
For at de græske myndigheder lettere skal kunne gennemføre 

smitteopsporing af covid-19 og for at minimere risikoen for 

videre smittespredning har man indført kontrol ved indrejse til 

Grækenland. 

Indrejseformularen, Passenger Locator Form (PLF) er en 

vigtig del i dette arbejde.  

I formularen skal du bla. opgive personoplysninger, fly og

hotel.

Det er meget vigtigt at du udfylder formularen senest kl

23:59 græsk tid hvilket betyder kl. 22:59 dansk tid dagen 

før din afrejse. 

Du skal også udfylde at du kan fremvise en negativ PCR-

test ved ankomsten. Selv hvis du endnu ikke har 

modtaget svar på testen når formularen udfyldes skal 

denne boks tikke af.

Dagen før afrejse, omkring midnat, modtager du en QR-kode

af de græske myndigheder og denne skal fremvises ved in-

checkingen i lufthavnen inden afrejse samt ved ankomst til

Grækenland

Hvis du ikke har udfyldt formularen i tide for alle rejsende

og ikke har modtaget QR-koden vil i blive nægtet

ombordstigning. 

Klik her for at udfylde formularen 



For at kunne udfylde formularen skal du først registre 

dig med din e-mail adresse og skabe en adgangskode. 

Når dette er gjort for du en mail med et link til 

formularen som du skal udfylde. Afsenderen er 

Hellenic Republic – travel.gov.gr

Hvis du allerede har registreret dig og udfyldt PLF-

formularen og behøver at ændre noget – f. eks. navn, 

flynummer eller lignende kan du logge ind med din 

mailadresse og din valgte adgangskode og gøre

ændringerne.  

Husk at informationen skal være færdiggjort og korrekt 

senest læ 23:59 græsk tid hvilket er kl 22:59 dansk tid 

dagen inden afrejse. 

Klik her for at 
registre dig. 



Vilkår og sandhedseklæring

Læs ankomstreglerne – anvend eventuelt 
Google translate til at oversætte reglerne. 

Kryds i og bekræft at du har forstået 
reglerne.  

Kryds i at du kun udfylder en 

ansøgning pr. Familie/husstand.  

Du registrerer øvrige

familiemedlemmer senere i 

formularen. 

Klik ”fortsæt” (continue)



Indrejse i landet 

Markér at du ankommer till 
Grækenland og klik på ”continue” for 
at fortsætte.



Transporttype

Markér at du ankommer med fly og 
klik på ”continue” for at fortsætte.



Flyinformation

• Skriv navn på flyselskabet – Se 
bookingsbekræftelse eller billet

• Skriv flynummer – Se 
bookingsbekræftelse eller billet

• Obs  - på siden står at flygnummer kan 
være 2 bogstaver og 1-4 nummer, men 
hvis du flyver med TUI Fly skriver du 
flynummer som der står på billetten: f.eks. 
BLX og 3 numre

• Spring over denne – gælder kun med 
ankomst med privatfly

• Skriv ankomstdatoen til Grækenland – Se 
bookingsbekræftelse eller billet

• Skriv ankomstlufthavnen i Grækenland 
• Rhodes



Dit helbred i forhold til covid-19

Her skal du vælge et af følgende covid-bevis 
du rejser ind i landet med.

• Du er fuldt vaccineret

• Du har en negativt covid-19 test 

• Du er rask igen efter at have været testet 
positiv for covid-19 i de seneste 9 
måneder. 

Klik på fortsæt



Dit helbred i forhold til covid-19

Hvis du har valgt at du er fuldt vaccineret 
bedes du udfylde nedenstående information 
om vaccinationen. 

• Vælg det land du er blevet vaccineret i  

• Vælg hvilken vaccine du har fået

• Vælg dato for den sidste dosis vaccine

Klik på fortsæt 



Personlig information

1. Skriv dit efternavn 

2. Skriv dit/dine fornavn

3. Dit mellemnavn (som i dit 
pas)

4. Angiv dit køn

5. Angiv din alder

1

2

3

4

5



Personlig information - fortsat

• Vælg ID kort eller pas;
• Vælger du pas, kommer der en 

rubrik til pasnummer

• Angiv dit telefonnummer med +45
• f.eks. +4512345678

• Spring over disse felter

• Angiv din mailadresse 

Klik på fortsæt



Hjemmeadresse information

Angiv din adresse i Danmark

1. Vælg land

2. Vælg landsdel

3. Skriv bynavn
1. Vær opmærksom på at æ,ø,å ikke kan 

anvendes. F.eks Ø erstattes med O osv. 

