Адрес
София 1000
ул. Позитано 7

Телефони
0700 10 756
+359 879 532 505

E-mail
oﬃce@mmtravel.bg
ticketing@mmtravel.bg

Виза за ЮАР
Виза за Южна Африка
Необходими документи:
Международен паспорт с валидност минимум 6 месеца, считано от датата на
напускане на Южна Африка
-

- Резервация за двупосочен самолетен билет за Южна Африка
- 2 снимки паспортен формат
- Вярно попълнена визова анкета в офис на ММ ТРАВЕЛ
- Резервация за хотелско настаняване
- Подробно извлечение от банкова сметка на пътуващия с подпис и печат от
обслужващата банка на всяка страница. Трябва съвсем точно да са отразени
входящите и изходящи парични потоци за последните 3 месеца.
- Служебна бележка от местоработата на английски език с подпис и печат на
фирмата. В служебната бележка трябва да е упомената заеманата от пътуващия
длъжност, от кога е на този пост, каква е месечната му заплата за последното
полугодие и че за датите на престоя в ЮАР той ще бъде в редовен годишен отпуск.
- При пътуване с деца, ако пътуват само с един родител или без родители трябва да
се представи нотариално заверено пълномощно на английски с разрешение за
напускане на страната, заедно с акта за раждане на детето също преведен на

английски и заверен с апостил.

За бизнес пътуване:
- Покана от канещата страна партньор в ЮАР
- Командировъчна заповед с цел на посещение
- Други документи при поискване от посолството
- Всички подавани документи трябва да са преведени на английски език
- Срок на изготвяне на визата - 10 работни дни.
- Платенa такса в ММ Травел - 100 лева
- Такса на посолството на ЮАР - 67 лева
При плащане на каса в Райфайзенбанк се посочва в бланката за плащане основание
за плащане номера на пспорта.
Bank : RAIFFEISENBANK
Account number: BG09 RZBB 9155 106 500 2001
BIC : RZBBBGSF
Подаване на документи : Понеделник, Вторник и Четвъртък от 10:00 до 12:00
Получаване на визи : Сряда и Петък от 14:00 до 15:00
Цена на услуга получаване на готови визи: 50 лева
Посолство на ЮАР, Консулска служба на адрес ул. Шипка 7 в гр. София
http://www.dirco.gov.za/soﬁa/consularservices.html

Визовата поддръжка не включва:
- ДДС
- Хотелски резервации и издаване на хотелски ваучери
-Резервации на самолетни билети и издаването им
- Медицински застраховки
- Куриерски услуги и получаване на паспорти от Посолство ЮАР
- Други услуги, различни от услугата визова поддръжка
За информация тел: 02/980 35 05

С нас ще намерите визова поддръжка и правилна организирация за получване на
виза в нужните за целите ви пътуване с 19 години професионален опит. С нас ще
намерите всички възможни промоции на самолетни билети до Кейптаун и най-ефтина
цена на самолетни билети до Йоханесбург.
Република Южна Африка (РЮА; по-рано: Южноафриканска република, ЮАР) е
държава, която се намира в най-южната част на континента Африка. На север тя
граничи с Намибия, Ботсвана и Зимбабве, на североизток - с Мозамбик и Свазиленд.
Държавата Лесото е напълно обкръжена от територията на РЮА.
РЮА е една от най-разнообразните в етническо отношение африкански страни, като
частта на бялото население е най-голямата на континента. Расовата и етническа
борба са изиграли голяма роля в историята и политиката на страната.
В РЮА има 11 официални езика, което я прави втора по техния брой след Индия. В
резултат съществуват няколко допустими официални наименования на страната.
ЮАР е разположена в Южна Африка. Има дълга брегова линия - 2 500 km. Намира се
между 2 океана (Атлантически и Индийски океан). Със своите 1 219 912 km? РЮА е на
25-то място в света по големина на териториите си. Държавата е сравнима с

