
Indrejseformular til Grækenland

Grækenland har indført kontrol ved indrejse, så myndighederne nemmere 
kan opspore COVID-19-smitte og minimere ny smittespredning.

I formularen skal du blandt andet udfylde information om dit fly, 
personoplysninger og dit hotel. Følgende sider giver et overblik over dette. 

Formularen er tilgængelig online på https://travel.gov.gr/#/

Det er vigtigt, at du udfylder formularen senest kl. 22.59 (dansk tid) dagen 
før din afrejse. 

Vær opmærksom på, at myndighederne med kort varsel kan ændre på 
indrejseformularen. Denne version er gældende pr. 23. april 2021.

Du starter ved at klikke på den grønne knap. 

https://travel.gov.gr/#/


Registrering

For at kunne udfylde formularen, kræver det, at du som rejsende 
registrerer dig hos de græske myndigheder. 

Du registrerer dig ved at klikke på ”Register”



Registrering

På registreringssiden skal du gøre følgende:

1. Indtast mailadresse (bekræftelse sendes til denne 
mailadresse). 

2. Indtast ønskede kodeord (minimum 6 karakterer). 

3. Bekræft kodeord ved at indtaste det igen. 

4. Klik på knappen ”Submit”. 



Registrering

Når du har udfyldt mailadresse og skrevet det ønskede
kodeord, vil du modtage en mail fra ”Hellenic Republic”,
hvor du skal verificere din oprettelse.

Klik på det lange link for at færdiggøre din registrering



Log ind

Du kan nu logge ind med den mailadresse og det kodeord,
som du har oprettet dig med.

1. Skriv din mailadresse her

2. Indtast dit kodeord her



Accept af vilkår

For at kunne udfylde formularen, skal du godkende følgende 
vilkår:

- At du har læst ”Arrival protocol”
- At du bekræfter, at de afgivne oplysninger er fuldstændige

og korrekte.
- At du udfylder en formular pr. familie/husstand

1. Acceptér vilkår ved at sætte flueben i boksene

2. Tryk på ”Continue”



Udfyldelse af formular

Vælg, om du rejser til eller fra Grækenland.

1. Hvis du skal på ferie, skal du vælge ”I am coming to 
Greece”

2. Tryk på ”Continue”



Udfyldelse af formular

Vælg, hvilken transportform du anvender til rejsemålet.

1. Rejser med Spies foregår med fly, og du vælger derfor 
”Aircraft”

2. Tryk på ”Continue”



Udfyldelse af formular

Du skal nu udfylde oplysninger om din flyrejse. Du finder informationerne på din billet eller
på Min Side.

1. Udfyld navnet på flyselskabet. Rejser med Spies foregår typisk med ”Sunclass 
Airlines”

2. Udfyld flynummer. Hvis du flyver med Sunclass Airlines, vil flynummeret begynde
med ”DK” efterfulgt af cifre.

- Hvis du ankommer med privatfly, kan du krydse i den lille boks

3. Indtast ankomstdato

4. Vælg ”point of entry”

- Rejser du til Rhodos, skal du vælge ”Rhodes”. 
- Rejser du til Kreta, skal du vælge den lufthavn, du flyver til, hvilket er ”Chania” eller ”Heraklion”.
- Rejser du til Parga, Lefkas eller Sivota, skal du vælge ”Aktio”. 

5. Sæt flueben i denne, hvis du har mellemlanding i Grækenland (charterrejser med 
Spies har ikke mellemlandinger i Grækenland). 

6. Tryk ”Continue”

http://www.spies.dk/minside


Udfyldelse af formular

Indtast nu personlige oplysninger.
Vær opmærksom på, at Æ, Ø og Å ikke kan anvendes. Skriv i stedet ae, oe, aa.

1. Udfyld efternavn

2. Udfyld fornavn

3. Udfyld mellemnavne (ikke obligatorisk)

4. Vælg køn
Male 
Female  
Other

= Mand
= Kvinde
= Andet

5. Indtast alder

6. Vælg ”Passport” og udfyld derefter dit pasnummer

Fortsættes på næste side



Udfyldelse af formular

Indtast kontaktoplysninger.

1. Udfyld mobilnummer

2. Udfyld firmatelefon (ikke obligatorisk)

3. Udfyld hjemmenummer (ikke obligatorisk)

4. Udfyld andet nummer (ikke obligatorisk)

5. Indtast mailadresse (denne er eventuelt indtastet på forhånd)

6. Tryk ”Continue”



Udfyldelse af formular

Indtast information om din hjemmeadresse.
Vær opmærksom på, at Æ, Ø og Å ikke kan anvendes. Skriv i stedet ae, oe, aa.

