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Visum Egypte
Belangrijke informatie over het visum voor Egypte
Reizigers naar Egypte moeten een visum aanvragen om toegelaten te worden.
Dit is verplicht voor alle reizigers, ongeacht de leeftijd. Aanvragen kan eenvoudig
online, de ambassade hoeft niet bezocht te worden.
Verplicht

Ja

Geschikt voor

Toerisme

Geldigheidsduur

90 dagen

Verblijfsduur

Maximaal 30 dagen

Normale levertijd

Een week

Spoedlevering

Gemiddeld in 2-5 werkdagen

Kosten

€44,95 (single entry) of €79,90 (multiple entry)

Betaalmethoden

iDEAL, Bancontact, Creditcard, PayPal

Het wordt aangeraden direct na het boeken van de reis te starten met het aanvragen van het
visum Egypte. Dit doet u door het online aanvraagformulier te openen via de onderstaande
groene knop, of via: https://visumbuitenland.nl/egypte

Dit document is samengesteld door VisumBuitenland.nl en geactualiseerd op 25-02-2020.
Meer informatie over het visum Egypte vindt u op de volgende pagina’s in dit document.
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Voor wie
Elke reiziger, die naar Egypte wil reizen en geen Egyptisch paspoort bezit, moet een visum
aanvragen. Er zijn verschillende soorten visums aan te vragen, de meeste varianten moeten
worden aangevraagd door een bezoek te brengen aan de ambassade. Indien u aan de
voorwaarden in dit document voldoet, kunt u uw aanvraag echter volledig online indienen. U
krijgt uw visum dan per e-mail toegestuurd, dus u hoeft het huis er niet voor uit.
Het maakt niet uit of u arriveert per vliegtuig, auto of boot. Ook als u een cruise maakt en daarbij
aan wal wilt in Egypte moet u voldoen aan de visumplicht.
Ook de leeftijd van de reiziger is irrelevant voor het aan te vragen visum. Minderjarige kinderen
moeten eveneens een visum aanvragen. Omdat kinderen over het algemeen meereizen met hun
ouders, is het mogelijk meereizende kinderen toe te voegen in hetzelfde aanvraagformulier
waarin de ouders hun Egyptische visa aanvragen. Hierdoor hoeven veel gegevens niet dubbel te
worden ingevuld. De prijs per persoon blijft in dit geval gelijk.

Voorwaarden voor online aanvragen
Alleen als aan alle onderstaande voorwaarden wordt voldaan is het mogelijk het visum Egypte
online te verkrijgen. Indien u of uw reis niet aan al deze voorwaarden voldoet moet u een
afspraak maken bij de ambassade om uw aanvraag in te dienen.
Reisduur
U mag uw visum Egypte alleen online aanvragen indien u minder dan 30 dagen aaneengesloten
in het land wilt verblijven.
Paspoort
Elke reiziger moet een paspoort bezitten dat nog minimaal acht maanden geldig is op het
moment van aankomst in Egypte. Ook kinderen dienen hun eigen paspoort te bezitten. De
paspoortgegevens moeten exact overeenkomen met de ingevulde gegevens in het
aanvraagformulier van het visum Egypte.
Uitnodiging
Alleen als u in Egypte een bezoek gaat brengen aan familie of vrienden moet u hen een
uitnodigingsbrief laten schrijven en deze tonen bij aankomst. Als u enkel op vakantie gaat heeft u
geen uitnodigingsbrief nodig.
Reisplanning
U moet tijdens uw reis een uitgeprint reisschema bij u hebben. Deze moet ten minste bestaan uit
de vlucht- en hotelgegevens.
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Aankomstdatum
Bij het aanvragen moet de verwachte aankomstdatum in Egypte worden ingevuld. Vanaf het
moment van toekenning is het visum 90 dagen geldig. Zowel de aankomst als het vertrek
moeten binnen deze 90 dagen liggen. In het geval van een multiple-entry visum moeten alle
datums van aankomst en vertrek binnen de termijn van 90 dagen liggen. Let op: het verblijf mag
maximaal 30 dagen duren. U kunt dus na toekenning van het visum Egypte nog besluiten te
schuiven met de exacte dag van aankomst en vertrek.

Hoe aan te vragen
Het visum Egypte is gemakkelijk aan te vragen, dit duurt slechts enkele minuten. Volg
onderstaande stappen voor een snelle toekenning.
Stap 1 | Het aanvraagformulier van het visum Egypte openen
Allereerst opent u het formulier. Het formulier vindt u op https://visumbuitenland.nl/egypte
Stap 2 | Contact- en reisgegevens invullen
In het aanvraagformulier vult u de contact- en reisgegevens in. Reist u met een groep? Dan hoeft
u deze gegevens slechts eenmaal in te voeren.
Stap 3 | Paspoortgegevens invullen
Na het invullen van de paspoortgegevens van reiziger 1 voegt u eventuele medereizigers toe aan
het formulier. Hiervoor klikt u op de knop ‘Reiziger toevoegen’. Voeg elke reiziger toe voor wie u
een visum Egypte wilt aanvragen. Vervolgens vult u de paspoortgegevens van elke reiziger in.
Stap 4 | Betalen
Na het invullen is het verstandig alle gegevens nogmaals te controleren. Vervolgens kunt u de
betaling uitvoeren per iDEAL, Bancontact, PayPal of creditcard.
Stap 5 | Paspoortscan of -foto aanleveren
De laatste stap voordat u uw visum Egypte ontvangt is het aanleveren van een scan van de
paspoorten. Dit mag ook een foto zijn, zolang alle tekst goed leesbaar is. Er wordt alleen
gevraagd om een scan van de informatiepagina in het paspoort (de pagina met pasfoto, naam en
geboortedatum).
Stap 6 | Visum ontvangen per e-mail
Wanneer alle bovenstaande stappen zijn uitgevoerd wordt het visum binnen enkele dagen per email toegestuurd. Elke reiziger moet deze kunnen overhandigen bij aankomst in Egypte. Print het
dus uit en neem het mee op reis.
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