Колумбия.
Южна Африка има до голяма степен умерен климат, което е резултат от влиянието на
двата океана. Поради тази разнообразна топография и океанско влияние в РЮА
съществуват множество климатични зони.
РЮА има няколко столици: органите на изпълнителната власт се намират в Претория,
парламентът е в Кейптаун, а Върховният съд - в Блумфонтейн. Това е свързано с
факта, че отначало РЮА е била федеративна държава. При образуването на
Южноафриканския съюз (от британските владения със столица Кейптаун,
Оранжевата свободна държава със столица Блумфонтейн и Южноафриканската
република (Трансваал) със столица Претория) органите на властта били
разпределени по столиците на влезлите в съюза държави.
Кейптаун :
Кейптаун е изящно разположен на близко разстояние до нос Добра Надежда и
Йохансбург, в южната част на страната. Градът очарова своите гости със симбиозата
между екзотичност, история и иновация, природни забележителности и
мултикултурна наситеност. Туристите имат възможност да видят величествената
планина Тейбъл Маунтин(Плоската планина), която е неизменна част от облика на
Кейптаун. В планината има редица пещери, величествено плато, множество редки и
защитени растителни и животински видове. Не би могъл да се подмине и резерватът
"Нос Добра надежда", които предлага изобилие от красиви гледки и екзотични
животински видове в естествена среда. Магнетичните плажове, които очароват с
лазурните си брегове през деня и с модерните барове и заведения вечер, са също
част от многообразието на Кейптаун.
Популярен е и остров Рубен, където Нелсън Мандела работи като затворник във
варовикова кариера почти 3 десетилетия. Приятна разходка може да направите по
крайбрежните булеварди "Алфред" и "Виктория", обсипани с модерни кафенета и
ресторанти и завършващи с яхтеното пристанище. Естествено не можем да подминем
и замъка на Нос Добра Надежда - най-старата запазена сграда в Южна Африка,
построена още при основаването на града през средата на 17 век.
Южноафриканската перла е обявена за Световна дизайнерска столица за 2014г.,

побеждавайки Банкок и Дъблин и за топ дестинация за 2011г. според потребителите
на световнопопулярен туристически портал.
Йоханесбург :
Йоханесбург не е познат като традиционен туристически център. Въпреки това,
забележителности в града не липсват. Някои от тях включват: историческите музеи
на апартейда, на Хектор Питерсън и Африка, който е посветен на историята на града,
както и няколко музея на изкуството. Зоологическата градина и увеселителният парк
също са сред интересните места за посещение. Впечатляващ е и тематичният
увеселителният парк Gold Reef City, който е ориентиран около производството на
злато; има възможност за посещение на подземен тур в стара златна мина, на чиято
територия е разположен самият парк. В града може да се посети и представление на
племенни танци.
Национален парк Крюгер:
Това е световно известн парк – резерват на около 2,0 милиона хектара с 16
екосистеми. Място където можете да видите "Големите пет“ чрез 4х4-автомобилно
или пешеходно сафари.
Плажната ивица на Дърбан :
За тези, които изпитват удоволствие от слънцето и водата, южноафриканския град
слънце Дърбан има по нещо за цялото семейство - златни плажове, сърфинг и морски
парк.
Совето:
Най-големият и най-известният град на Южна Африка е люлка на анти-апартейдната
дейност. Посетете града на борбата за свобода и хапнете в квартално бистро или
градския ресторант.
Каньона на река Блайд / Blyde River Canyon /:

Този природен резерват е най-яркия символ на „Божия прозорец“. Панорамното
великолепие на Каньона на река Блайд го прави идеален за живописни автомобилни
и пешеходни маршрути.
ММ Травел организира за своите клиенти екскурзии до Южна Африка с групови и
индивидуални пътувания за ЮАР с най-интересните туристически забележителности,
екскурзоводи, вътрешни трансфери, самолетни билети за ЮАР и визи.
За резаервация или информация Тел: 070010756

