
 

Hornsbruksgatan 19, 117 34  STOCKHOLM      Tel: 08-545 95 200  Fax 08-545 95 201    
E-post: draken@kinaresor.se   info@indienresor.se   homeros@historiskaresor.se  

SVARSBREV 
För dig som ej behöver visum ELLER ordnar visum själv vänligen bifoga en kopia på identitetssidan i det pass du ska ha 
med dig på resan, och skicka in till oss så snart som möjligt! 
 
RESANS NAMN:_____________________________________________________ 
 
AVRESEDATUM:_____________________________________________________      
 
BOKNINGSNUMMER:_________________________________________________                     
 
RESENÄR 1 
 

NAMN (exakt stavat som i passet)     ________ 
 
E-MAIL:_______________________________________________________________________________ 
 
Anhörig hemma (namn och telefonnummer)          __________ _________ 

  

RESENÄR 2 

 
NAMN (exakt stavat som i passet)     ________ 
 
E-MAIL:_______________________________________________________________________________ 
 
Anhörig hemma (namn och telefonnummer)          __________ _________ 

 

  

Pass och visum 
□ Jag/vi bifogar pass i original (kontrollera att det är helt och giltigt 6 mån efter hemkomst). 
□ Jag/vi bifogar kopia på mitt pass. 
□ Jag/vi bifogar visumansökan för Kina inkl färgfoto, skickas in 6-8 veckor innan avresa. 
□ Jag/vi ska resa till Tibet och bifogar visumansökan för Kina inkl färgfoto senast 10 veckor innan avresa. 
□ Jag ansvarar för och ordnar själv mitt visum till Indien/Sri Lanka, ca 8 veckor före avresa, samt skickar in detta 

svarsbrev och passkopia till Indienresor så snart som möjligt efter bokning. 
 

□ Jag/vi ska resa till/genom Mongoliet och bifogar kopia på passet. 
□ Jag/vi ska resa till/genom Ryssland och bifogar visumansökan inkl färgfoto OCH intyg om giltig försäkring, skickas in 8-

10 veckor innan avresa. 
□ Jag/vi ska resa till Vietnam (max 15 dagar)□/Thailand □/Hongkong □/Japan □/ ___________ men behöver inget visum 

då jag/vi är svensk medborgare. 
□ Jag/vi ska resa till Hongkong och sedan tillbaka till Fastlandskina och behöver därför visum för två inresor. 

 
□ Jag/vi bifogar visumansökan för Burma inkl färgfoto, skickas in 6 veckor innan avresa. 
□ Jag/vi bifogar visumansökan för Laos inkl 2 st färgfoton, skickas in 6 veckor innan avresa. 
□ Jag ska resa till Kambodja och medtar 1 st färgfoto på resan för Kambodja-visum. 
□ Jag ska resa till Nepal och medtar 2 st färgfoton på resan för Nepal-visum. 
□ Jag ska resa till Bhutan och bifogar passkopia i färg, samt meddelar Kinaresor min hemadress och mitt yrke. 

 
□ Jag är inte svensk medborgare – jag undersöker vad som gäller för mig! 
□ Jag/vi ansvarar för och ordnar själv mitt visum till _________________ och bifogar kopia av passet. 
□ Eventuellt medlems/prenumerationsnummer: _______________________ 
□ Annat som jag önskar meddela Kinaresor/Indienresor/Historiska Resor: 

 
Om fler än 2 resenärer, vänligen skriv de övrigas uppgifter på baksidan. 

Maila, posta eller faxa oss dessa uppgifter så att vi kan bekräfta arrangemangen på plats! 
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RESENÄR 3 
 

NAMN (exakt stavat som i passet)     ________ 
 
E-MAIL:_______________________________________________________________________________ 
 
Anhörig hemma (namn och telefonnummer)          __________ _________ 

  

RESENÄR 4 
 

NAMN (exakt stavat som i passet)     ________ 
 
E-MAIL:_______________________________________________________________________________ 
 
Anhörig hemma (namn och telefonnummer)          __________ _________ 
 

  

RESENÄR 5 

 
NAMN (exakt stavat som i passet)     ________ 
 
E-MAIL:_______________________________________________________________________________ 
 
Anhörig hemma (namn och telefonnummer)          __________ _________ 

  

RESENÄR 6 

 
NAMN (exakt stavat som i passet)     ________ 
 
E-MAIL:_______________________________________________________________________________ 
 
Anhörig hemma (namn och telefonnummer)          __________ _________ 
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