
Indrejseformular til Madeira – ”Madeira Traveler Registration”

Portugal 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.

Vær opmærksom på at alle rejsende i selskabet skal have en gyldig indrejseformular.
Alle fra og med 12 år på bestillingen skal udfylde sin egen indrejseformular. 
Børn 0-11 år kan medtages på en af forældrenes formularer.

Indrejseformularen er tilgængelig online på https://madeirasafe.com/#/login og kan udfyldes mellem 48 til 12 
timer inden afrejse.

Vær opmærksom på, at myndighederne med kort varsel kan ændre på indrejseformularen. 
Denne version er gældende pr. 21 juli. 2021.
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https://madeirasafe.com/#/login


Registrering

For at kunne udfylde formularen og eventuelt rette i den efterfølgende, kræver 
det, at du som rejsende registrerer dig hos Madeiras myndigheder.

Det er kun muligt at lave én formular pr. login, og hver rejsende fra og med 12 år 
skal derfor oprette sig på hjemmesiden med hver sin mailadresse.

Du registrerer dig ved at klikke på ”Sign Up” på forsiden.
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Registrering

På registreringssiden skal du gøre følgende:

1. Indtast det fulde navn, som det står i passet

2. Indtast mailadresse 
Du vil modtage bekræftelsesmail på denne mailadresse.

3. Indtast telefonnummer 
Vælg ‘Denmark’ for at tilføje +45 til nummeret.

4. Indtast ønsket kodeord

5. Bekræft, at du har læst og godkender vilkårene ved at 
klikke på markørerne

6. Klik på knappen ”Save”
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Registrering

Indtast nu personlige oplysninger.

1. Vælg fødselsdato

2. Vælg køn

3. Vælg, om du er turist, fastboende eller immigrant på 
Madeira

4. Indtast pasnummer

5. Vælg afrejseland

6. Indtast hjemmeadresse

7. Bekræft, at informationen er korrekt ved at klikke på 
markøren

8. Klik ”Next”

Male = Mand 
Female = Kvinde 
Other = Andet

7 8



Registrering

Når du har udfyldt alle informationer, kan du 
udfylde formularen.

1. Klik på ”Home”
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Udfyldelse af formular

Du skal nu udfylde informationer om din rejse.

1. Klik på ”Add your arrival date”
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Udfyldelse af formular

På denne side skal du udfylde detaljer om din rejse:

1. Vælg, om du er turist, fastboende eller immigrant på 
Madeira

2. Vælg, hvordan du ankommer til Madeira
Rejser med Spies foregår med fly, og du skal derfor vælge 
”Plane”.

3. Indtast dit flynummer

4. Indtast dit sædenummer på flyet
Hvis du endnu ikke har dit sædenummer, kan du få det ved at tjekke ind online 
(indtjekning åbner 24 timer inden afrejsen). Hvis du ikke har mulighed for at tjekke ind
online, eller hvis du ikke har mulighed for at udfylde indrejseformularen, efter at du har 
tjekket ind, kan du skrive "1A". Hvis det skulle blive nødvendigt med smitteopsporing, 
har flyselskabet dit rigtige sædenummer og kan informere myndighederne på Madeira. 

5. Klik ”Next”
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Udfyldelse af formular

Udfyld information om dit ophold på Madeira. 

1. Vælg ankomstdato til Madeira

2. Vælg afrejsedato fra Madeira

3. Vælg, hvor på Madeira, du skal bo
De fleste gæster, der rejser med Spies, skal bo i Funchal.

4. Indtast adressen på det hotel eller lejlighed, som 
du skal bo i på Madeira

5. Klik på ”Next” for at komme videre
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Udfyldelse af formular

Du skal nu oplyse, hvem du rejser sammen med.

Vær opmærksom på, at alle rejsende fra og med 12 
år skal udfylde sin egen indrejseformular. Det er 
ikke nok, at de noteres på denne side.

1. Indtast navne på medrejsende over 12 år

2. Rejser du med børn under 12 år, skal du klikke 
på markøren, så den bliver blå

A. Indtast det fulde navn og alder på 
medrejsende børn under 12 år. 

3. Tryk på ”Next”
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Udfyldelse af formular

Udfyld detaljer om COVID-19.

1. Klik på markøren, hvis du har været i 
kontakt med en bekræftet eller mulig 
COVID-19 smittet de sidste 14 dage

2. Klik på markøren, hvis du selv har været 
bekræftet smittet med COVID-19.

A. Klikker du på 2. markør, skal du 
markere, hvis du ikke længere er 
smittet og udfylde, hvilken dato du 
er blevet erklæret rask. 

3. Klik på ”Next” for at komme videre
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Færdiggørelse

Formularen er nu udfyldt! 

Du kan eventuelt vedhæfte dokumentation på, at du 
har negativ Covid-19 test eller dokumentation på 
immunitet eller vaccination. Det er dog ikke et krav at 
udfylde i denne formular. 

Ved ankomst til Madeira skal du kunne fremvise en 
QR-kode. Denne kode finder du på startsiden, når du 
er logget ind.   

Du skal kunne vise QR-koden i enten printet format 
eller digitalt på din mobil/tablet. 

Du modtager ikke QR-koden på mail.  
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