
Registrer dig her: https://portugalcleanandsafe.pt/en/passenger-locator-card
Vejledning til registrering

Rejse til Algarve

Vælg flyselskab

Flynummer - kan ses på billetten

Sæde i fly. Hvis du ikke har 
tilkøbt seating, kan de udfylde 
dette felt til du har dit board-
ingkort. Print evt formularen og 
udfyld i hånden.

Dato for afrejse

Ankomst tid

Land (DENMARK)

Ankommer til (FARO)

Bethaniagade 40 · 7400 Herningbravotours.dkTlf. 70 10 10 77

Som rejsende skal du udfylde formularen og registrerer dig hos de portugiske myndigheder.
Du skal udfylde formularen så du kan fremvise det ved ankomst i Portugal.
Bemærk: Vi anbefaler du bruger Google Chrome som browser og IKKE oversætter til dansk. 
Vær desuden opmærksom du ikke kan benytte æ, ø og å - benyt i stedet ae, oe og aa. 
Myndighederne kan med kort varsel ændre på indrejseformularen. Denne er gældende fra 25. juni 2021. 

OBS er du golfgæst rejsende til Faro med hotel på Costa de la Luz, udfyldes den Portugisiske indrejseformular men med 
hoteladressen i Spanien. Det er ikke muligt at skrive Spanske postnumre – så udfyld med 8000-001 (postnr. til Faro).
Der er ingen kontrol når du kører over grænsen mellem Portugal og Spanien og derfor skal den spanske indrejseformular 
ikke udfyldes. 

VIGTIGT!
Alle rejsende i selskabet skal have en individuel udfyldt formular. Som rejsende er du selv ansvarlig for at have udfyldt 
indrejseformularen korrekt og rettidigt inden afrejse. I dette tilfælde er det ikke muligt at få refunderet rejsen.



Bethaniagade 40 · 7400 Herningbravotours.dkTlf. 70 10 10 77

Er du personale? 
No = nej

Fornavn og efternavn (som i dit pas)

ID - vælg passport

Pasnummer

Fødselsdato

Køn (Female = kvinde, Male = mand)

Adresse på hotellet
(gadenavn, nummer, etage)

By i Portugal

Postnummer i Portugal

Lande kode (+45)

Dit mobilnummer

Din e-mail adresse

Din hjemadresse  
(gadenavn og nummer)

By

Land

Postnummer

Kontaktperson i nødstilfælde

Navn på kontaktperson

Landekode (+45)

Mobilnummer

Du skal sætte kryds, hvor du erklærer 
dig enig i at de potugiske sundheds 
myndigheder må beholde dine 
oplysninger 15 dage efter fly dato  
i fht. GDPR.

Udfyld bogstaver og tal som vises i 
billedet til venstre

Indsend information


