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1 Inledning (pass och visum Tanzania)
Dokumentet är en samlad informationskälla om pass och visumfrågor när man reser till
Tanzania och Zanzibar. Informationen i dokumentet baseras på våra egna erfarenheter,
information från ambassadpersonal, “migration” i Tanzania samt officiella hemsidor på
Internet. Dokumentet vänder sig först och främst till dig som är svensk medborgare.
Det är upp till varje resenär att själv kontrollera informationen om pass och visum inför sin
Tanzaniaresa och ”Dahl Tours and Safaris (Tanzania) LTD avsäger sig allt ansvar för ev.
felaktigheter i detta dokument.

1.1 Om Dahl Tours and Safaris (Tanzania) LTD
Dahl tours and Safaris (Tanzania) LTD är ett Tanzaniskt reseföretag som fokuserar på den
svenska resemarknaden inom: Safari, Kilimanjarovandring, Volontärresor, Zanzibar paket
samt specialarrangemang.
Vi är flera som pratar både swahili och svenska, då de flera av oss tidigare bott i Sverige. Vi
delar gärna med oss av vår djupa kunskap om Tanzania och något som karaktäriserar vårt
bolag är att vi alltid försöker ordnar ”det där lilla extra” som våra kunder så ofta efterfrågar.

2 Generella regler för inresa till Tanzania





Svenska medborgare måste ha visum för att besöka Tanzania.
Provisoriskt pass godkänns ej för inresa i Tanzania.
Du skall ha en biljett som visar att du kan lämna Tanzania vid vistelsens slut samt att
du har tillräckligt med pengar för att vistas i landet.
Passet måste ha 6 månaders giltighet från den dagen som du planerar lämnar Tanzania.

3 Olika typer av visum till Tanzania
För mer information om visum till Tanzania så hänvisar vi till Tanzanias ambassad eller till
Director of Immigration Services i Tanzania.

3.1 Adress och kontaktinfo till Tanzanias ambassad i Stockholm
Embassy of Tanzania
Tel: +46 8 732 24 30/31
Näsby Allé 6
Fax: +46 8 732 24 32
183 55 Täby
E-post: mailbox(at)tanemb.se
Stockholm
Webbsida: www.tanemb.se
Sweden
Ambassadens öppettider: måndag till fredag 09.00 - 12.00 och 13.00 - 16.00
Öppettider för visum: måndag till fredag 09.00 – 12.00 och 13.00 – 15.00

3.2 Adress och kontaktinfo till ”Director of Immigration Services”
i Tanzania
Director of Immigration Services
Dahl Tours and Safaris LTD
P.O. 105 402
Dar Es Salaam, Tanzania

Tel: +255 22 211 86 37
www.dahlsafaris.se
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Immigration Headquarters
P.O.Box 512,
Dar Es Salaam
Tanzania
Principal Immigration Officer, Zanzibar

Tel: +255 22 211 86 40
Tel: +255 22 211 86 43
Fax: +255 22 211 21 74
E-post: immigration(at)moha.go.tz
Tel: +255 24 223 91 48

3.3 Turistvisum (Ordinary Visa) till Tanzania
Turistvisum till Tanzania ordnas antingen i Sverige eller vid någon av Tanzanias större
gränsstationer, flygplatser eller hamnar (se gränsstationslista i detta dokument).
I Sverige ansöker man om turistvisum genom Tanzania ambassad i Täby, Stockholm. Det går
att personligen besöka ambassaden eller att posta sin visumansökan.
Det är billigare att ansöka om visum vid ankomst till Tanzania, då det kostar 50 US-dollar (ca
350 kr), än att lämna in en ansökan för 500 kr på Tanzanias ambassad i Täby, Stockholm.
Enda fördelen med att ordna sitt turistvisum redan i Sverige är att man slipper ev. köer vid
ankomsten till Tanzania och det kan var skönt om t.ex. har barn med sig.
Vanliga turister söker ett såkallat ”Ordinary Visa” som är ett turistvisum. Det är ett ”Singel
entry visa” (en inpassering) och det gäller i tre månader. Ansökan om ev. förlängning av
visum kan endast göras i Tanzania hos ”The office of Immigration services” i Dar Es Salaam,
Tanzania.

