
Innreiseskjema til Hellas

For at myndighetene lettere skal kunne spore og begrense covid-19-
smitte, har Spania innført kontroll ved innreise.

I skjemaet skal du blant annet fylle ut informasjon om fly og hotell samt 
personopplysninger. Detaljert veiledning får du på de neste sidene.

Skjemaet er tilgjengelig online på https://travel.gov.gr/#/

Det er viktig at du fyller ut skjemaet senest kl. 22.59 (norsk tid) dagen før 
avreise. 

Vær oppmerksom på at myndighetene på kort varsel kan gjøre
endringer i innreiseskjema. Dette er gjeldende versjon pr. 23. april
2021.

Du starter ved å klikke på den grønne knappen. 

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


Registrering

For at kunne fylle ut skjemaet kreves det at du som reisende registrerer 
deg hos de greske myndighetene. 

Du registrerer deg ved å klikke på ”Register”



Registrering

På registreringssiden skal du gjøre følgende:

1. Skriv inn e-postadresse (bekreftelse sendes til 
denne e-postadressen). 

2. Skriv inn ønsket passord (minimum 6 karakterer). 

3. Bekreft passord ved å skrive det igjen. 

4. Klikk på knappen ”Submit”. 



Registrering

Når du har fylt inn e-postadresse og skrevet det ønskede
passordet, vil du motta en e-post fra ”Hellenic Republic”,
hvor du skal bekrefte registreringen.

Klikk på den lange lenken for å bekrefte registreringen



Logg inn

Du kan nå logge inn med den e-postadressen og passordet
som du har registrert deg med.

1. Skriv din e-postadresse her

2. Skriv passordet ditt her



Aksept av vilkår

For å kunne fylle ut skjema skal du godkjenne følgende 
vilkår:

- At du har lest ”Arrival protocol”
- At du bekrefter at de oppgitte opplysninger er fullstendige

og korrekte.
- At du fyller ut ett skjema pr. familie/husstand

1. Aksepter vilkår ved å huke av i boksene

2. Trykk på ”Continue”



Utfylling av skjema

Velg om du reiser til eller fra Hellas.

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

2. Trykk på ”Continue”



Utfylling av skjema

Velg hvilken transportform du benytter til reisemålet.

1. Reiser med Ving foregår med fly, og du velger derfor 
”Aircraft”

2. Trykk på ”Continue”



Utfylling av skjema

Du skal nå fylle inn opplysninger om flyreisen din. Du finner informasjonen på billetten din
eller på Min Side.

1. Her skriver du navnet på flyselskapet. Reiser med Ving foregår som regel med
”Sunclass Airlines”

2. Her skriver du flynummeret. Hvis du flyr med Sunclass Airlines, vil flynummeret
begynne med ”DK” etterfulgt av tall.

- Hvis du ankommer med privatfly, kan du krysse av i den lille boksen

3. Her skriver du ankomstdato

4. Velg ”point of entry”

- Reiser du til Rhodos, skal du velge ”Rhodes”. 
- Reiser du til Kreta, skal du velge den flyplassen du flyr til, som er ”Chania” eller ”Heraklion”.
- Reiser du til Parga, Lefkas eller Sivota, skal du velge ”Aktio”. 

5. Huk av i denne hvis du har mellomlanding i Hellas (charterreiser med Ving har
ikke mellomlandinger i Hellas). 

6. Trykk ”Continue”

http://www.spies.dk/minside


Utfylling av skjema

Skriv inn personlige opplysninger.
Vær oppmerksom på at Æ, Ø og Å ikke kan benyttes. Skriv i stedet ae, oe, aa.

1. Her skriver du etternavnet ditt

2. Her skriver du fornavnet ditt

3. Her skriver du mellomnavnet ditt (ikke obligatorisk)

4. Velg kjønn
Male 
Female  
Other

= Mann
= Kvinne
= Annet

5. Her skriver du alderen din

6. Velg ”Passport” og skriv inn passnummeret ditt

Fortsetter på neste side



Utfylling av skjema

Fyll inn kontaktopplysninger.

1. Her skriver du mobilnummeret ditt

2. Her skriver du firmatelefonnummer ditt (ikke obligatorisk)

3. Her skriver du hustelefonnummeret ditt(ikke obligatorisk)

4. Her skriver du evt. annet nummer (ikke obligatorisk)

5. Her skriver du inn e-postadressen din (denne er evt. fylt inn på
forhånd)

6. Trykk ”Continue”



Utfylling av skjema

Fyll inn informasjon om din hjemmeadresse.
Vær oppmerksom på at Æ, Ø og Å ikke kan benyttes. Skriv i stedet ae, oe, aa.

