
Innreiseskjema til Kypros – ”Cyprus Flight Pass”

For at myndighetene lettere skal kunne spore og begrense covid-19-smitte, har Kypros 
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. For å unngå feiloversettelser av f.eks. navn 
på flyselskap bør du fylle ut den engelske versjonen av skjemaet. Bruk derfor ikke 
oversettelsesfunksjonen i nettleseren.

Alle i reisefølget (også barn) skal ha et gyldig innreiseskjema.

Innreiseskjemaet er tilgjengelig online på https://cyprusflightpass.gov.cy/

Vær oppmerksom på at myndighetene på kort varsel kan gjøre endringer i innreiseskjemaet.
Dette er gjeldende versjon pr. 5. oktober 2021.
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https://cyprusflightpass.gov.cy/


Registrering

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

Du registrerer deg ved å klikke på ”Register” på forsiden.
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Registrering

På registreringssiden skal du gjøre følgende:
Vær oppmerksom på at Æ, Ø og Å ikke kan benyttes. Skriv i stedet ae, oe, aa

1. Skriv inn fornavnet ditt

2. Skriv inn etternavnet ditt

3. Skriv inn e-postadressen din (du mottar bekreftelsen til denne)

4. Skriv inn ønsket passord (minst 8 karakterer, hvorav minst 1 liten 
bokstav, 1 stor bokstav, 1 tall samt 1 spesialtegn (!@#%^&*))

5. Bekreft passordet ved å skrive det igjen

6. Bekreft at du har lest og godkjenner vilkårene ved å huke av i boksen

7. Klikk på knappen ”Register”
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Registrering

Når du har fylt inn opplysningene vil du motta en mail fra ”Cyprus Flight
Pass”, hvor du skal bekrefte registreringen.

Vær oppmerksom på at e-posten kan havne i mappen din med
”søppelpost”.

Klikk på ”Activate” for å gjøre registreringen ferdig

Hvis knappen ikke virker, kan du kopiere den lange lenken nederst i e-
posten og lime den inn i nettleseren i stedet.
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Login

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

1. Skriv e-postadressen din her

2. Skriv passordet ditt her

3. Trykk på ”Login”
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Skjema

Du er nå logget inn.

1. Klikk på ”APPLY HERE” for å 
komme til skjemaet. 
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Utfylling av skjema

Nå kan du begynne å fylle ut skjema.

Gi opplysninger om hvilken type bekreftelse du reiser med. 
Klikk: 

1. Hvis du har et EU Digital COVID Certificate
(koronasertifikat) som beviser at du: 
a) er fullvaksinert; 
b) eller har gjennomgått covid-19; 
c) eller har fått én dose med koronavaksine samt
har gjennomgått covid-19. 

2. Hvis du er fullvaksinert men du ikke har et EU Digital
COVID Certificate (koronasertifikat), men har et annet 
vaksinebevis (f.eks. om du er vaksinert utenfor EU). Les 
kravene som skjemaet linker til.

3. Hvis du reiser med en bekreftelse på negativ PCR-test;
eller for barn under 12 år;
eller hvis du skal mellomlande på Kypros og reise videre 
til et annet land 7



Utfylling av skjema

Først og fremst skal personlige opplysninger 
fylles ut.
Vær oppmærksom på at Æ, Ø og Å ikke kan benyttes. 
Skriv i stedet ae, oe, aa

1. Skriv inn etternavnet ditt

2. Skriv inn fornavnet ditt

3. Skriv inn første bokstaven i evt.
mellomnavn

4. Skriv inn passnummeret ditt

5. Velg nasjonalitet

6. Skriv inn fødselsdatoen din

7. Velg landet du er født i

8. Velg kjønn Male = Mann 
Female = Kvinne 
Other = Annet

1 2 3

4 5

6 7 8
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Utfylling av skjema

Skriv inn kontaktopplysninger.

1. Skriv inn mobilnummeret ditt (Skriv 0047 før telefonnummeret, hvis det er et norsk nummer)

2. Skriv inn e-postadressen din
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Utfylling av skjema

Om du har angitt at du reiser med et EU Digital 
COVID Certificate (koronasertifikat)velger du type 
sertifikat her. 

Har du angitt at du er vaksinert men mangler EU 
Digital COVID Certificate, gå til side 14 i manualen.

Har du angitt at du ikke er vaksinert og ikke har et 
EU Digital COVID Certificate, gå til side 15 i 
manualen.

1. Angi hvilket land som har utstedt sertifikatet
2. Velg om ditt sertifikat gjelder: 
a) vaksinasjon med alle doser
b) gjennomgått covid-19
c) Vaksinasjon med én dose samt gjennomgått 

covid-19.