3.3.1 Ansök om visum till Tanzania i Sverige före avresa







Ditt pass måste ha 6 månaders giltighet från den dagen som du planerar lämnar
Tanzania.
Om du skickar passet till ambassaden skall du skicka med 90 kr för att täcka
ambassadens kostnad att skicka tillbaka ditt pass och visum i rekommenderat brev.
Ansökan om turistvisum till Tanzania skall tidigast skickas till ambassaden i Täby en
månad före avresa till Tanzania. Visumet är giltigt från den dagen som det utfärdas på
ambassaden.
Skicka in din ifyllda visumansökan till ambassaden tillsammans med:
o Ett kvitto som visar att du betalat 500 kr på Plus Giro 103 7471-8
o Ditt pass skall ha 6 månaders giltighetsdatum räknat från din sista dag i
Tanzania.
o Passfoto
Tänk på att det måste finnas tillräckligt med tid för ambassadens handläggning samt
postgång. Tanzanias ambassad tar normalt tre dagar på sig att handlägga dit
visumärende. Dock brukar det kunna gå snabbare ifall det är kort om tid inför resan.

3.3.2 Ansök om visum till Tanzania vid inresa i Tanzania
För att det skall gå snabbt att fylla i din visumansökan (visa application form) vid ankomst till
Tanzania, så är det bra ifall du har följande information tillgänglig när du skall fylla i
Dahl Tours and Safaris LTD
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visumansökan. En del av nedanstående information finner du i ditt svenska pass och på din
flygbiljett.







Passnummer (Passport number)
Utfärdat datum (issued on / date of
issue)
Sista giltighetsdag (valid until / date
of expiry)
Utfärdande myndighet (issued at /
Authority) t.ex. ”Polismyndigheten i
Stockholms län”
Nuvarande nationalitet (present
nationality)
Födelseort (place of birth)









Födelse land (country of birth)
Nuvarande nationalitet (current
nationality)
Nationalitet vid födelse (nationality at
birth)
Ankomst datum (arrival date)
Avgångs datum (departure date)
Adress i Tanzania (contact adress)
ange ditt första hotell som du skall bo
på eller din researrangör.
Numret på flyget (Flight number)
som du kom till Tanzania med.

3.4 Större gränsposteringar i Tanzania där man kan lösa visum







Namanga (gränsen mot Kenya).
Passeras av dem som åker buss från
Nairobi i Kenya till Arusha i
Tanzania)
Tunduma (gränsen mot Zambia)
Sirari (gränsen mot Kenya)
Horohoro (gränsen mot Kenya)
Kigoma Port (vid Tanganyikasjön
mot Burundi och Kongo)






Julius.K. Nyerere international
Airport (Internationella flygplatsen i
Dar Es Salaam)
Kilimanjaro International Airport
(Internationella flygplatsen, 1 tim
bilfärd från Arusha)
Zanzibar Harbour (Hamnen i Stone
town)
Zanzibar International Airport (ZIA)

3.5 Visum på gränsövergången Namanga, Tanzania-Kenya
Gränsövergången i Namanga mellan Tanzania och Kenya är ökänd. Alla som åker buss
mellan Tanzania och Kenya måste kliva ur bussen i Namanga och ansöka om ett visum. Det
är en kaotisk miljö när du kliver av bussen och du skall här uppsöka migrationen för att fylla i
din visumansökan. Se till att ha jämna pengar och en penna tillgänglig.
När man går över gränsen (man åker inte buss över gränsen) så kan det komma fram
människor som påstår ”än det ena än det andra”. Ifall de påstår att de är en myndighetsperson
trots att de inte har uniform, så be om legitimation. Ta aldrig fram din plånbok eller annat av
värde ifall du inte är på ett kontor. Undvik även att växla pengar i Namanga då det är lätt att
bli lurad.

3.6 Visum på Dar Es Salaams internationella flygplats, Tanzania
Julius Nyerere International Airport i Dar Es Salaam som har förkortningen DAR är en
relativt liten flygplats som är byggd för betydligt mindre trafik än vad den används för.

Dahl Tours and Safaris LTD
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När man anländer till Dar Es Salaam och skall ansöka om visum på flygplatsen så kan det
vara skönt att man har löst detta redan i Sverige. Har man otur så landar det flera plan
samtidigt så att det blir långa köer vid visumdiskarna.
Tröttheten efter en lång flygning, hettan och den dåliga luften i lokalen där man ansöker om
visum kan vara väldigt ansträngande. Det kan faktiskt vara värt de 150 kr extra som är
mellanskillnaden ifall man ansöker om visum i Sverige istället för i Dar Es Salaam.

