
Indrejseformular
Spanien



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 spanske myndigheder.

Du er naturligvis altid velkommen til at kontakte os med spørgsmål, men 
indrejseformularen er udstedt af de spanske myndigheder, hvorfor de også vil 
kunne vejlede mere præcist. De spanske myndigheder har oprettet en hotline, 
som kan kontaktes på nummer +34 910 50 30 50 (Der tales spansk, engelsk, 
fransk eller tysk). Du kan også sende en mail til spth@sanidad.gob.es. 

mailto:spth@sanidad.gob.es


Vær opmærksom på: 

• Alle rejsende i selskabet skal udfylde en indrejseformular. Børn skal også udfyldes.
• Du kan begynde at udfylde formularen, når du har bestilt din rejse, men spørgsmålene 

om dit helbred kan først besvares tidligst 48 timer før afgang.
• Når du har sendt din formular, modtager du en bekræftelses-e-mail og en QR-kode. Du 

skal medbringe denne QR-kode og vise den ved ind- og udtjekning, digitalt eller 
udskrevet, og vise den ved ankomsten til Spanien. Hvis du ikke har en QR-kode, risikerer 
du at blive nægtet boarding ved afrejse.

• Har du besøgt et andet land end Danmark i den seneste tid, skal du være opmærksom 
på, at du selv nøje skal kontrollere, hvilke mulige restriktioner Spanien har med hensyn til 
det land, du for nylig har besøgt. Dette kan påvirke din evne til at rejse til Spanien.

• Adressen til hotellet finder du under fakta på hotelsiden.
• Hvis du har forudbestilte pladser i flyet, skal du oplyse din plads. Hvis du ikke har 

forhåndsbookede pladser og dermed ikke har adgang til information om din specifikke 
plads, skal du skrive 1A.



Vælg formular

• Rejser man med 
venner, skal man 
udfylde en individuelt.

• Rejser man som familie
skal man vælge
”family”.



Registrering
• Fornavn
• Efternavn
• Pasnummer 
• Flynummer (Finder du 

på din billet)
• Ankomstdato 

• Din emailadresse
• Din emailadresse igen
• Markér kun hvis du skal 

mellemlande i Spanien
• Markér hvis du som 

voksen udfylder for et 
barn. Udfylder du den, 
skal du udfylde dit 
navn mv. 



Registrering

• Udfyld at du ikke er en 
robot

• Kryds at du har forstået
og accepteret
betingelserne

• Tryk send



Registrering

• Bekræft at du har 
udfyldt forrige
informationer korrekt. 

• OBS: Du kan ikke gå 
tilbage, hvis du først
trykker på ”continue”. 
Du kan eventuelt
trykke på ”review” og 
sikre dig, at det hele er 
udfyldt korrekt. 



Registrering

• Du skulle gerne
modtage en mail som 
den på billedet til
højre. 

• Du skal trykke på linket
her

• Du skal bruge denne 
kode til næste side

• Du skal også gemme
denne kode, da den 
skal bruges, hvis du 
skal lave ændringer i 
din formular



Personlig information
1. Efternavn
2. Fornavn
3. Pasnummer 
4. Kryds om du er mand eller kvinde
5. Landekode + Dit mobilnummer 
6. Din emailadresse
7. Din fødselsdato
8. Vejnavn
9. Husnummer (Ingen tegnsætning)
10. Land
11. Region du bor i. OBS: Du kan ikke bruge æ, 
ø og å. 
12. By
13. Postnummer

Tryk ”save and continue” 
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Fly og hotel information

1. Flyselskab du flyver med 
2. Flynummer
3. Siddeplads. Hvis du ikke kender din 
siddeplads, skal du bare skrive ”1a”.
4. Ankomstdato
5. Navn på hotellet du skal bo på 
6. Region hotellet ligger i 
7. Byen hotellet ligger ved/i
XX: Ikke nødvendigt at udfylde

Tryk hvis du skal bo samme sted under hele 
ferien 
Tryk ”save and continue” 

Region:
Mallorca = Baleares, Illes
Fuerteventura = Canarias 

By: 
Fuerteventura = Rosario, Il 
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Fly og hotel information
OBS: Følgende side gælder kun, hvis du valgte
”Family/Group FCS form”. Har du valg
”Individual” kan du springe denne side over. 

