Bilaga till bokningsbekräftelsen INDIENRESOR
Viktigt om pass, visum, färdhandlingar mm
BOKNINGSBEKRÄFTELSE
Kontrollera att bokningsbekräftelsen är riktig – datum, avreseort, eventuella tillägg, stavning av ditt
namn, etc.
SVARSBREV
Fyll i och returnera Svarsbrev och en kopia av identitetssidan i passet inom 10 dagar då vi behöver
dessa uppgifter för att kunna göra de lokala bokningarna. Svarsbrevet hämtas på
www.indienresor.se/vadhandernu Där hittar du även annan viktig information, Praktiska råd och tips
etc. Om du valt att få bekräftelsen med vanlig post bifogas detta dokument.
STAVNING AV NAMN
I flygbiljetten måste ditt namn stavas exakt som i det pass du ska använda under resan. Om namnet i
flygbiljetten inte stämmer med namnet i passet kan flygbolaget i värsta fall neka incheckning, eller i
vissa fall, skriva ut nya biljetter mot en kostnad. Kontrollera därför att stavningen av ditt namn i
bokningsbekräftelsen stämmer exakt med passet! Om inte, kontakta oss omedelbart och meddela
ändring. Denna rutin leder till att namn i deltagarlistor mm får denna stavning. Om du till vardags
använder en avvikande stavning eller annat namn hoppas vi ändå att du har förståelse för vår
nödvändiga rutin.
VISUM TILL INDIEN
Visum krävs för svenska medborgare och ansökan kan göras på två olika sätt. Båda sätten kräver att
man fyller i ansökan online.
Ansökan om elektroniskt turistvisum - eTourist Visa. Detta passar de allra flesta som reser på våra
resor till Indien. Det finns vissa undantag, t ex om man ska resa in och ut flera gånger under resan
eller har diplomatpass. Du är själv ansvarig för att ta del av informationen och säkerställa om du kan
ansöka om eTourist Visa eller om du ska ansöka via India Visa Application Centre i Stockholm (se
längre ned).
Giltighetstiden för eTourist Visa är 60 dagar från ankomstdatum till Indien. Kostnaden för eTourist
Visa är f n US$ 82 (2019-01-22) som betalas online med kredit/betalkort. Görs ingen betalning
kommer ansökan inte att bli behandlad. Avgiften är icke återbetalningsbar. Bekräftelse fås via e-post
inom ca 72 tim. OBS! Du måste skriva ut en kopia av bekräftelsemailet du får med beskedet om att
din ansökan är godkänd (Status: Granted) och ta med på din resa. Behövs redan vid incheckning på
flyget.
Passet måste vara giltigt i minst sex månader från ankomstdatum i Indien. Passet måste även ha
minst 2 tomma sidor för myndigheternas stämplar. Man får ansöka online minst 4 dagar före
ankomstdatum med ett fönster på 120 dagar d v s i princip kan du ansöka om visum 4 månader före
beräknat ankomstdatum till Indien. Vi rekommenderar dock att du gör det 4-6 veckor innan avresa
inför våra resor.
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Att tänka på vid ansökan om eTourist visa: Innan du påbörjar ansökan online så se till att du har ett
nytaget foto och kopia på passet lagrat på din dator. Dessa ska nämligen laddas upp när du fyller i
ansökan. Fotografiet ska vara av typen "passfoto" där hela ansiktet syns, du har ansiktet riktat mot
kameran och med vit bakgrund. Det ska vara i JPEG format och filstorleken 10KB-1MB. Fotosidan av
passet som innehåller personuppgifter som namn, födelsedatum, nationalitet, utgångsdatum etc ska
däremot vara i PDF format och 10-300 KB. Enklast är att scanna uppslaget i passet och spara/skicka
till sig själv. Har du ingen scanner kan du fota av uppslaget och spara på datorn. För att sedan
omvandla fotot till PDF får du kopiera in det i ett Word dokument och välja "Spara som PDF".
Ansökan kan komma att underkännas om det uppladdade dokumentet och fotografi inte är klart och
enligt specifikation. Har du tidigare visum till Indien i passet så ha det tillhanda då detta
visumnummer efterfrågas under processen. För mer information samt ansökan om eTourist Visa, gå
till den officiella hemsidan: https://indianvisaonline.gov.in/visa/tvoa.html
Ansökan om Visum via India Visa Application Centre (CKGS) Om du inte kan ansöka om ovan
eTourist Visa gör du ansökan om visum till Indien via India Visa Application Centre, Cox and Kings i
Stockholm. Adressen till deras hemsida är http://www.in.ckgs.se Där hittar du även instruktioner och
aktuell information om hur du ska gå tillväga. Du måste även här fylla i ansökningsformuläret online.