3.7 Visum på Kilimanjaros internationella flygplats, Tanzania
Kilimanjaro International Airport som har förkortningen JRO är en liten och lugn flygplats
med relativt lite trafik. Det är enkelt och stressfritt att ansöka om visum på denna flygplats.
Till skillnad mot Dar Es Salaam så ligger Kilimanjaro International Airport på hög höjd och
omgivningen har därför ett svalare klimat. Detta tillsammans med luftiga och bra lokaler gör
att visumproceduren inte känns speciellt betungande.

3.8 Andra sorters visum till Tanzania
Business Visa / Carrying on Temporary Assignment (CTA), (affärsvisum)
Visumet söks av dig som åker till Tanzania för att t.ex. göra marknadsundersökning,
undersöka möjlighet till att etablera verksamhet eller söka affärskontakter. Visumet gäller i
två månader och kan inte förlängas i Tanzania.
Multiple entry Visa (visum med möjlighet till flera inresor)
Visumet söks av dig som gör affärer i Tanzania eller som har familjeanknytning och som
därför måste åka in flera gånger i landet. Visumet kan sökas att gälla i tre månader till ett år.
Visumansökan skickas vidare till ”Director of Immigration services” i Tanzania för beslut.
Priset för multiple entry visa med giltighet 6 månader till ett år är 100 US-dollar.
Tre månaders multiple visa kostar 50 US-dollar.
Transit Visa, ”transitvisum” (visum för att bara passera genom Tanzania)
Transitvisum är ett tillstånd för dem som bara skall passera Tanzania på genomresa och som
inte är på besök. Transitvisum gäller enbart från en gränsstation till en annan.

Dahl Tours and Safaris LTD
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3.9 Residence Permits (Uppehållstillstånd)
Det finns tre olika uppehållstillstånd för att leva och bo i Tanzania.
De olika uppehållstillstånden är.
Permit A
Egenföretagare som
investerar i Tanzania.

Permit B
Utlänningar som skall jobba i
Tanzania.

Permit C
Tillstånd för missionärer,
studenter och volontärer.

3.10 ”Permit C” ansökan för volontärer i Tanzania
Studenter skall bifoga följande till sin permit C ansökan:
 CV (Curriculum vitae) eller meritförteckning som det kallas på svenska. Det är en
sammanställning över dina kunskaper.
 Kopia på ditt pass som visar nationalitet, passets giltighet och nuvarande
migrationsstatus.
 Ditt inbjudnings brev från en organisation i Tanzania.
 Signerat intyg från inbjudande organisation i Tanzania.
 Sex fotografier

4 Transitvisum Kenya (resor till Tanzania via Kenya)
Ifall man flyger till Nairobi i Kenya för att sedan fortsätta med t.ex. buss till Tanzania, så kan
man lösa ett transitvisum i Kenya för 10 US-dollar. Vid ankomst till Tanzanias gräns så
införskaffar man sedan ett Tanzaniskt visum.

5 Svenskt pass i Tanzania
5.1 Bröllopsresa
Om ni planerar bröllopsresa till Tanzania i direkt anslutning till vigseln, så rekommenderas ni
att boka resan i det efternamn som användes före vigseln. Behåll ert gamla pass under
bröllopsresan och ansökan om nytt pass med rätt efternamn efter hemkomst.

5.2 Vad gäller vid förlust av svenskt pass i Tanzania?
Ifall man förlorar sitt svenska pass när man är i Tanzania så måste man besöka svenska
ambassaden i Dar Es Salaam. Det är den enda platsen i Tanzania som utfärdar provisoriska
pass. Det provisoriska passet utfärdas normalt för en resa till Sverige eller till
bosättningslandet och har kort giltighetstid, drygt en månad.
För akuta konsulära ärenden är svenska medborgare välkomna till konsulära sektionen under
ambassadens kontorstid. Se nedan i detta dokument, öppettider för respektive ambassad.