Hvis du velger “Vaccination”, gå til side 11 i 
manualen.

Hvis du velger “Recovery”, gå til side 12 i manualen.

Hvis du velger “Vaccination and Recovery”, gå til side 
13 i manualen.

1

2

a

b

c
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Utfylling av skjema

Hvis du valgte “Vaccination” under 
type EU Digital COVID Certificate:

1. Velg type vaksine

2. Fyll inn dato for den 2. vaksinedosen

1

2
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Utfylling av skjema

Hvis du valgte “Recovery” under 
type EU Digital COVID Certificate:

1.  Fyll inn prøvetakningsdato for 
den første positive covidtesten

1
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Utfylling av skjema

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

1. Velg type vaksine

2. Fyll inn dato for den 1. 
vaksinedosen

3. Fyll inn prøvetakningsdato for 
den første positive covidtesten

1

2

3



Utfylling av skjema

Hvis du tidligere har angitt at du er vaksinert men ikke 
har et EU Digital COVID Certificate (koronasertifikat) 
angir du informasjon om din vaksine her. 

Hvis du tidligere har angitt at du har et EU Digital 
COVID Certificate kommer ikke denne siden opp, gå
videre til side 16 i manualen.
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1. Angi om du har et EU Digital COVID 
Certificate eller ikke.
2. Angi landet hvor du har fått vaksinen.
3. Angi type vaksine + Når du har angitt type 
vaksine kommer det opp felt hvor du skal 
fylle inn dato for 1. respektive 2. 
vaksinedose.

1

2

3



Utfylling av skjema

Gå til side 16 i manualen hvis du har angitt at du er 
vaksinert eller har et EU Digital COVID Certificate
(koronasertifikat).  

Fyll ut informasjon om flyet ditt: 

1. Direktefly til Kypros (charterreiser med Ving er med 
direktefly)

2. Reiser til Kypros med mellomlanding, uten overnatting
på mellomlandingsdestinasjonen.

3. Reiser til Kypros med mellomlanding med en eller 
flere overnattinger på mellomlandingsdestinasjonen.

4. Mellomlanding på Kypros på vei til et annet land
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Utfylling av skjema

Her skal du fylle ut informasjon om flyreisen.
Du finner informasjonen på billetten din eller på Min Side.

1. Fyll ut avreisedato og tidspunkt fra Norge

2. Velg flyselskap. Reiser med Ving foregår som regel med ”Sunclass 
Airlines”.

- Vær oppmerksom på at du ikke kan velge korrekt flyselskap hvis du fyller ut skjemaet tidligere

enn 48 timer før avreise.

3. Velg flynummer

4. Velg avreiseland

5. Huk av i boksen hvis du ankommer med privatfly.

6. Skriv inn setenummer hvis du vet det (ikke obligatorisk).

7. Velg hvilken flyplass du lander på ved ankomst

8. Skriv hjemreisedato
- Hvis ikke du kan velge korrekt hjemreisedato, skal du velge om oppholdet ditt er på mer enn 12

måneder eller mindre enn 12 måneder.

9. Huk av i boksen hvis du ikke har vært i et land som tilhører oransje, rød eller
grå kategori

- Hvis du krysset av at du er fullvaksinert, blir ikke dette trinnet vist, og du kan gå videre til neste 
side

- Klikk her hvis du har vært i et annet land en Norge, og du er i tvil om hvordan det er kategorisert 
av de kypriotiske myndighetene

- Hvis du har vært i et land med oransje, rød eller grå kategori, må du oppgi det

1

2

3

4
5

(6) 87

(8)

9
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Utfylling av skjema
Hvis du reiser fra et land som har krav 
om koronasertifikat og du reiser med en COVID-19-
test, skal du fylle ut informasjon om COVID-19-
testen her.

Det er ditt ansvar som reisende å ta en COVID-19-
test.

Er du vaksinert eller blitt frisk etter gjennomgått covid-19 eller 
reiser fra et land som er unntatt kravene, kommer ikke denne 
siden opp.

1. Bekreft at du har en negativ test og kan bevise
det med et gyldig sertifikat ved innreise ved å
velge ”yes”.

2. Velg dato og tidspunkt for når du tok testen.

3. Velg hvilken type test du har tatt.

4. Bekreft ved å huke av i boksen, at testen er
negativ.

5. Fyll ut YES hvis du har et EU Digital COVID 
Certificate (koronasertifikat) eller NO hvis du 
ikke har et slikt sertifikat.
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Utfylling av skjema

Har du et EU Digital COVID Certificate
(koronasertifikat), er vaksinert eller reiser fra et 
land som er unntatt kravene, kommer ikke denne 
siden opp.