Den stora skillnaden jämfört med att ansöka om eTourist Visa är att du får visumstämpel i passet - du
måste alltså lämna/skicka in ditt pass och visumansökan till CKGS. Priset för ett turistvisum via CKGS
är också högre, f.n. 1.259:- (2017-08-13). Alla personer som är bosatta i Stockholms, Södermanlands,
Västmanlands och Uppsala län uppmanas också att komma personligen till CKGS i Stockholm för att
genomgå biometriska rutiner. Du som bor på annan ort än ovan nämnda områden eller inte har
möjlighet att komma personligen kan skicka din ansökan per post, men med tillägget att det kommer
krävas bevis på adress (Personbevis). OBS: Du ska visa upp flygbiljetter i samband med denna typ av
visumansökan så åker du på någon av våra gruppresor eller individuella resor får du be om en kopia
från oss innan du gör din ansökan.
Tänk också på att det under vissa perioder, främst oktobermars, kan ta lång tid att erhålla visum,
framförallt om man sänder in det per post. Om du lämnar in och hämtar det på Cox and Kings kontor
brukar det normalt gå att ordna visum på 7-14 dagar, men var beredd på att det kan ta längre tid.
Behöver du särskild hjälp med visumansökan? Indienresor samarbetar med Visumservice, där du som
resenär hos Indienresor erbjuds särskild hjälp och service och där de hanterar hela processen för dig.
Genom detta samarbete erbjuds du hjälp med din ansökan och får tillgång till kundtjänst via telefon
och mejl. Som kund hos Indienresor får du dessutom 15% rabatt på Visumservices arvode och
tilläggstjänsterna; utskrift av passfoto samt assistans att fylla i dina ansökningshandlingar. Läs mer
om denna tjänst här: https://www.visumservice.se/se/Agents/Indienresor
Reference in India/referens i Indien (ska fyllas i på visumformuläret):
SITA
MG Road, Sector 25, Gurgaon
122001 Haryana Delhi
Tel: 0091-124-4703400
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INDIEN – REGLER INCHECKAT BAGAGE
Gäller alla bolag som flyger inrikes i Indien. Endast 1 incheckat bagage om max 15 kg. Eventuell
övervikt betalas direkt på plats. Ett handbagage om 7 kg är tillåtet.
VISUM TILL NEPAL
Vid resa till Nepal beviljas visum vid ankomsten till flygplatsen i Katmandu. Visum till Nepal ingår i de
flesta av våra gruppresors pris och färdledaren hjälper till med detta. Medtag två fotografier för
denna visering. Individuella resenärer söker visum vid ankomsten och erlägger visumavgiften f.n.
USD25 på plats. Om du inte är svensk medborgare måste du kontakta oss snarast.
VISUM TILL BHUTAN
Visum till Bhutan krävs för alla nationaliteter förutom medborgare från Indien, Bangladesh och
Maldiverna. Visum ingår i de flesta av våra gruppresors pris och måste ombesörjas i förväg. För att
kunna ordna visum krävs att du i samband med bokning skickat in passkopia i färg till oss samt
meddelat hemadress och yrke. Det krävs dessutom att du har minst 2 sidor tomma i passet då
visumet stämplas i passet vid ankomst.
SLUTBETALNING AV RESAN
Slutbetalning ska vara oss tillhanda senast 40 dagar före avresa.
FÄRDHANDLINGAR
Färdhandlingarna distribueras ca 10-12 dagar före avresa tillsammans med detaljerade anvisningar
inför avresan, flygbiljett, deltagarlista, resans program m m. Med färdhandlingarna medföljer
information om hotellens namn, adress och telefonnummer. Distribution av färdhandlingar
förutsätter att slutbetalning av resan inkommit. Underlätta distributionen genom att betala i god tid.
INFORMATIONSPAKET
Informationspaketet med bl a Utrikespolitiska Institutets informationshäfte skickas automatiskt ut
tillsammans med färdhandlingarna.
RESEFÖRSÄKRING
Kontrollera noga vad som ingår i din hem- och reseförsäkring. Jämför med ersättningsbelopp och
villkor i ERV´s försäkring (www.erv.se) den bokar du direkt hos ERV.
BONUSPOÄNG FÖR FLYGRESOR
Är du ansluten till något flygbolags program för bonuspoäng? Säg till vid incheckningen på flygplatsen
(vid såväl ut- som hemresa) att ditt bonusnummer ska registreras i bokningen. Spar dessutom
respektive boardingcard till dess du fått flygbolagets sammanställning över dina bonuspoäng för
aktuell period.