Utanför kontorstid används ambassadens jourtelefon +255 (0)754 222 441
Observera att alla länder inte accepterar provisoriska pass och det är upp till sökande att ta
reda på vad som gäller för respektive land man passerar eller besöker.
Dahl Tours and Safaris LTD
P.O. 105 402
Dar Es Salaam, Tanzania
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När du skall ordna ett provisoriskt pass i Tanzania, får någon hemma i Sverige bistå med:
 Ev. överföring av pengar om det saknas, då ansökan om nytt pass är dyrare utomlands.
 Att beställa ett personbevis som faxas direkt till ambassaden i samband med ansökan.
 Kopia av passet eller giltig id-handling som också kan faxas över till ambassaden för
personkontroll.
Se alltid till att ha en giltig reseförsäkring. Kan vara ovärderligt för att täcka uppkommna
kostnader vid förlust av pass och pengar.
Ett stöld- eller förlustanmält pass eller nationellt id-kort spärras alltid och dessa uppgifter
lämnas vidare till Schengen Information System (SIS) och Interpol.
Gränskontrollmyndigheter runt om i världen kontrollerar resehandlingar mot dessa register
vid inresa i länder och därför kan ett upphittat pass eller nationellt id-kort aldrig mer användas
efter det att det spärrats.

5.3 Vad behövs för att få ett provisoriskt pass från svenska
ambassaden i Dar Es Salaam, Tanzania?









Ifylld passblankett. Blanketten finns på ambassaden/generalkonsulatet.
Två passfoton, som får vara högst sex månader gamla. På fotot ska ansiktet vara
avbildat rakt framifrån med blicken riktad mot kamerans lins, ansiktsuttrycket ska vara
neutralt och bakgrunden ljus och skuggfri.
Polisrapport ifall passet är stulet.
Giltig fotolegitimation för att identifiera dig. (Källa polisens hemsida: Om
legitimation saknas kan närvarande make/maka, sambo, registrerad partner, förälder,
mor- eller farförälder, myndigt barn, myndigt barnbarn, myndigt syskon,
vårdnadshavare, familjehemsförälder eller god man med egen legitimation styrka din
identitet.)
Personbevis, som inte får vara äldre än en månad. Detta gäller sökande som bor i
Sverige.
Tidigare pass eller registerutdrag från Skatteverket, som inte får vara äldre än en
månad, för person som är bosatt utomlands.
Avgiften för passet, motsvarande SEK 1 600 i lokal valuta, erläggs kontant när
ansökan lämnas in.

5.4 Förlorat svenskt pass med Tanzaniavisum
Ifall man förlorat sitt svenska pass och med sitt Tanzaniska visum, så får man ta kontakt med
The office of the Director of Immigration Services, Dar es Salaam, eller the office of the
Principal Immigration Officer, Zanzibar.
Se dock till att du först har ett nytt pass från ambassaden och att det finns en polisanmälan
som styrker att du blivit av med ditt pass och visum.
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6 Webbplatser med pass och visuminformation
6.1 Tanzaniska webbplatser (på engelska)
Visum information
Immigration guide
Alla länders ambassader som är
verksamma i Tanzania
Visum information
Tanzanias ambassad i Sverige

http://www.tanzania.go.tz/visaf.html
http://www.tanzania.go.tz/immigrationf.html
http://www.tanzania.go.tz/tanzaniadiplomatic.htm
http://www.moha.go.tz
http://www.tanemb.se/

6.2 Kenyanska webbplatser
Immigration Department of Kenya
Ministry of tourism - Kenya
Kenyas ambassad i Stockholm
Kenya High Commission Dar es Salaam

http://www.immigration.go.ke
http://www.tourism.go.ke/
http://www.kenyaembassystockholm.com/
http://www.kenyahighcomtz.org

6.3 Svenska webbplatser om pass
Pass information från polisen

http://www.polisen.se/Service/Pass-och-id-kort

6.4 Webbplatser svenska ambassader i Östafrika
Svenska ambassaden i Tanzania
Svenska ambassaden i Kenya
Svenska ambassaden i Rwanda
Svenska ambassaden i Moçambique
Svenska ambassaden i Kongo

http://www.swedenabroad.se/daressalaam
http://www.swedenabroad.se/nairobi
http://www.swedenabroad.se/kigali
http://www.swedenabroad.com/maputo
http://www.swedenabroad.com/kinshasa

7 Andra viktiga ambassader
7.1 Kenyas ambassad i Stockholm
Postadress:
Kenya Embassy, Stockholm
Box 7694
103 95 Stockholm

Besöksadress:
Kenya Embassy, Stockholm
Birger Jarlsgatan 37
103 95 Stockholm

Tel: +46 8 21 83 00
Fax: +46 (0)8 209261
E-post:
info@kenyaembassystockhol
m.se

7.2 Kenya High Commission Dar Es Salaam, Tanzania
Kenya High Commission
1858 Kaunda Drive/Ali Hassan Mwinyi Road
Oysterbay
P.O.Box 5231
Dar es Salaam
Tanzania
Dahl Tours and Safaris LTD
P.O. 105 402
Dar Es Salaam, Tanzania

