
VIGTIG INFORMATION OM INDREJSE I USA !

Der er ikke visumpligt for danske statsborgere som planlægger et besøg til USA i mindre
end 90 dage. Andre statsborgere og indehavere af fremmedpas opfordres til at kontakte
ambassaden.
Der er dog visse betingelser der skal opfyldes før afrejsen fra Danmark.

Pr. 1. januar 2009 skal alle der ønsker at rejse til USA ( eller blot er i transit i USA og
skal videre med fly, skib eller bil til andre destinationer ) forhåndsregistrere sig
senest 72 timer før afgang på https://esta.cbp.dhs.gov

ESTA erstatter den grønne I94W formular som tidligere skulle udfyldes og afleveres ved 
ankomst til USA. 

ESTA koster pr. 1. januar 2011 US$ 14,00 pr. person som skal betales online med 
kreditkort når ansøgningen udfyldes.

En forhåndsgodkendelse er ifølge Department of Homeland Security (DHS) gyldig i 2
år eller til passets udløb afhængig af hvad der kommer først.
HUSK: Hvis du får nyt pas efter du har lavet ESTA skal du opdatere dine oplysninger med 
det nye pas nummer !

Afgivelsen af oplysningerne samt rigtigheden af disse påhviler alene den rejsende og
manglende, mangelfulde eller usande oplysninger kan have omfattende
konsekvenser.
Alle danske statsborgere der rejser til USA eller er i transit i USA skal være i
besiddelse af et maskinlæsbart / biometrisk pas og ydermere skal alle rejsende inkl.
børn og spædbørn have eget pas. Derudover skal man være i besiddelse af en gyldig
returbillet eller billet til en destination som ikke ligger i Caribien, Mexico eller
Canada.
Man må endvidere ikke have været i konflikt med straffeloven eller tidligere have været
nægtet visum eller indrejse til USA.
Skal man være i USA udover de 90 dage eller er formålet med besøget andet end ferie
skal man have visum. Det samme er gældende for rejsende på enkeltbillet.
Har du den mindste tvivl så kontakt den amerikanske ambassade.

Alle indrejsende i USA vil få taget fingeraftryk samt foto ved ankomst.
De amerikanske myndigheder har siden 2005 krævet uddybende oplysninger om alle
rejsende og du skal derfor oplyse din opholdsadresse i USA til check-in agenten ved
afrejse. Du skal derfor altid have forudbestilt minimum 1 overnatning og medbringe
hotellets adresse i lufthavnen.
Skal du videre med krydstogtskib eller fly til en anden destination udenfor USA skal
du medbringe oplysninger om skibets navn eller din videre flybillet.
Da alle disse oplysninger skal indsættes manuelt på hver enkelt passager ved check-in
tager det i sagens natur lidt længere tid, og vi anbefaler derfor at du kommer ud i
lufthavnen i god tid. For at lette ekspeditionen ved check-in skranken anbefaler vi at du
på forhånd udfylder nedenstående skema og medbringer dette ved check-in.

https://esta.cbp.dhs.gov/


Den Amerikanske Ambassade / Embassy of The United States of America.
Dag Hammerskjölds Allé
2100 København Ø.
Tlf: 3341 7100
Kontortid: 08:30 – 17:00
Web: http://denmark.usembassy.gov

Information til alle passagerer
på flyvninger mellem EU og USA:

U.S. Customs and Border Protection (CBP) skal i henhold til amerikansk lovgivning 
(Secure Flight Programme) forsynes med visse rejse- og reservationsoplysninger, kaldet 
PNR-oplysninger (Passenger Name Record), om passagerer ombord på flyvninger mellem 
EU og USA. CBP har forpligtet sig til at anvende disse PNR oplysninger med det formål at 
forebygge og bekæmpe terrorisme og anden alvorlig grænseoverskridende kriminalitet. 
PNR oplysningerne kan omfatte oplysninger som passagerer afgiver i forbindelse med
reservationen eller som luftfartsselskaberne og/eller rejsebureauer er i besiddelse af.
Oplysningerne opbevares i minimum 3 år og 6 måneder og udveksles eventuelt med
andre myndigheder. De kan altid henvende Dem til Deres luftfartsselskab eller
rejsebureau for yderligere informationer om disse bestemmelser herunder
foranstaltninger til beskyttelse af Deres personlige oplysninger.

Udfyld nedenstående skema og
medbring det ved check-in i lufthavnen.

Alle felter skal udfyldes!

Adresse:_________________________________________________________________
Eks: 1360 Ocean Avenue

By:_____________________________________________________________________
Eks: Miami

Postnr:__________________________________________________________________
Eks: 31021

Stat:____________________________________________________________________
Eks: Florida eller FL

Skal du videre med f.eks. krydstogtskib skal du udfylde felt 1 med navnet på skibet samt
den havn det sejler ud fra.
Hvis du fortsætter med fly til en destination udenfor USA, Canada eller Caribien skal du
udfylde felt 1 med din destinations by og land samt felt 2 med det flyselskab og flynr. du
rejser videre med.
Florida-usa.dk - Din online guide til Florida !

http://denmark.usembassy.gov/

