
Indrejseformular til Kroatien

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

I formularen skal du udfylde information om din rejse og ophold i Kroatien. Følgende sider giver et 
overblik over dette. 

Formularen er tilgængelig online på https://entercroatia.mup.hr/

Formularen skal udfyldes inden ankomst til Kroatien. Alle rejsende i selskabet skal registreres, også børn.

Ved indrejse til Kroatien er det et krav for danskere over 6 år at have en negativ PCR-test eller EU-
godkendt antigentest, som er højest 48 timer gammel ved ankomst.

Vær opmærksom på, at myndighederne med kort varsel kan ændre på indrejseformularen.
Denne version er gældende pr. 27. maj 2021.
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Udfyldelse af formular

Som det første skal du vælge, hvilket sprog 
du vil udfylde formularen på. Denne manual 
tager udgangspunkt i, at den udfyldes på 
engelsk, da dansk ikke er tilgængeligt.

1. Vælg ”English”

2. Klik på ”Fill out the form”
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Udfyldelse af formular

Information om din rejse

1. Vælg dit formål med rejsen
Hvis du skal på ferie, kan du vælge ”Tourist”

2. Vælg afrejseland

3. Vælg afrejsedato

4. Vælg hjemrejsedato
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Udfyldelse af formular

Information om den hovedrejsende

1. Indtast fornavn

2. Indtast efternavn

3. Vælg fødselsdato

4. Indtast telefonnummer

5. Vælg identifikationstype
De fleste kan med fordel vælge ”Passport” på denne

6. Indtast pasnummer

7. Vælg udstedelsesland

8. Vælg hjemland

9. Indtast email

10. Vælg certifikattype

11. Vælg dato for certifikat

12. Upload dit certifikat
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Udfyldelse af formular

Hvis I er flere, der rejser sammen, kan I her tilføjes på samme 
indrejseformular. Rejser du alene, kan du gå videre til næste side. 

1. Tryk på ”Add new passenger” for at tilføje en medrejsende. 
Tryk flere gange for at tilføje flere medrejsende.

2. Indtast fornavn 

3. Indtast efternavn

4. Vælg fødselsdato

5. Indtast telefonnummer

6. Vælg identifikationstype 

7. Indtast pasnummer

8. Vælg udstedelsesland

9. Vælg hjemland

10. Indtast email

11. Vælg certifikattype

12. Vælg dato for certifikat

13. Upload dit certifikat
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Udfyldelse af formular

Information om dit hotel/lejlighed

1. Tilføj et indkvarteringssted
Klik flere gange, hvis du skal bo flere steder under dit ophold

2. Vælg indkvarteringstype

3. Indtast navn på indkvartering

4. Indtast region
De fleste Spies-rejser går til ”Split” eller ”Baska Voda”

5. Indtast hotellet/lejlighedens adresse

6. Vælg dato for ankomst

7. Vælg dato for afrejse

8. Acceptér vilkår 

9. Tryk ”Submit” for at indsende formular
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Færdiggørelse

Færdig! Når du har udfyldt formularen, kommer du til en bekræftelsesside. På 
denne side kan du downloade din bekræftelse.

Bekræftelsen skal medbringes til Kroatien og kunne fremvises digitalt eller i 
printet format. 

1. Klik på ”Download certificate” for at downloade din bekræftelse
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