VIGTIGT ANG. VISA WAIVER
Rejsende til USA skal udfylde en online-formular senest 72 timer inden afrejsen. Reglerne omfatter de
såkaldte visa-waiver-lande, herunder Danmark. Rejsende fra disse lande skal registrere sig over nettet
gennem det såkaldte Electronic System for Travel Authentication (ESTA) inden afrejsen til USA:
https://esta.cbp.dhs.gov (siden åbnes på engelsk, men øverst ti højre på siden kan man vælge dansk).
Åbn skemaet ved at klikke på ”ny ansøgning”, og ”enkelt ansøgning” og ”Bekræft & fortsæt”.
Du skal nu først afkrydse at du har forstået oplysningerne og accepterer betingelserne og derefter klikkes
”næste”.
Herefter indtastes navn, adresse, fødselsdato, forældres navne, pasnummer, evt. joboplysninger mm.. (NB:
Æ,Ø og Å skal som regel erstattes med AE, OE og AA)
herefter klikkes ”næste”.
Du skal svare ”Nej” til spørgsmålet: Er din rejse til USA i forbindelse med transit til et andet land?
Under Information på kontaktperson i USA:
Navn: Best Western Plus Americania
Hjem Adresse line 1: 121 7th St
By: San Francisco
Stat California
Telefonnummer: +1 415-626-0200
Udfyld Kontaktnummer i nødstilfælde i eller udenfor USA og klik ”næste”.
Herefter skal du svare på en række spørgsmål om sygdomme. Til sidst klikker du af i Certificering.
Klik på ”næste”.
Du kan nu gennemgå din ansøgning for at dobbelttjekke alt. 3 gange klikker du ”bekræft og fortsæt”, hvis
du kan bekræfte det.
Verificér en sidste gang pasnummer mm. og klik ”næste”.
Herefter betaler du med det samme. Der opkræves 14 USD pr. ESTA-ansøgning. Der kan bruges Visa,
MasterCard, American Express og Discover kreditkort til online betaling.
OBS. Hvis din ansøgning godkendes, men du endnu ikke er blevet bedt om at betale, skal du endnu en gang
gå til første side: https://esta.cbp.dhs.gov. Her skal du klikke på ”Tjek eksisterende ansøgning”. Alle data er
gemt og du skal indtaste nummeret samt pasnummer og fødselsdato.
Når man har udfyldt online-formularen på ESTA, melder systemet tilbage med ét af tre mulige svar:
godkendt, afvist eller afvent svar. Hvis formularen er afvist (sker meget sjældent), er man nødt til at
kontakte ambassaden for at få et visum. Spørgsmål i forbindelse med afgivelse af oplysninger skal ligeledes
rettes til den amerikanske ambassade i Danmark: http://denmark.usembassy.gov/
Det er en god idé at udskrive godkendelsen så du har nummeret, men det er ikke strengt nødvendigt.
Det skal understreges, at afgivelsen af disse oplysninger samt rigtigheden af disse, alene påhviler den
rejsende. Viktors Farmor World-Wide Expeditions har intet ansvar for (korrekt) afgivelse af ovennævnte

oplysninger, hvorfor Viktors Farmor World-Wide Expeditions ikke kan blive mødt med krav, der måtte
udspringe heraf grundet manglende, eller mangelfulde, oplysninger.
EN ESTA godkendelse gælder i 2 år, så har I en tidligere godkendelse, kan I nøjes med at tjekke dens
fortsatte gyldighed under ”Tjek eksisterende ansøgning” ligeledes på https://esta.cbp.dhs.gov
Hvis I har spørgsmål angående ansøgningen, er I velkomne til at ringe eller maile til projektleder Michael
Andersen på 88 80 83 50 eller ma@viktorsfarmor.dk