1. Bekreft at du vil betale for og ta en COVID-19-
test ved ankomst til Kypros, hvis landet du 
reiser fra er registreret som rød kategori av de 
kypriotiske myndighetene. Huk av i boksen.

Teksten er på engelsk, og det er ditt ansvar som 
reisende å vite hva du bekrefter. Hvis du ikke kan 
engelsk, anbefaler vi at du får hjelp med 
oversettelsen av en venn, familiemedlem eller 
annen bekjent.
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Utfylling av skjema

Enkelte kan ved innreise til Kypros få en spesiell tillatelse til å ta 
en covid-19-test ved ankomst.

Har du et EU Digital COVID Certificate, blitt vaksinert eller fylt ut 
at du har tatt en covid-test før ankomst, kommer ikke denne 
siden opp.

1. Hvis du ikke tilhører noen av disse gruppene, skal
du ikke velge noe alternativ

2 Hvis du ikke tilhører noen av disse gruppene, skal
du ikke velge noe alternativ

3. Du skal kun huke av for at du aksepterer
vilkårene hvis du har klikket at du tilhører noen av 
de listede. 

Teksten er på engelsk, og det er ditt ansvar som reisende å vite
hva du bekrefter. Hvis du ikke kan engelsk, anbefaler vi at du får
hjelp med oversettelsen av en venn, familiemedlem eller annen
bekjent.
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Utfylling av skjema

Myndighetene krever å få vite hva formålet med 
reisen til Kypros er.

1. Hvis du har fast bopel på Kypros og returnerer fra
en reise, velger du ”Yes”. Har du ikke fast bopel på
Kypros, skal du velge ”No”.

2. Velg formålet med reisen din. Formålet for de 
fleste Ving-gjester er ferie. Hvis dette er tilfellet, 
skal du velge ”Holidays”.
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Utfylling av skjema

Fyll ut informasjon om din hjemmeadresse.

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

1. Skriv inn veinavn og nummer

2. Skriv inn by

3. Skriv inn landsdel

4. Velg hjemland

5. Skriv inn postnummer

1

2 3

4 5
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Utfylling av skjema

Fyll ut adresseopplysninger om ditt hotell/leilighet på Kypros.

Du finner informasjonen på din billett eller på Min Side.

1. Skriv inn hotellnavn

2. Skriv inn adresse og veinavn

3. Skriv inn by

4. Skriv inn distrikt
(Hvis du ikke vet hvilket distrikt det ligger i, 
kan du skrive bynavn igjen)

5. Skriv inn postnummer

1

2

3 4 5
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Utfylling av skjema

Fyll ut opplysninger om en ”nødkontakt”.

En nødkontakt er 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. Skriv inn etternavn

2. Skriv inn fornavn

3. Skriv inn mobilnummer (Skriv 0047 først, hvis 
det er et norsk nummer)

4. Skriv inn e-postadresse

5. Velg land

6. Skriv inn bynavn

21

3

4

5 6
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Utfylling av skjema

For å kunne sende inn skjemaet skal du godta fem 
vilkår som fremgår på siden.

Teksten er på engelsk, og det er ditt ansvar som 
reisende å vite hva du bekrefter. Hvis du ikke kan 
engelsk, anbefaler vi at du får hjelp med 
oversettelsen av en venn, familiemedlem eller annen 
bekjent.

Godta alle vilkår ved å huke av i boksene for å 
sende inn innreiseskjema.

Klikk deretter på ”Submit”

Hvis du reiser med et EU Digital COVID Certificate
(koronasertifikat), gå til side 26 i manualen. 
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Fullføring

Trykk på ”Request”
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Fullføring

Ferdig! Du har nå fylt ut innreiseskjemaet og en 
bekreftelse vil bli sendt til din e-postadresse.

Alle reisende (inkl. barn) må ha et gyldig 
innreiseskjema.

Velg ”Add Passenger” for å legge til en i reisefølget
som IKKE er fullvaksinert eller:
Velg ”Add Vaccinated Passenger” for å legge til en i 
reisefølget som er fullvaksinert

Gjenta prosessen for alle medreisende.
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Fullføring

I bekreftelsesmailen finner du innreiseskjemaet.

VIKTIG!
Bekreftelsen skal lagres digitalt eller printes ut da dette skal fremvises på 
avreiseflyplassen og ved ankomst til Kypros.

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.
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