4. Postnummer

5. Gadenavn

1

2

3

4

5



Hjemadresse – fortsat

1. Gadenummer 

2. Angiv evt. lejlighedsnummer 
(Ikke obligatorisk)

3. Angiv de lander som du har 
besøgt de sidste  14 dage 
(gælder ikke transitlande)

1. (Ikke obligatorisk)

4. Kryds ruden af om negativt 
PCR test. Denne skal klikkes 
af uanset om du har fået svar 
på din test eller ej. 

1

2

3

Klik på fortsæt



Opholds-information på Rhodos

Du finder dit hotels adresse på www.nazar.dk 

og “Min Rejse” 

1. Skriv/vælg land ”Greece”

2. Angiv den landsdel du ska bo i (eks. Kolymbia, 
Kalithea osv.)

3. Angiv postnummer

4. Ange hvilket hotel du ska bo på

5. Skriv gadenummer

6. Værelsesnummer (Spring over)

1

2

3

4

5

6



Angiv kontaktperson for en evt. 
nødsituation (familiemedlem eller 
nærtstående)

• Efternavn

• Fornavn

• Land

• Landsdel

• Telefonnummer, med”+” og landekode. 
F.eks. Danmark +45 11 22 33 44 

• Denne kan springes over

• E-mail til kontaktperson



Medrejsende, inkl. børn - egen familie

Skriv dine familiemedlemmer ind

(Familie/husstand)

Klik på ADD FAMILY MEMBER for 

yderligere hver person du vil 

tilføje, og udfyld:  

• Efternavn

• Fornavn

• Alder

Sørg for at alle familiemedlemmer

registreres.

Medrejsende voksne/børn som ikke

tilhøre hustanden/familien kan 

udfyldes på næste skridt. 

Andersson

Anders



Medrejsende – Ikke samme 
familie/husstand

Hvis i rejser flere sammen i 
samme booking, kan flere 
rejsende registrere sig i samme 
formular. I vælger selv om i skal 
stå samme eller egen formular.

Vær opmærksom på at æ,ø,å ikke 
kan anvendes.

1. Efternavn
2. Fornavn
3. Ikke obligatorisk
4. Vælg submit



Færdiggørelse 

Du har nu udfyldt formularerne og vil modtage en bekræftelse på 
dette via e-mail. 
VIGTIG! Du skal gemme bekræftelsen digitalt eller udskrive den, da 
den skal vises i afgangslufthavnen. Bekræftelsen indeholder en QR-
kode. Denne kode skal præsenteres ved ankomsten til Grækenland. 

Bemærk, at hvis flere personer i partiet er registreret i samme form, 
skal det være muligt at præsentere dette i afgangslufthavnen. Det 
gør du via PDF-filen, som er vedhæftet e-mailen med QR-koden eller 
med linket i bekræftelsesmeddelelsen, som sendes, når formularen 
er udfyldt. 

Vigtig! Som rejsende er du ansvarlig for at udfylde 
tilmeldingsformularerne korrekt og inden for den angivne tid inden 
afrejse. Hvis du ikke har udfyldt formularerne, nægtes du indrejse i 
landet og får ikke lov til at gå ombord på flyvningen. 
Hvis dette er tilfældet, er det ikke muligt at få en refundering af det, 
du har betalt for rejsen 



Nazar reservation

 Nazar tager ikke ansvar for mulige ændringer og opdateringer som de græske 
myndigheder foretager i sin indrejseformular 

 Disse ændringer kan foretages af myndighederne uden at Nazar bliver informeret 

 Dette dokument blev oprettet af Nazar i maj 2021 for at gøre det lettere for vores 
gæster at udfylde de ønskede oplysninger 

 Vi opdaterer disse instruktioner regelmæssigt 

 Gæsten er altid ansvarlig for at udfylde PFL-formularen og sikre sig, at  følge 
instruktionerne på PFL-formularen.