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PRAKTISKA RÅD
Klimatet
Indien är inte alltid hett, men i okt-nov och feb-mars är det varmt (ca 30 grader på dagarna,
kvällarna sköna). Under december-januari är det kallt i norra Indien med endast några
plusgrader på natten, och varm sol på dagarna. Ta med kavaj och kofta. Hotellpooler är i
allmänhet stängda i norr under denna period. I södra halvan av Indien är det dock varmt året
runt. April t o m september är det ordentligt varmt i hela landet; 35-45 grader.
Monsunregn under våra sommarmånader. Indien-turistens klädsel är vanligen informell, men
undvik att gå i endast shorts och linne. Ombyte till middagen behövs inte.
Mat och dryck
Den hygieniska standarden på de hotell vi utnyttjar är bra. Mineralvatten kommer i plastflaskor,
som även kan medföras på bussutflykter o. dyl. Dessutom finns juicer av olika slag att köpa i
små fyrkantiga pappförpackningar, precis som hemma. Kranvattnet skall ej drickas. Medtag
gärna sugrör så kan Ni dricka direkt ur buteljen ute på gatan. På hotellen serveras ofta
buffémiddagar, där man kan välja mellan indisk vegetarisk mat och västerländska rätter. Man
bör undvika kalla såser, råa grönsaker och sallader. En bra idé är att äta väl upphettade
vegetariska rätter - de ger sällan upphov till magbesvär. Starkare drycker kan om så önskas
inköpas på flygplatsen vid ankomst. Var noga med handhygienen! Miljön har många bakterier
som vi inte är vana vid.
Vaccinationer
Rådgör med läkare eller vaccinationscentral då de är uppdaterade. Som turist löper man liten
risk att smittas av något farligt. Med normal försiktighet och god personlig hygien klarar man
magen. Men, för säkerhets skull, tag med mag-och förkylningspiller. Ett vanligt problem är att
man drabbas av förkylning pga. det ständiga bytet mellan sval luft inne och värme utomhus.
Pengar
Indiska pengar kallas "rupier", fem rupier motsvarar ungefär en svensk krona. Enklast är att
ta med US-dollar i kontanter alt. EURO. Man kan växla på flygplatsen eller på hotellen - undvik
de byråkratiska bankerna! Vid växling bör passet medföras. De vanliga kreditkorten fungerar i
alla större affärer och hotell. Uttagsautomater för
kontanter finns numera i de större städerna.
Tidsskillnad
Tidsskillnaden mellan Europa och Indien är mindre än man tror. Vintertid är skillnaden 4,5
timmar och sommartid 3,5 timmar. När klockan är 12.00 i Sverige är hon alltså 16.30 i Indien,
under vinterhalvåret. Restid med flyg från Europa till Indien är 6-8 timmar, beroende på
avreseort. Tidsskillnaden mellan Indien och Nepal är 15 minuter.
Post, telefon och el
Ringa hem går bra från bemannade gatukiosker märkta STD på gul skylt. Man betalar kontant
efter samtalet, bara för de minuter man pratat. Mycket billigare än från hotellrummet.
Mobiltelefoner fungerar numera över hela landet. Frimärken kan man köpa på posten eller i
hotellets reception. Posta alltid vykort i brevlåda eller på postkontor, lämna dem inte i
receptionen. Spänningen i Indien är densamma som i Europa, 220 volt. Våra svenska
kontakter passar i de indiska uttagen. Ibland kan det vara nödvändigt att med hjälp av en
blyertspenna lossa en spärr i kontakten genom att föra in pennan i ett tredje hål. Medför
därför gärna en blyertspenna. I Nepal fungerar inte alltid svenska mobiltelefoner.
Brottslighet
Våldsbrottslighet riktad mot turister är mycket ovanligt. Man kan även resa som ensam kvinna,
men räkna med att det väcker en del nyfikenhet eftersom indiska kvinnor aldrig reser utan
sällskap. Med normal försiktighet och uppsikt kan man klara även småtjuvar och snattare, som
dock är sällsynta. Ha uppsikt över bagaget under tågresor speciellt då tåget stannar vid en ny
station.
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Fotografering
Fotografering är ett måste i detta land med sitt överflöd av lockande motiv. Tag med mera
film eller större minneskort än vanligt! De flesta indier tycker om att bli fotograferade. Vid
tveksamhet - fråga först. På senare år har man infört en avgift, 50-100 Rs, för att ta med
kamera och video in på många monument.
Visum
Visum måste man ha. Se mer information på övriga sidor.

Till sist:
I Indien är livsrytmen en annan och man bör utrusta sig med är tålamod. Våra krav på
perfektion finns ej. Tag väntan med gott humör, det mesta löser sig enligt planerna. Vanligt
förekommande är strömavbrott, ha en ficklampa till hands. Nätspänningen är densamma som
hemma och strömuttagen har samma dimension.
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