CHINY
INFORMACJE PODSTAWOWE
Czas oczekiwania na wizę:
4 dni robocze w trybie standardowym, 3 dni robocze w trybie express – dokumenty w expressie
składane są jedynie do godziny 11.
Dokumenty składa się w Chińskim Centrum Wizowym przy ulicy Siennej 39 w Warszawie. Każdy
aplikujący o nową wizę, który nie miał pobranych danych biometrycznych po 16 grudnia 2019 roku,
lub posiada nowy paszport wydany po pierwszym złożeniu danych biometrycznych, jest zobowiązany
do osobistego stawiennictwa w centrum wizowym celem złożenia ich podczas aplikowania o nową
wizę.

WIZY
Wiza turystyczna:
Wiza turystyczna jednokrotna lub dwukrotna (podczas aplikowania należy przedstawić dokumenty
potwierdzające drugi wjazd), z każdym pobytem do 30 dni – wymogi:
•

paszport

•

kopia/scan strony ze zdjęciem z paszportu

•

2x zdjęcie

•

wniosek wizowy

•

rezerwacja lotnicza

•

rezerwacja hotelowa

Wiza biznesowa:
Wiza biznesowa jednokrotna, dwukrotna lub wielokrotna (warunkiem jest posiadanie przynajmniej
dwóch wykorzystanych wiz biznesowych w paszporcie), z każdym pobytem do 30 dni - wymogi:
•

paszport

•

kopia/scan strony ze zdjęciem z paszportu

•

2x zdjęcie

•

wniosek wizowy

•

zaproszenie biznesowe z firmy w Chinach

Komplet plików / scanów dokumentów prosimy przesłać poprzez formularz kontaktowy w celu
weryfikacji przed umówieniem spotkania w centrum wizowym

DODATKOWE INFORMACJE
Wizy wydawane są na pobyt do 30 dni na okres: 3 miesiące przy wizie jednokrotnej, 6 miesięcy przy
wizie dwukrotnej, 1 rok przy wizie wielokrotnej. Przy wizach biznesowych ważne jest, aby
zaproszenia zawierały informacje o dokładnych datach przylotu i wylotu z Chin, opis celu wizyty, oraz
informacje o tym, kto pokrywa koszty związane z podróżą. Zaproszenie musi być na papierze
firmowym i zawierać dokładny adres i numer kontaktowy w Chinach, wraz z pieczątką i podpisem
osoby uprawnionej.
Pomoc Weco Travel obejmuje weryfikację dokumentów, asystę podczas wizyty w centrum wizowym,
przejęcie płatności oraz odbiór i wysyłkę paszportu wraz z wizą.
Ważne: Prosimy sprawdzić stan techniczny paszportu, oraz ilość pustych stron. Paszport nie może
posiadać żadnych uszkodzeń technicznych, szczególnie należy sprawdzić w jakim stanie jest pierwsza
strona z paszportu ze zdjęciem, czy nie posiada żadnych pęknięć przy łączeniu paszportu.