1. Tryk her, hvis du vil tilføje et 
familiemedlem. Du kan tilføje flere. 
2. Pasnummer på personen. 
3. Efternavn på personen
4. Siddeplads. Hvis du ikke kender denne, kan 
du skrive ”1a”.
5. Fornavn på personen
6. Vælg om det er en mand eller dame. 
7. Her kan du vælge at tilføje personens egen 
email og telefonnummer hvis personen selv
vil modtage QR-koden. Hvis det ikke gøres, 
sendes det hele til din email. 
8. Her kan du slette personen. 

Tryk hvis du skal bo samme sted under hele 
ferien 
Tryk ”save and continue” 
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Rejsehistorik

• Vælg Danmark
• Vælg alle lande du har 

besøgt de sidste 14 dage. 
• Vælg årsagen for rejsen
• Tryk ”save and continue” 

OBS: Hvis du har valgt
”Family/Group FCS form” skal 
du udfylde rejsehistorik for 
alle personer individuelt. Der
vil være en boks til hver
person.  



Helbredsspørgsmål
• Vælg om du har været i kontakt med en 

smittet i de sidste 14 dage. 
• Vælg ”other certificate”
• Her vælger du enten om du er vaccineret, 

har en negativ Covid-19 test eller om du 
har antistoffer. 

OBS: Du kan IKKE ændre i dette når 
formularen er gennemført. Vælger du forkert, 
eller vil du ændre certificate, skal du lave en 
ny indrejseformular (og du kan ikke anvende
samme mailadresse igen).

OBS: Reglerne for dokumentation af Covid-19 
test kan du læse om på vores hjemmeside i 
linket herunder.
https://www.apollorejser.dk/rejs-trygt-med-
apollo/spanien

Vaccination = at du er færdigvaccineret
Diagnostic test = negativ Covid-19 test
Recovery = At du har antistoffer/immunitet (tidligere smittet)  

https://www.apollorejser.dk/rejs-trygt-med-apollo/spanien


Helbredsspørgsmål
OBS: følgende side er kun hvis du har valgt
”vaccination” (At du er færdigvaccineret)

1. Efternavn
2. Fornavn
3. Fødselsdato
4. Type vaccine
5. Datoen for sidste vaccinestik
6. Land hvor du blev vaccineret
7. Tryk ”Validate certificate” 

Tryk ”Save and continue” 
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OBS: Hvis du har valgt
”Family/Group FCS form” skal du 
udfylde rejsehistorik for alle
personer individuelt. Der vil 
være en boks til hver person.  



Helbredsspørgsmål
OBS: følgende side er kun hvis du har valgt
”Diagnostic test” (Negativ Covid-19 test)

1. Efternavn
2. Fornavn
3. Fødselsdato
4. Type af test (NAAT = PCR)
5. Datoen for testen
6. Testens resultat 
7. Land hvor du blev vaccineret
8. Tryk ”Validate certificate” 

Tryk ”Save and continue” 
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OBS: Hvis du har valgt
”Family/Group FCS form” skal du 
udfylde rejsehistorik for alle
personer individuelt. Der vil 
være en boks til hver person.  



Helbredsspørgsmål
OBS: følgende side er kun hvis du har valgt
”Recovery” (Antistoffer/immunitet)

1. Efternavn
2. Fornavn
3. Fødselsdato
4. Hvornår du har fået en test 
5. Datoen for første positive test 
6. Land som har udstedt din test 
7. Tryk ”Validate certificate” 

Tryk ”Save and continue” 
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OBS: Hvis du har valgt
”Family/Group FCS form” skal du 
udfylde rejsehistorik for alle
personer individuelt. Der vil 
være en boks til hver person.  



Betingelser 

• Bekræft at du vil gå i karantæne og 
kontakte alle relevante myndigheder med 
information, hvis du får symptomer
indenfor 14 efter hjemkomst fra din rejse. 

• Tryk ”End process” 



Afslutning

• Her kan du hente din QR-kode
• Tryk ”Finalize” for at afslutte
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