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Виза за Австралия
Виза за Австралия:
Австралийска посетителска виза с цел туризъм, частно посещение или
служебно посещение, командировка.
Обработка и попълване на формуляри, подаване на документи към Консулски отдел
на Австралийско посолство и получаване на електронна виза.
Полезна информация за издаване визи за Австралия
Време за изготвяне: 24 работни дни
Цена: 350 лева / човек
Бърза поръчка с изготвяне до 14 работни дни: доплащане 150 лева
За информация тел: 02/980 35 05
** ММ Травел предлага индивидуални и групови туристически пакети за Австралия,
резервация на хотели, трансфери и местни сититурове, които клиентите могат да
изберат по цена, категория хотел, продължителност на престой и дестинация и
резервират в офис на ММ ТРАВЕЛ или ONLINE.
Индивидуалния туристически пакет по маршрут и ваучер се изготвя до 4 дни от
датата на запитване и включва самолетни билети, трансфери, избор на категория
хотелско настаняване в 3*, 4* или 5 * BB, HB или ALL и сититурове

ММ Травел носи отговорност за правилното и прецизно оформяне на документите,
спазването на сроковете за подаване, както и за доставка по желания от клиента
начин.
За улеснение на клиенти от страната документите (паспорт, снимки, такси и др.) се
изпращат към нас по куриер.
ММ Травел не носи отговорност при забавяне отговора с решение за виза или
интeрвю от страна на Австралийско Посолство. В случай на забавяне на отговор с
решение за издаване на виза, е възможно при спешна необходимост, паспорта да
бъде изискан от ММ ТРАВЕЛ за България преди да е приключила визовата процедура.
Паспортът може да бъде върнат за финализиране на визовата процедура отново.
ММ Травел не извършва промени по статута на визата в Австралия. Всеки посетител с
виза за Австралия с цел туризъм, бизнес или частно посещение има право на престой
в страната максимум до 6 месеца от датата на влизане независимо от
продължителността на визата
Визовата услуга включва:
- оформяне на пакета документи (заявление, визова анкета, потвърждение)
- внасянето му в Консулски Отдел към Посолството на Австралия
- получаването на електронната виза за Австралия

Визовата услуга не включва:
- ДДС
- такси за превод от оторизирана агенция за преводи

- Хотелски резервации и издаване на хотелски ваучери
- Резервации и издаване на самолетни билети
- Медицински застраховки
- Куриерски услуги
- Други услуги, различни от услугата визова поддръжка Австралия

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ВИЗА:
Задграничен паспорт с валидност минимум 6 месеца след датата на тръгване /
да има 2 свободни страници /;
-

Електронно копие на първата страница на паспорта

-

2 бр. актуални снимки /;

Банкова сметка – извлечение, туристът/посетителя да притежава минимум 500
евро на седмица по време на престоя си в Австралия/;
Документи за недвижима собственост – копие от нотариален акт,
удостоверение от Агенцията по вписванията и служебна бележка от Данъчна служба
за платени данъци /желателно е/;
-

Служебна бележка от работодателя - за отпуск и заемана длъжност;

Документ от пенсионното /за пенсионери/ - удостоверение от НОИ, който
доказва статута на пенсионер
Превод на подаваните документи на английски или френски език от
оторизирана агенция за преводи
Покана от канещата страна, служебна бележка от месторабота на канещия,
копие паспорт или разрешение за престой в Австралия на канещия и др., ако

посещението е туризъм: копие ваучер за хотел, трансфери, туристическа програма и
др.
При ползване туристически пакет или ваучер за хотел, трансфери или
туристическа програма издавани от ММ ТРАВЕЛ се заплаща 30% от общата цена при
подаване на документи или според общите условия за плащане на съответната
програма, а доплащането следва да се направи при получаване на виза в 2-дневен
срок.

ММ Травел предлага за Австралия:
самолетни билети по промоционални цени до Сидни
самолетни билети по промоционални цени до Мелбърн
самолетни билети по промоционални цени до Нова Зеландия
самолетни билети по промоционални цени до остро Фиджи
хотели в Австралия
трансфери в Австралия
екскурзии до Австралия
визи за Австралия
Намери евтини самолетни билети за Австралия на всички авиокомпании в портал за
самолетни билети MM Travel. Резерврай самолетен билет онлайн най-добра цена или
на тел: 0700 10 756

