dopis, poplatek 67,- USD (Eso Travel 
vyřizuje za 2.000,- Kč NETTO). V pase nesmí být vstupní razítko do Izraele!

+ 2 hod. 1 SDG = 1,25 Kč 7 hod.

SURINAM Turistické vízum: 2200,- Kč + 2 foto, vyřízení 3 týdny, pas platný 10 měsíců po příletu. Turistické vízum 30,- USD. - 4 hod. 1 SRD = 3 Kč 16 hod.

SV. TOMÁŠ A PRINCŮV O. Bezvízový styk do 15 dnů. Bezvízový styk do 15 dnů. 0 hod. 1000 STD = 1,- Kč 10 hod.

SVAZIJSKO Bezvízový styk. Bezvízový styk. + 1 hod. 1 SZL = 2 Kč 14 hod.

TANZANIE Vízum se uděluje na letišti za poplatek 50,- USD. Pas platný 6 měsíců po návratu. Nutné 
očkování proti žluté zimnici.

Vízum se uděluje na letišti za poplatek 50,- USD. Pas platný 6 měsíců po návratu. Nutné 
očkování proti žluté zimnici.

+ 2 hod. 100 TZS = 0,80 Kč 12 hod.

THAJSKO Bezvízový styk do 30 dnů. Nutný  pas s platností 6 měsíců ponávratu. Bezvízový styk při pobytu do 30 dnů. Nutný  pas s platností 6 měsíců po návratu. + 6 hod. 100 THB = 65,50 Kč 12 hod.

TCHAJ-WAN Bezvízový styk do 30 dnů. Bezvýzoví styk do 30 dnů. + 7 hod. 100 TWD = 75 Kč 15 hod.

TONGA Bezvízový styk do 31 dnů. Bezvízový styk do 31 dnů. + 11 hod. 1 TOP = 11,60 Kč 32 hod.

UGANDA O turistické vízum je nutno žádat před odletem elektronicky, poplatek za udělení víza činí 
50,- USD, doba vyřízení 5 prac. dnů. CK vyřizuje za 3.000,- Kč. Nutný sken zadní strany pasu 
platného 6 měsíců po návratu z destinace, sken fotografie, sken mezinárodního očkovacího 
průkazu s vyznačeným očkováním proti žluté zimnici, jména rodičů, adresa, profese, č. mob. 
telefonu, e-mail, potvrzení o zajištěném ubytování či programu v Ugandě.

O turistické vízum je nutno žádat před odletem elektronicky, poplatek za udělení víza  činí 
50,- USD, doba vyřízení 5 prac. dnů. CK vyřizuje za 3.000,- Kč. Nutný sken zadní strany pasu 
platného 6 měsíců po návratu z destinace, sken fotografie, sken mezinárodního očkovacího 
průkazu s vyznačeným očkováním proti žluté zimnici, jména rodičů, adresa, profese, č. mob. 
telefonu, e-mail, potvrzení o zajištěném ubytování či programu v Ugandě.

+ 2 hod. 100 UGS = 0,60 Kč 9 hod.

UKRAJINA Bezvízový styk. Bezvízový styk. + 1 hod. 100 UAH = 80 Kč 3 hod.

URUGUAY Bezvízový styk. Bezvízový styk do 90 dnů, pas platný minimálně 6 měsíců po návratu. - 4 hod. 100 UYU = 71,20 Kč 15 hod.

USA Pro cestu do USA je nutné elektronické vstupní povolení do USA (ESTA) a BIOMETRICKÝ PAS. 
O povolení ESTA žádejte na https://esta.cbp.dhs.gov. Možnosti platby: pouze kreditními a 
debetními kartami VISA, MasterCard, American Express, Discovery. Výše poplatku při sjednání 
přes CK: 800,- Kč. Do USA lze cestovat i s platným vízem a platným pasem.

Pro cestu do USA je nutné elektronické vstupní povolení do USA (ESTA) a BIOMETRICKÝ PAS. 
O povolení ESTA žádejte na https://esta.cbp.dhs.gov. Možnosti platby: pouze kreditními a 
debetními kartami VISA, MasterCard, American Express, Discovery. Výše poplatku při sjednání 
přes CK: 20,- EUR. Do USA lze cestovat i s platným vízem a platným pasem.

- 6 až -12 
hod.

1 USD = 22 Kč 8 – 18 hod.

VANUATU Bezvízový styk. Turistické vízum, vyřizuje se na Britské ambasádě v Bratislavě. + 9 hod. 100 VUV = 22,30 Kč 34 hod.

VENEZUELA Bezvízový styk. Bezvízový styk do 90 dnů. - 5 hod. zveřejňování pozastaveno 12 hod.

VIETNAM Turistické vízum jednovstupé - poplatek 950,- Kč, dva vstupy 2.900,- Kč +1 aktuální 
fotografie,pas,  vyplněný formulář, vyřízení trvá 10-14 dní. Nutný  pas s platností 6 měsíců po 
návratu.

Turistické vízum jednovstupé - poplatek 950,- Kč, dva vstupy 2.900,- Kč +1 aktuální 
fotografie,pas,  vyplněný formulář, vyřízení trvá 10-14 dní. Nutný  pas s platností 6 měsíců 
po návratu.

+ 7 hod. 1000 VND = 0,9 Kč 14 hod.

ZAMBIE Turistické vízum za poplatek 50,- USD/1 vstup, 80,- USD/2 vstupy, 50,- USD/ transitní vízum - na 
místě. Nutná celá volná stránka v pase.

Turistické vízum za poplatek 50,- USD na místě. + 1 hod. 1 ZMW = 1,50 Kč 15 hod.

ZIMBABWE Turistické vízum za poplatek 30,- USD/1 vstup, 50,- USD/2 vstupy - na místě. Nutná celá volná 
stránka v pase. 

Turistické vízum za poplatek 30,- USD/1 vstup, 50,- USD/2 vstupy - na místě. Nutná celá volná 
stránka v pase.

+ 2 hod. Oficiální měna USD 
a jihoafrický RAND

14 hod. 

Upozornění: vízové požadavky a vízové poplatky se mohou v průběhu roku měnit dle rozhod.nutí správních úřadů zmíněných států. 