1. Velg hjemland

2. Velg landsdel

3. Her skriver du bynavn

4. Her skriver du postnummer

5. Her skriver du gatenavn

6. Her skriver du gatenummer

7. Her skriver du evt. leilighetsnummer (ikke obligatorisk)

8. Velg de landene du har besøkt de siste 14 dagene (ikke obligatorisk) 

9. Huk av hvis du har en negativ COVID-19 test på engelsk

10. Trykk ”Continue”



Utfylling av skjema

Skriv inn adresseopplysninger for ditt hotell/leilighet de første 14 dager etter
ankomst. Du finner informasjonen på billetten din eller på Min Side.

1. Velg land (Hellas = Greece)

2. Velg landsdel

3. Her skriver du byens navn

4. Her skriver du postnummer

5. Her skriver du navnet på hotellet (ikke obligatorisk)

6. Her skriver du gatenavnet 

7. Her skriver du evt. leilighetsnummer (ikke obligatorisk)

8. Sett kryss hvis du skal bo fler enn ett sted under oppholdet ditt

9. Trykk ”Continue”

http://www.spies.dk/minside


Utfylling av skjema

Skriv inn opplysninger til en ”nødkontakt”, dvs. en person som kan komme i kontakt med
deg på reisen.
Vær oppmerksom på at Æ, Ø og Å ikke kan benyttes. Skriv i stedet ae, oe, aa.

1. Her skriver du etternavnet til kontaktpersonen din

2. Her skriver du fornavnet til kontaktpersonen din

3. Her velger du hjemlandet til kontaktpersonen din

4. Her skriver du navnet på byen til kontaktpersonen din

5. Her skriver du mobilnummeret til kontaktpersonen din

6. Her skriver du et alternativt telefonnummer (ikke obligatorisk)

7. Her skriver du e-postadressen til kontaktpersonen din

8. Trykk ”Continue”



Utfylling av skjema

Medreisende fra samme husstand – familie  

Er dere flere familiemedlemmer fra samme husstand som reiser sammen, kan dere
fylle ut skjema sammen. Du bestemmer selv om dere skal ha et felles skjema eller 
om dere vil ha hvert sitt. 

Vær oppmerksom på at Æ, Ø og Å ikke kan benyttes. Skriv i stedet ae, oe, aa.
Har du ikke lagt til noen familiemedlemmer, kan du hoppe direkte til punkt 5.

1. Legg til flere familiemedlemmer ved å trykke ”Add family member”
(Trykk flere ganger for å legge til flere familiemedlemmer)
Hvis dere ikke har samme bosted skal du ikke legge dem til her, men i stedet 
gjøre det i neste trinn. 

2. Her skriver du etternavnet

3. Her skriver du fornavnet

4. Her skriver du alder

5. Trykk ”Continue”



Utfylling av skjema

Medreisende – ikke familie/ikke samme husstand  

Hvis dere er flere som reiser sammen, men ikke er i familie eller i samme husstand, 
kan du legge til personene her. Du bestemmer selv om du vil ha ett skjema, eller om
dere vil ha hvert sitt.

Vær oppmerksom på at Æ, Ø og Å ikke kan benyttes. Skriv i stedet ae, oe, aa.
Har du ikke lagt til flere medreisende, kan du hoppe rett til punkt 5.

1. Legg til flere medreisende ved å trykke ”Add non-family travel companion”
(Trykk flere ganger for å legge til flere medreisende)

1. Skriv inn etternavnet her

2. Skriv inn fornavnet her

3. Skriv inn gruppenavn (ikke obligatorisk)

4. Trykk ”Submit”



Fullføring

Ferdig! Du har nå fylt ut skjemaet og du vil motta bekreftelse på e-post, med en pdf-fil 
vedlagt. Pdf-filen inneholder en QR-kode som du må fremvise på avreiseflyplassen og 
ved ankomst til Hellas. Husk å laste den ned digitalt eller printe den ut, så du enkelt 
kan vise den frem. 

VIKTIG!
Hvis flere personer i reisefølget er registreret på samme skjema, skal dette kunne 
dokumenteres på avreiseflyplassen. Det kan dokumenteres via pdf-filen med QR-
koden som er vedlagt e-posten med bekreftelse eller via lenken i e-posten. 

Som reisende er du selv ansvarlig for å fylle ut alle innreisedokumenter fullstendig, 
korrekt og i tide, før avreise. Hvis du ikke har fylt ut innreiseskjemaet vil du bli nektet
innreise i landet, og vil derfor allerede på avreiseflyplassen bli nektet
ombordstigning. I slike tilfeller vil man ikke få refundert reisen.


