Viktig information vid resa till USA
Vid resa till USA är det många omfattande säkerhetskontroller och vi rekommenderar därför alla att vara i mycket god tid på
flygplatsen inför resan. Minst 3 timmar rekommenderas av bl. a SAS.
Som svensk medborgare kan man normalt resa till USA utan visum om vistelsen är kortare än 90 dagar. Inresetillstånd har
tidigare ansöks via ett dokument som fyllts i ombord på planet men detta ska nu göras elektroniskt via en webbsida - läs
mer under ESTA. Dessutom måste en APIS-blankett fyllas i.

ESTA
ESTA-ansökan måste fyllas i av alla svenska och nordiska medborgare. Resenärer med andra nationaliteter där USA kräver
ordinarie visum måste själv kontrollera nödvändiga formaliteter.
Varje resenär ansvarar själv för att lämna uppgifter via ESTA, absolut senast 72 timmar före avresa. ESTA gäller
sedan för obegränsat antal inresor under två år. Skulle ni byta pass måste ny ESTA-ansökan göras.
Gå till https://esta.cbp.dhs.gov klicka vidare på ”Svenska” för att fylla i blanketten.
Denna anmälan skall framöver ersätta immigrationsblanketten som delas ut på flyget (fortfarande kan dock blanketten delas ut
ombord och i så fall skall den fyllas i) Blankett för tullen erhålles ombord och skall fortsättningsvis också fyllas i inför varje
inresa.
OBS! ESTA är tillsvidare kostnadsfritt. Någon gång under 2010 kommer kostnaden att bli USD 10–20.
https://esta.cbp.dhs.gov/
Följande gäller för en ESTA-ansökan:
• En godkänd ESTA ansökan ger tillstånd att resa till USA dock inte automatiskt uppehållstillstånd. Uppehållstillstånd erhålls
som tidigare av US Customs and Border Protection vid ankomst.
• Vid en ej godkänd ESTA-ansökan behöver istället en visumansökan göras.
• Namnbyte eller passbyte kräver ny ESTA-ansökan.
• Vid förändringar gällande resrutt och destination kan en uppdatering av befintlig ansökan göras.

APIS
För den som ska resa till USA är det nödvändigt att fylla i alla uppgifter på en APIS-blankett. Följande gäller:
Om du bokat din flygresa hos We Travel över telefon eller i vår butik, så skall du lämna uppgifterna till oss snarast, dock minst
35 dagar före avresa, alternativt inom 3 dagar vid senare bokning, men aldrig senare än fyra arbetsdagar före avresa. Det är
resenärens ansvar att dels lämna korrekt information och dels att informationen verkligen meddelas oss i tid.

Informationsplikt
• resenärens första adress under vistelsen i USA (gata, nummer, postkod, stad, delstat eller fullständig hotelladress)
• resenärens hemland
• avrese- och ankomstflygplats
• information om eventuell transit om resan fortsätter med flyg i USA
• namn på kryssningsfartyg och embarkeringshamn om resan fortsätter med kryssning
• namn och adress på hyrbilsföretag om resan fortsätter med hyrbil

Maskinläsbara pass
Från den 26 juni 2005 krävs visum för USA-resenärer som inte har maskinläsbart pass. Följande gäller för svenska
medborgare:
Inget visum krävs för
• svenskt så kallat EU-pass med vinröd pärmsida, samtliga är maskinläsbara Det gäller också barn som måste ha ett eget pass
och inte längre kan vara inskrivet i föräldrarnas pass. Även om man bara mellanlandar på amerikansk flygplats så gäller dessa
regler. För mer information, vänligen läs mer på amerikanska ambassadens hemsida. OBS! Dock att både ESTA-ansökan samt
APIS-blankett måste fyllas i.
Visum krävs för:
• svenskt pass med blå pärmsida, utfärdat av polismyndighet, som saknar de tryckta två raderna längst ner på personsidan
• provisoriskt pass

