
Verlenging visum in paspoort  

Adres van het Ministerio de Mirgración: 
 6a Avenida 3-11 

 Zona 4, Guatemala stad 
 Telefoonnummer: 24 11 24 11 
Onderstaande documenten moeten in de ochtend aangeleverd worden en dan kan 

dezelfde middag het paspoort weer opgehaald worden. 
Voor de zekerheid altijd even vragen of je het paspoort in de middag weer kunt 

komen halen. Normaal gesproken moet het lukken. 
 
Aan te leveren documenten: 

- 1 pasfoto 
- 2 kopieën van de pagina´s in het paspoort met de persoonlijke gegevens 
- 1 kopie van de bladzijde waarop de stempel van aankomst staat 

- 1 kopie van je creditcard, beide zijden 
- Een formulier met alle gevraagde gegevens (in te vullen op het Ministerie van 

Migratie). In het geval dat je zelf niet kunt gaan, kun je de gegevens noteren  

(onderaan staan de vragen) en aan Vinicio geven als je besloten hebt dat hij 
zal rijden. Hij kan dan het officiële papier invullen. 

- 120 Quetzales 

- paspoort 
 
Hoe er te komen om de documenten aan te leveren: 

Dat kun jezelf doen (zie hieronder het adres) of je kunt het Vinicio laten doen. 
Vinicio (5375 7149) kan de documenten afgeven. Hij vraagt voor de rit 225 
Quetzales. Jijzelf moet het paspoort PERSOONLIJK ophalen.  

 
Adres om paspoort op te halen (of te brengen): 

Neem de bus naar Guatemala (8 Quetzales – 45 minuten), stap uit bij Miraflores en 
Tikal Futura (shoppingcenter) en neem van daaruit een taxi naar zona 4, 6e Avenida 
3-11 (betaal niet meer dan 40 Quetzales). Het paspoort weer ophalen gaat heel snel, 

duurt maar 1 minuut. De taxi kun je laten wachten en terug laten brengen naar 
Cemaco (tegenover Miraflores) waar je de bus terug kunt nemen naar Antigua.  
 

Gegevens noteren die nodig zijn voor een nieuwe stempel: 
- nationaliteit 
- paspoort nummer 

- volledige naam 
- geboortedatum 
- naam van de vader 

- naam van de moeder 
- burgerlijke staat 
- naam echtgenoot/echtgenote (indien van toepassing) 

- beroep 
- plaats waar het paspoort is afgegeven 

- expiratiedatum van het paspoort 
- adres in Guatemala 
- telefoonnummer 


