
Indrejseformular til Cypern – ”Cyprus Flight Pass”

Cypern har indført kontrol ved indrejse, så myndighederne nemmere kan spore 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. Undgå at bruge 
oversættelsesfunktionen i din internetbrowser og lad den være på engelsk. Så undgår 
du fejloversættelser i f.eks. navnet på flyselskabet.

Alle rejsende i selskabet (også børn) skal have en gyldig indrejseformular.

Indrejseformularen er tilgængelig online på https://cyprusflightpass.gov.cy/

Vær opmærksom på, at myndighederne med kort varsel kan ændre på indrejseformularen.
Denne version er gældende pr. 5. oktober 2021.
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Registrering

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

Du registrerer dig ved at klikke på ”Register” på forsiden.
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Registrering

På registreringssiden skal du gøre følgende:
Vær opmærksom på, at Æ, Ø og Å ikke kan anvendes. Skriv i stedet ae, oe, aa

1. Indtast fornavn

2. Indtast efternavn

3. Indtast mailadresse (du modtager bekræftelsen til denne)

4. Indtast ønsket kodeord (mindst 8 karakterer, heraf mindst 1 lille 
bogstav, 1 stort bogstav, 1 tal samt 1 specialtegn (!@#%^&*))

5. Bekræft kodeord ved at indtaste igen

6. Bekræft, at du har læst og godkender vilkårene ved at sætte flueben i 
boksen

7. Klik på knappen ”Register”
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Registrering

Når du har udfyldt oplysningerne, vil du modtage en mail fra ”Cyprus
Flight Pass”, hvor du skal verificere din oprettelse.

Vær opmærksom på, at mailen kan havne i din ”uønsket post”.

Klik på ”Activate” for at færdiggøre din registrering

Hvis knappen ikke virker, kan du kopiere det lange link nederst i mailen og 
indsætte i din internetbrowser i stedet for.
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Login

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

3. Tryk på ”Login”
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Udfyldelse af formular

Du er nu logget ind.  

1. Klik på ”APPLY HERE” for at 
komme til formularen. 
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Udfyldelse af formularen 

Nu kan du begynde at udfylde formularen. 

Oplys, hvilken type dokumentation, du rejser med: 
Sæt kryds i: 

1. Hvis du har et EU Digital COVID Certificate (coronapas), som
beviser én af følgende: 
a) er færdigvaccineret
b) har immunitet fra COVID-19 
c) er påbegyndt vaccination og har immunitet fra COVID-19 

2. Hvis du er færdigvaccineret uden et EU Digital
COVID Certificate (coronapas), men har anden dokumentation
på vaccination (hvis du f.eks. er vaccineret udenfor EU). Læs
kravene, som der linkes til i formularen.

3. Hvis du rejser med børn under 12 år eller du har en negativ
PCR-test eller du skal mellemlande på Cypern og rejse videre
til et andet land. 
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Udfyldelse af formular

Først og fremmest skal personlige 
oplysninger udfyldes.
Vær opmærksom på, at Æ, Ø og Å ikke kan anvendes. 
Skriv i stedet ae, oe, aa

1. Indtast efternavn

2. Indtast fornavn

3. Indtast første bogstav i evt.
mellemnavn

4. Indtast pasnummer

5. Vælg nationalitet

6. Indtast fødselsdato

7. Vælg fødselsland

8. Vælg køn
Male = Mand 
Female = Kvinde 
Other = Andet

1 2 3

4 5

6 7 8
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Udfyldelse af formular

Indtast nu kontaktoplysninger.

1. Indtast mobilnummer (Skriv 0045 før telefonnummer, hvis det er et dansk nummer)

2. Indtast mailadresse
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Udfyldelse af formular

Hvis du har angivet, at du rejser med et EU Digital 
COVID Certificate (coronapas) vælger du typen af
dokumentation her. 

Har du oplyst, at du er vaccineret, men mangler et EU 
Digital COVID Certificate, går du til side 14 i
manualen.

Har du angivet, at du ikke er vaccineret og ikke har et 
EU Digital COVID Cerfificate, går du til til side 15 i
manualen.