Tel. No. +255 22 266 82 85/6
Fax No. +255 22 266 82 13
E-post: info@kenyahighcomtz.org
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7.3 Andra viktiga Tanzaniska ambassader i utlandet
7.3.1 Kenya
Embassy of Tanzania in Nairobi
Taifa Road
Re-insurance Plaza, 9th Floor
P.O. Box 47790
Nairobi
KENYA

Tel: (+254 20) 331056-7, 331104, 218269
Fax (+254 20) 218269
E-post: tanzania@user.africaonline.co.ke

7.4 Svenska ambassader i Afrika
7.4.1 Svenska ambassaden i Dar Es Salaam, Tanzania
Postadress:
Embassy of Sweden
P.O. Box 9274
Dar es Salaam
Tanzania

Besöksadress:
Tel: +255-22 21 965 00
Mirambo Street/Garden
Fax: +255-22 21 965 03
Avenue
E-post: ambassaden.dar-esDar es Salaam
salaam@foreign.ministry.se
Tanzania
Passärenden:
Öppettider:
Telefonförfrågningar
Tisdag och torsdag
Måndag-torsdag
angående viseringar:
kl. 13:30-15:00
kl. 07:00-15:30
Måndag-torsdag
Vid andra tider måste man
Fredag kl. 07:00-12:30
kl. 13:00-14:00
boka en tid för besök.
Jourtelefon utanför öppettider: +255 (0)754 222 441

7.4.2 Sveriges honorärkonsulat på Zanzibar, Tanzania
Postadress:
Consulate of Sweden,
Zanzibar
P.O.Box 3046
Zanzibar
Öppettider:
Måndag-fredag
kl. 08:30-10:30

Dahl Tours and Safaris LTD
P.O. 105 402
Dar Es Salaam, Tanzania
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7.4.3 Svenska ambassaden i Nairobi, Kenya
Postadress:
Embassy of Sweden
PO Box 30600
00100 Nairobi

Besöksadress:
Sveriges ambassad, Nairobi
Lion Place, 3 tr
Waiyaki Way, Westlands
Nairobi

Tel: +254 (0)20 423 4000
Tel: +254 (0)20 445 2000
Fax: +254 (0)20 445 2008/09
E-post: ambassaden.nairobi@
foreign.ministry.se

Ambassadens öppettider:
Måndag – torsdag
08.00-16.45
Fredag 08.00-14.00

Passärenden:
Måndag och torsdag
kl. 15.00-16.30
Vid andra tider måste man
boka en tid för besök.
Migrations- & konsulära ärenden Tel: +254 (0)20 423 40 60
Jourtelefon utanför öppetider:+254 (0)734 600 851

7.4.4 Sveriges honorärkonsulat i Mombasa, Kenya
Postadress:
Honorary Consulate of
Sweden
P.O. Box 99976
Mombasa 80107
Kenya

Kontorsadress:
Honorary Consulate of
Sweden
Bat-Haf Barwil Road, Off
Archbishop Makarios Road
Ganjoni, Mombasa

Öppettider:
Måndag – fredag
kl. 08.00-17.00

Telefon:
+254 (0)41 223 0835 /
231 1096 (kontor)
+254 (0)41 2000 527
(kontor)
+254 (0)41 471 894 /
475 644 (bostad)
+254 (0)20 238 1121(bostad)
+254 (0)733 412 525 (mobil)
+254 (0)722 412 525 (mobil)
E-post:
objmombasa@yahoo.co.uk
omarbajaber@gawab.com

8 Avslutningsvis om visum till Tanzania
Ifall ni har några fler frågor om visum till Tanzania eller kanske t.o.m. vill ge feedback från
era egna erfarenheter så får ni gärna skicka E-posta till info(at)dahlsafaris.se så lägger vi till er
information i denna folder ”Allt om pass och visum till Tanzania”

Trevlig resa till Tanzania

Dahl Tours and Safaris LTD
P.O. 105 402
Dar Es Salaam, Tanzania

www.dahlsafaris.se
info(at)dahlsafaris.se
TALA nr: 0372

mobile: +46 70 496 74 00
mobile: +255 754 807 100
fax: +46 8 519 40 646

