
Generelt om: 
 

Visum til Madagaskar – en orientering 2016. 
 

Per i dag er det mulig å få visa til Madagaskar på følgende måter: 
 

- Visum for opphold inntil 30 dager kan fås på flyplassen ved ankomst.  
Fra den 01. 01. 2016 koster dette Ariary 80.000, som tilsvarer ca. 31 Euro  

per 8/1’16. (Vær oppmerksom på at det kan komme endringer i beløpet.) 
 

- Turistvisum for opphold inntil 3 måneder kan fås ved Madagaskars konsulat i 
Drammen. Konsulatet er pålagt et gebyr på Kr. 400,-. Det må fylles ut et tosidig 

skjema i med originalsignatur og passfoto. Perioden på 3 måneder må ikke 
oversittes, og dette visum’et kan ikke forlenges der ute. Skjemaet kan lastes ned 

fra http://www.malagasy.no Konsulatets konto er: 2200 52 96 300 
 

- Dersom oppholdet skal vare mer enn 3 måneder, kan konsulatet i Norge - (og 
Madagaskars ambassade i Falkensee/Berlin http://www.botschaft-

madagaskar.de/index.php?lang=en) - utstede et 1-måneds visum som kan 
forlenges i løpet av de første dagene etter ankomst. For å få et slikt visum må 
også ovennevnte skjema utfylles, og det må vedlegges en attest (fra arbeidsgiver, 

studieplass el.l.) som begrunner oppholdet og hvordan opphold og tilbakereise skal 
betales. Vær oppmerksom på at det i skjemaet står at du ikke kan arbeide på 

Madagaskar uten at det er lønnet utenfra. Når det søkes om forlengelse hos 
immigrasjonsmyndighetene på Madagaskar, er det også ønskelig å ha en 

«Politiattest» fra hjemstedet. Den må være på engelsk eller fransk. Dokumentene 
til 1-måneds visum blir legalisert av konsulatet her ved utstedelse av visum.  
 

- Alle som får visa via konsulatet får «multiple entrés», som gir anledning til flere 
innreiser i løpet av den tiden visumet varer, = 3 eller 1 måned. Visaene har en 

gyldighet på 6 måneder fra utstedelsesdato.  
 

Legg merke til at side 2 dreier seg om den reisendes egen sikkerhet. Dersom du er 
i et område uten dekning for mobiltelefonen, eller er så fascinert av opplevelser 

eller annet som gjør at du glemmer å kontakte dine nærmeste, så har både 
konsulatet og Madagaskars UD rede på de informasjonene du har gitt ved utfylling 

av skjemaet, og kan kontakte deg eller dem du reiser sammen med. Konsulatet 
har tidligere fått informasjon om at både UD og flyselskapene ber om at den 
reisende har alle reisedokumenter, inklusive visa, klare før utreise. 
 

- Uansett hvilken måte du ønsker å få visum på, ber Det norske 
utenriksdepartementet om at du registrerer deg på 
https://www.reiseregistrering.no/. Dette gjelder alle norske statsborgere. 

-  
 

Ønsker du ytterligere informasjon, kan den innhentes fra:  
 

Madagaskars generalkonsulat i Norge, Hauges gate 36/Parkalleen, 3019 Drammen,  

 

Telefon: (+47) 32 89 30 60, Mobil: (+47) 909 111 77, E-post: malagasy@online.no  
 

Mer informasjon finner du på: http://www.malagasy.no  
 

Adressen er nå en privatadresse (hjemmekontor). Vanligvis foregår visumsøknader via 
vanlig post. Møter må avtales på forhånd.   

 

Vi ønsker deg en riktig god reise til Madagaskar! Det er et fantastisk interessant og 

enestående land!  
 

Finn Andresen 

Honorær Generalkonsul. 
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Til Brukere av Madagaskars konsulat i Norge. 
 

Skandinaviske borgere må ha visum for å komme til Madagaskar. 
 

I Norge utstedes dette av: Madagaskars generalkonsulat, 
     Hauges gt. 36/Parkalleen, (oppgang A) 
     NO-3019 Drammen 
 

Telefon: (+47) 32 89 30 60, Mobil: (+47) 909 111 77 
 

E-post:      malagasy@online.no  

 
Konsulatet er underlagt:   Botschaft von Madagaskar, 

     Seepromenade 92, 
DE-14 612 Falkensee, Tyskland 

 

På linje med alle andre Madagaskars konsulater og Ambassader, kan Konsulatet i Norge 

utstede turistvisum for 3 måneder (som ikke kan forlenges).  
 

Dersom det er behov for opphold utover 3 måneder, er det mulig å få visum for  

1 måned, som kan forlenges hos Immigrasjonsmyndighetene på Madagaskar. For dette 
visumet må det foreligge en avtale som begrunner forlenget opphold, og en 
vandelsattest fra Politiet på hjemstedet. Disse dokumentene sendes sammen med 

søknadsskjema og legaliseres ved konsulatet. Selve Visumet klebes inn i passet, 
stemples og signeres. Begge typer visa må benyttes i løpet av 6 måneder fra utstedelse.  
 

Det skal fylles ut et eget tosidig søknadsskjema for hvert pass. Skjemaene hentes fra 
konsulatets nettsted, eller fås fra konsulatet. 
 

Det utfylte skjemaet sendes sammen med søkerens PASS og ett passfoto til konsulatet. 

Normalt tar utstedelsen to-tre uker. Kortere tid kan avtales. 
 

Konsulatet er pålagt et visumgebyr til Madagaskar på Kr. 400.- (per pass) 

Madagaskars konsulats kontonummer er: 2200 52 96 300 
 

Informasjon om Madagaskar finnes i mengder på Internettet. Konsulatet vil også gjerne 

hjelpe med å svare på spørsmål, og formidle kontakter til myndighetene, 
turistorganisasjoner, det private næringsliv o.l. 
 

Behovet for vaksiner varierer noe. Vi vil derfor anbefale at søkeren tar kontakt med sin 

fastlege eller nærmeste offentlige smittevernkontor for å få rede på gjeldende 
bestemmelser ved innreisedato. 
 

Det vises forøvrig til Konsulatets nettsted med linker på Internett:   
 

http://www.malagasy.no 
 

Drammen, Januar 2016  
 

Vennlig hilsen, 

  
Finn Andresen, Honorær Generalkonsul 

 
NB! – Husk å skrive adresse og avsender KLART og TYDELIG! + sette ekstra sikring, 

(tape) på selvklebende konvolutter. Slurv med dette kan gi problemer! 
 

Det er også fint hvis du/dere skriver ut søknadsskjemaet to-sidig. Det sparer både papir 
og porto.  

mailto:malagasy@online.no
http://www.malagasy.no/