1. Oplys, hvilket land som har udstedt EU digital 
COVID certificate (coronapas): 
2. Vælg om dit certifikat gælder: 

a) vaccination med alle doser
b) immunitet med et positivt testresultat
c) vaccination med én dosis samt

documentation på immunitet

- Vælger du “Vaccination” – gå videre til side 11
- Vælger du “Recovery” – gå videre til side 12
- Vælger du “Vaccination and Recovery”, gå til side 13

1

2

a

b
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Udfyldelse af formular

Hvis du valgte “Vaccination” under 
typen af EU Digital COVID 
Certificate, skal du her udfylde
detaljer om vaccinen:

1. Vælg type af vaccination

2. Oplys datoen for, hvornår du 
fik den anden dosis. 1

2
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Udfyldelse af formular

Hvis du valgte “Recovery” under 
typen af EU Digital COVID 
Certificate, skal du her oplyse
mere information:

1.  Udfyld datoen for, hvornår du 
fik dit første positive COVID-19 
testresultat. 

1
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Udfyldelse af formular 

Hvis du valgte “Vaccination and 
Recovery” under typen af EU 
Digital COVID Certificate:

1. Vælg type af vaccination 

2. Udfyld datoen for, hvornår du 
fik den første dosis vaccine 

3. Udfyld datoen for, hvornår du 
fik dit første positive COVID-
19 testresultat. 1

2

3



Udfyldelse af formular

Hvis du tidligere har oplyst, at du er vaccineret, men 
mangler et EU Digital COVID Certificate (coronapas), 
udfylder du information om din vaccination her.  

Hvis du tidligere oplyste, at du har ett EU Digital COVID 
Certificate (coronapas), får du ikke vist denne side, og
du kan gå videre til side 16 i manualen. 

1. Oplys om du har et EU Digitial COVID Certificate 
(coronapas)

2. Vælg landet, hvor du har fået din vaccination

3. Vælg, hvilken vaccinetype du har fået. Når du har
angivet typen af vaccine, skal du oplyse datoen
for hhv. din første og din anden vaccinationdosis. 

1

2

3
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Udfyldelse af formular
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Gå til side 16 i manualen, hvis du har oplyst, at du er vaccineret eller har et EU Digital COVID Certificate
(coronapas).  

Vælg information om dit fly: 

1. Direkte fly til Cypern (charterrejser med Spies er med 
direkte fly).

2. Rejser til Cypern med mellemlanding uden overnatning
på mellemlandingsdestinationen.

3. Rejser til Cypern med mellemlanding med en eller flere 
overnatninger på mellemlandingsdestinationen.

4. Mellemlanding på Cypern på vej til andet land.

Rejser du fra f.eks. Grønland eller Færøerne, skal du vælge 
svarmulighed 2 eller 3.



Udfyldelse af formular

Nu skal du udfylde information om flyrejsen.
Du finder informationen på din billet eller på Min Side.

1. Udfyld afrejsedato og afrejsetidspunkt fra Danmark.

2. Vælg flyselskab. Med Spies foregår det typisk med ”Sunclass Airlines”.

- Vær opmærksom på, at du ikke kan vælge korrekt flyselskab, hvis du udfylder 
formularen tidligere end 48 timer før afrejse.

3. Vælg flynummer.

4. Vælg afrejseland.

5. Sæt flueben i boksen, hvis du ankommer med privatfly.

6. Indtast sædenummer, hvis du har info om dette (ikke obligatorisk).

7. Vælg hvilken lufthavn du ankommer til.

8. Vælg hjemrejsedato.
- Hvis ikke du kan vælge korrekt hjemrejsedato, skal du vælge, om dit ophold er på 

mere end 12 måneder eller mindre end 12 måneder.

9. Sæt flueben i firkanten, hvis du ikke har været i et land, som er
kategoriseret som orange, rød eller grå kategori.
• Hvis du har valgt at udfylde formularen som færdigvaccineret, bliver 

dette trin ikke vist, og du kan gå videre til næste side.
• Klik her, hvis du har været i et andet land end Danmark, og du er i tvivl

om, hvordan det er kategoriseret af de cypriotiske myndigheder
• Hvis du har været i et orange, rød eller grå kategoriseret land, skal det 

angives.
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Udfyldelse af formular
Hvis du rejser fra et land, hvor der er krav 
om coronapas, og du rejser med en negativ COVID-19 
test, skal du udfylde information om din COVID-19 
test her.

Det er dit eget ansvar at tage en COVID-19 test.

Er du vaccineret, har immunitet eller rejser fra et land, 
som er undtaget krav om coronapas, får du ikke vist 
denne side. 

1. Bekræft, at du har en negativ COVID-19 test og kan 
bevise dette med et gyldigt dokument ved indrejse 
ved at klikke på "yes".

