
Vytvořit účet



Pohlaví – male/muž, female/žena

heslo

národnost

Zakliknout Souhlasím s podmínkami

Kliknout pokračovat

Vše vyplňujte bez diakritiky !!



Zde kliknout

Je možné, že tato stránka se Vám nezobrazí, ale rovnou se dostanete na 
stránku následující 



Emailová adresa

heslo

kliknout



Emailová adresa

heslo

kliknout

kliknout







označit

kliknout





Adresa v ČR

Telefonní číslo 

Město bydliště

email

kliknout



Vyplnit toto

Číslo cestovního pasu

Místo vydání pasu

Datum vydání pasu

Platnost pasu

Pas vydal



Byli jste dříve v Keni – ano / ne 

Jste – dospělá osoba / dítě



Pokud dospělá – vyskočí Vám dotaz na dítě – pokud s vámi cestuje

Jméno dítěte Číslo pasu dítěte

Pokud máte další dítě s sebou Kliknout na NEXT



Znovu typ víza - Single

Kliknout



Příjmení

Křestní jméno

Pohlaví – male / muž, female / žena

Stav – single / svobodný, married / ženaty, vdaná, divorced / rozvedený, widoer / vdovec, vdova

Datum narození



Místo narození

Země narození

Současné povolání

Detaily otce žadatele – nejprve stav – alive / naživu, passes / zemřel, unknown / neznámý 
Potom níže vyplnit jméno 
Níže telefon – ten není nutné vyplnit 

Detaily matky žadatele – nejprve stav – alive / naživu, passes / zemřela, unknown / neznámý 
Potom níže vyplnit jméno 
Níže telefon – ten není nutné vyplnit 



Další příbuzný / nebo známý – je nutné vyplnit jméno a níže telefon – jedná se o emergency kontakt



Důvod cesty - tourism

Předpokládané datum příletu do Keni

Předpokládané datum odletu z Keni

Vyberte Hotel

Zde stačí celé jméno hotelu + případně oblast (Diani, Malindi atd.)

Telefonní číslo do hotelu – najdete na oficiálních stránkách hotelu pod Contacts

E-mail do hotelu – najdete na oficiálních stránkách hotelu pod Contacts

Vyberte – by Air

Vyberte – MIA Mombasa 



Kliknout



Navštívil jste v předchozích 3 měsících nějakou jinou zemi –
pokud ANO, budete muset uvést jakou 

Budete se vracet zpět do země svého bydliště?

Byl Vám někdy odmítnut vstup do Keni?

Byl Vám někdy odmítnut vstup do jiné země?

Byl jste někdy odsouzen za jakýkoliv trestný čin? 

Kliknout



Připojte fotografii – stačí vyfoceno telefonem, ale styl 
pasového snímku – nekopírujte foto z pasu či jiného dokladu!

Připojte foto či scan přední strany cestovního pasu

Připojte foto či scan celé stránky s fotografií z pasu 

Připojte hotelový voucher – z odbavení

Připojte letenku – z odbavení 

Další dokumenty – není nutné připojovat nic dalšího

Kliknout na NEXT



Kliknutím na Complete je hotovo, dostanete 
se na stránku s platbou

Potvrzujete, že jste vyplnili všechny potřebné informace 

Zkontrolujte, že uvedené údaje jsou správně. 