1. Vælg hjemland

2. Vælg landsdel

3. Udfyld bynavn

4. Udfyld postnummer

5. Udfyld vejnavn

6. Udfyld vejnummer

7. Indtast evt. lejlighedsnummer (Ikke obligatorisk)

8. Vælg de lande, som du har besøgt indenfor de seneste 14 dage (ikke
obligatorisk) 

9. Sæt flueben, hvis du har en negativ COVID-19 test på engelsk

10. Tryk ”Continue”



Udfyldelse af formular

Indtast adresseoplysninger for dit hotel/lejlighed de første 14 dage efter ankomst. 
Du finder informationerne på din billet eller på Min Side.

1. Vælg land (Grækenland = Greece)

2. Vælg landsdel

3. Udfyld bynavn

4. Udfyld postnummer

5. Udfyld hotelnavn (Ikke obligatorisk)

6. Udfyld vejnavn

7. Indtast evt. lejlighedsnummer (ikke obligatorisk)

8. Sæt kryds, hvis du skal bo mere end et sted under dit ophold

9. Tryk ”Continue”

http://www.spies.dk/minside


Udfyldelse af formular

Indtast nu oplysninger på en ”nødkontakt”, dvs. en person, som kan komme i kontakt med
dig under rejsen.
Vær opmærksom på, at Æ, Ø og Å ikke kan anvendes. Skriv i stedet ae, oe, aa.

1. Udfyld efternavn

2. Udfyld fornavn

3. Udfyld hjemland

4. Udfyld bynavn

5. Indtast mobiltelefonnummer

6. Indtast alternativt telefonnummer (Ikke obligatorisk)

7. Indtast mailadresse

8. Tryk ”Continue”



Udfyldelse af formular

Medrejsende fra samme husstand – familie  

Er I flere familiemedlemmer fra samme husstand, der rejser sammen, kan I udfylde 
den samme formular. Du bestemmer selv, om I skal stå på samme formular, eller om
I vil have hver sin. 

Vær opmærksom på, at Æ, Ø og Å ikke kan anvendes. Skriv i stedet ae, oe, aa.
Har du ikke tilføjet nogle familiemedlemmer, kan du hoppe direkte til punkt 5.

1. Tilføj flere familiemedlemmer ved at trykke ”Add family member”
(Tryk flere gange for at tilføje flere familiemedlemmer)
Har I ikke samme bopæl, skal du ikke tilføje dem her, men i stedet gør det på 
næste trin. 

2. Indtast efternavn

3. Indtast fornavn

4. Indtast alder

5. Tryk ”Continue”



Udfyldelse af formular

Medrejsende – ikke familie/ikke samme husstand  

Hvis I er flere, der rejser sammen, men ikke i familie sammen eller samme husstand, 
kan du tilføje personerne her. Du bestemmer selv, om I vil stå på samme formular, 
eller om I vil have hver sin.

Vær opmærksom på, at Æ, Ø og Å ikke kan anvendes. Skriv i stedet ae, oe, aa.
Har du ikke tilføjet nogle flere medrejsende, kan du hoppe direkte til punkt 5.

1. Tilføj flere medrejsende ved at trykke ”Add non-family travel companion”
(Tryk flere gange for at tilføje flere medrejsende)

1. Indtast efternavn

2. Indtast fornavn

3. Indtast gruppenavn (Ikke obligatorisk)

4. Tryk ”Submit”



Færdiggørelse

Færdig! Du har nu udfyldt formularen, og en bekræftelse med en vedhæftet pdf-fil 
sendes til dig pr. mail. I pdf-filen er en QR kode, som du skal fremvise i 
afrejselufthavnen og ved ankomst til Grækenland. Husk derfor at gemme den digitalt 
eller printe den ud, så du kan vise den. 

VIGTIGT!
Hvis flere personer i selskabet er registreret på samme formular, skal dette kunne 
dokumenteres i afrejselufthavnen. Det kan dokumenteres via pdf-filen med QR-koden, 
som er vedhæftet bekræftelsesmailen eller via linket i bekræftelsesmailen. 

Som rejsende er du selv ansvarlig for at have udfyldt indrejseformularen korrekt og 
rettidigt inden afrejse. Hvis du ikke har udfyldt indrejseformularen, vil du blive 
nægtet indrejse i landet og vil derfor allerede i afrejselufthavnen blive nægtet 
ombordstigning på flyet. I dette tilfælde er det ikke muligt at få refunderet rejsen.