2. Angiv dato og tidspunkt for, hvornår du foretog 
testen.

3. Angiv, hvilken type test du har taget.

4. Bekræft, at testen er negativ ved at klikke i feltet. 

5. Svar ”YES”, hvis du har et EU Digital COVID 
Certificate (coronapas) eller ”NO”, hvis du ikke har 
et certifikat (coronapas). 
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Udfyldelse af formular

Har du et EU Digital COVID Certificate (coronapas), 
er vaccineret eller rejser fra et land, som er 
undtaget krav om coronapas, får du ikke vist 
denne side.  

1. Bekræft, at du vil betale for og tage en COVID-
19 test ved ankomst til Cypern, hvis det land, 
som du rejser fra, er registreret som rød 
kategori af de cypriotiske myndigheder.

Teksten er på engelsk, og det er dit ansvar som 
rejsende at vide, hvad du accepterer. Kan du ikke 
selv engelsk, anbefaler vi, at du får hjælp til at 
oversætte af en ven, familiemedlem eller anden 
bekendt.
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Udfyldelse af formular

Visse rejsende (f.eks. cypriotiske statsborgere) kan få en særlig tilladelse til at tage en 
COVID-19 test ved ankomsten til Cypern.

Har du et EU Digital COVID Certificate, er blevet vaccineret eller oplyst, at du har taget en 
COVID-19 test inden ankomst, vises denne side ikke. 

1. Hvis du ikke tilhører nogle af disse grupper,  
skal du ikke vælge noget.

2. Hvis du ikke tilhører nogle af disse grupper, 
skal du ikke vælge noget.    

3. Du skal kun sætte kryds ved accept af
vilkårene, hvis du har angivet, at du tilhører en af
de oplyste grupper. 

Teksten er på engelsk, og det er dit ansvar som rejsende at vide, hvad
du accepterer. Kan du ikke selv engelsk, anbefaler vi, at du får hjælp til
at oversætteaf en ven, familiemedlemeller anden bekendt.
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Udfyldelse af formular

Myndighederne kræver at vide, hvad formålet med 
rejsen til Cypern er.

1. Hvis du har fast bopæl på Cypern og vender hjem
fra en rejse, vælger du YES. Har du ikke fast 
bopæl på Cypern, skal du vælge NO.

2. Vælg formålet med din rejse. Formålet for de 
fleste Spies-gæster er at holde ferie. Hvis dette er 
tilfældet, skal du vælge ”Holidays”.
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Udfyldelse af formular

Indtast nu information om din hjemmeadresse.

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

1. Indtast vejnavn og nummer

2. Indtast by

3. Indtast landsdel

4. Vælg hjemland

5. Indtast postnummer

1

2 3

4 5
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Udfyldelse af formular

Indtast adresseoplysninger på dit hotel/lejlighed på Cypern.

Du finder informationen på din billet eller på Min Side.

1. Indtast hotelnavn

2. Indtast adresse og vejnavn

3. Indtast by

4. Indtast distrikt
Hvis du ikke kender distrikt, kan du skrive bynavn igen

5. Indtast postnummer

1

2

3 4 5
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Udfyldelse af formular

Indtast nu oplysninger på en ”nødkontakt”.

En nødkontakt er 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. Indtast efternavn

2. Indtast fornavn

3. Indtast mobilnummer (Skriv 0045 først, hvis det 
er et dansk nummer)

4. Indtast mailadresse

5. Vælg land

6. Indtast bynavn

21
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Udfyldelse af formular

For at kunne indsende formularen skal du acceptere 
fem vilkår, som fremgår på siden.

Teksten er på engelsk, og det er dit ansvar som 
rejsende at vide, hvad du accepterer. Kan du ikke selv 
engelsk, anbefaler vi, at du får hjælp til at oversætte 
af en ven, familiemedlem eller anden bekendt.

Acceptér alle vilkår ved at sætte flueben i boksene 
for at indsende indrejseformularen.

Klik derefter på ”Submit”

Rejser du med et EU Digital COVID Certificate
(coronapas), går du videre til side 26 i manualen. 
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Færdiggørelse

Tryk på ”Request”
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Færdiggørelse

Færdig! Du har nu udfyldt indrejseformularen, og en 
bekræftelse vil blive sendt til din mailadresse.

Alle rejsende inkl. børn skal have en gyldig 
indrejseformular.

Vælg ”Add Passenger”, hvis dine medrejsende IKKE
er færdigvaccinerede eller
Vælg ”Add Vaccinated Passenger”, hvis dine
medrejsende er færdigvaccinerede.

Gentag processen for alle medrejsende.

27



Færdiggørelse

I bekræftelsesmailen finder du indrejseformularen.

VIGTIGT!
Bekræftelsen skal gemmes digitalt eller printes ud, da disse skal fremvises i 
afrejselufthavnen og ved ankomsten til Cypern.

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