
Indrejseformular
Kroatien



Denne guide er vejledende. Det er dit eget ansvar, at 
indrejseformularen er udfyldt korrekt uafhængigt af 
denne guide. 

Vi gør vores yderste for at fejl og mangler ikke opstår, 
men vi tager forbehold for eventuelle ændringer, som 
løbende udstedes af de kroatiske myndigheder. 



Start med at vælge sprog og derefter tryk
”fill out the form” 

Registrering



1. Vælg formålet med ferien 
2. Vælg afrejseland (Danmark)
3. Vælg region i Danmark du rejser fra
4. Hvornår du rejser til Kroatien  
5. Hvornår du rejser hjem fra Kroatien
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1. Fornavn
2. Efternavn
(Har du mellemnavn, skal du ikke
medtage dette. Gør du det, kan det give
tekniske problemer, så du ikke kan 
færdiggøre indrejseformularen)
1. Fødselsdato
2. Telefonnummer
3. Vælg ”pas”
4. Pasnummer 
5. Hvilket land der har udstedt passet 
6. Vælg landet du er statsborger i
7. Emailadresse
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Personlige oplysninger



1. Vælg ”ja” da det danske coronapas er 
et EU digitalt COVID certificate. 

2. Upload coronapasset. Her skal du 
starte med at downloade/printe dit 
coronapas på sundhed.dk 

Covid-19 dokumentation

1 2



Tilføj person 

1. Vælg ”add new passenger” hvis du vil tilføjet en 
person. Du kan tilføje flere personer. 

2. Fornavn
3. Efternavn
4. Fødselsdato
5. Telefonnummer
6. Vælg ”pas”
7. Pasnummer 
8. Hvilket land der har udstedt passet 
9. Vælg landet du er statsborger i
10. Emailadresse
11. IKKE Obligatorisk. Hvis du eksempelvis udfylder

for et barn under 12 år, skal vedkommende ikke
vise coronapas. Vælg ”ja” da det danske 
coronapas er et EU digitalt COVID certificate.

12. IKKE Obligatorisk. Hvis du eksempelvis udfylder
for et barn under 12 år, skal vedkommende ikke
vise coronapas. Upload coronapasset. Her skal 
du starte med at downloade/printe dit 
coronapas på sundhed.dk 

OBS: Denne side skal kun følges, hvis du tilføjer en person på 
din indrejseformular. Rejser du alene, eller udfylder du 
formularen for dig selv, kan du springe denne side over. 
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Hotelinformation

1. Tryk ”Add a facility”
2. Vælg ”tourist accommodation”
3. Hotelnavn
4. Byen hotellet ligger i 
5. Adressen på hotellet. 
6. Hvornår du checker ind
7. Hvornår du checker ud 43
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Adressen på hotel/lejl. Kan findes under fakta under 
hotelbeskrivelsen på Apollos hjemmeside.
1: Søg hotellet i søgefeltet 
2: Vælg ”fakta” 
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Afslutning

1. Afkryds at du godkender betingelserne
2. Tryk ”submit” 
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Afslutning

1. Download dit certificate
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