
Registrer dig her: https://mysafeazores.com/other-home
Vejledning til registrering  og oprettelse af QR-kode

Rejse til Azorerne

Afrejse lufthavn 

Destination = Ponta Delgada

Fly nummer

Afrejse (dato og klokkeslet)

Du giver tilladelse til at 
myndighederne på Azorerne må 
behandle din oplysninger

Fortsæt

Vi anbefaler at du vælger denne

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

Som rejsende skal du udfylde formularen og registrerer dig hos 
de myndighederne på Azorerne.
Du kan udfylde formularen inden ankomst til Azorerne.

Bemærk: Vi anbefaler du bruger Google Chrome som browser og IKKE oversætter til dansk. 
Myndighederne kan med kort varsel ændre på indrejseformularen. Denne er gældende fra 30. juni 2021.

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.
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Fornavn og efternavn (som i dit pas)

Fødselsdato (år, måned, dato)

Nationalitet 

Pasnummer

Køn (Female = kvinde, Male = mand)

Dit mobilnummer (+45)

Din e-mail adresse

Postnummer

Adresse

Er du mere end 7 dage på Azorerne
No = nej, Yes = ja

Bor du på forskellige adresse på 
Azorerne? No = nej, Yes = ja

Du acceptere at alle, der opholder sig 
på Azorerne i mere end en uge, skal 
muligvis testes på rejsemålet. Det er 
gratis og let at få foretaget testen. Din 
rejseleder kontakter dig på rejsemålet 
og hjælper dig med bestilling af tid, hvis 
det er nødvendigt.

Er du mere end 13 dage på Azorerne
No = nej, Yes = ja

Grund til de rejser til Azoerne
(vælg Recreation)

Mobil nummer på anden person

Billetnummer (Undlad 10, da der kun 
kan være 6 cifre)

Sæde i fly (Har du ikke seating så skriv 
fiktiv fx 15B)

Har du symtomer på
Feber
Hoste
Verjtrækningsproblemer
No = nej, Yes = ja

Fortsæt

X
X

X

Ø du bor på 
(Sao Miguel)

By Bydel Gadenavn

(Bor du i Ponta Delgada ligger vores 
hoteller i São José eller São Pedro)
Royal Garden, Talisman , Vila Nova 
, Hotel Ponta Delgada = São José 
Azor, Marina Atlantico , Lince , 
Antillia = São Pedro  

X
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Du acceptere hermed, at du ved der 
skal medbringes et gyldigt coronapas 
(det vil sige bevis på at du er færdigvacci-
neret, har en negativ COVID-19 test som er 
max 72 timer gammel eller har 
antistoffer/immunitet mod COVID-19 
somer er max 48 timer gammel)
At alle, der opholder sig på Azorerne i 
mere end en uge, skal muligvis testes 
på rejsemålet - det gælder altså alle, der 
har bestilt 2-ugers ophold med Bravo 
Tours. Det er gratis og let at få foretaget 
testen. Din rejseleder kontakter dig på 
rejsemålet og hjælper dig med bestilling 
af tid, hvis det er nødvendigt.

Formularen er på engelsk, og det er dit 
eget ansvar at vide, hvad du accepterer. 
Kan du ikke selv engelsk, anbefaler vi, at 
du får hjælp til at oversætte af en ven, 
familiemedlem eller anden bekendt.

Afslut

Du modtager med det samme en mail 
med bekræftelse af at du har udfyldt 
indrejse formularen, som indeholder en 
QR kode, som du skal medbringe på din 
rejse sammen med dit coronapas.

X

X

X


