
Innreiseskjema
Spania

Denne guiden er kun veiledende. Det er ditt ansvar at innreiseskjemaet er korrekt utfylt.

Vi gjør vårt ytterste for at det ikke skal gis feil eller manglende opplysninger, men vi forbeholder oss retten til å gjøre endringer

som følger av regelmessige oppdateringer fra spanske myndigheter.

https://www.apollo.no/om-apollo/trygghet-pa-reisen/spania

https://www.apollo.no/om-apollo/trygghet-pa-reisen/spania


Viktig å huske på

• Det finnes ett skjema for individuelle reisende og ett familieskjema.
• Alle reisende (voksne og barn) skal fylles i skjemaet, også spedbarn.
• Skjemaet kan ikke avsluttes og sendes inn tidligere enn 48 timer før avreise.
• Skjemaet kan fylles i helt fram til innsjekking, men vi anbefaler at du fyller ut i god tid (dog ikke mer enn 48 

timer før avreise).
• Du trenger ikke å ha mottatt ditt prøvesvar på PCR-test før du sluttfører utfyllingen av skjemaet, men må vise 

fram et negativt svar ved innsjekking og ankomst.
• QR-koden kommer umiddelbart i bekreftelses-eposten. Skriv den gjerne ut og ta med på reisen (kan også 

fremvises digtalt).
• Har du ikke QR-kode, kan du risikere å bli nektet ombordstigning ved utreise.
• Vær spesielt oppmerksom om du nylig har besøkt et annet land som Spania har restriksjoner for.
• Adressen til hotellet finner du under «Fakta» på hotellsiden på apollo.no.
• Har du forhåndsbestilt sitteplasser på flyet, skal du oppgi din sitteplass. Har du ikke forhåndsbestilt, oppgir 

du 1A.
• Unngå oversettelsesfunksjolnen i din web-leser og la skjemaet være på engelsk for å unngå feiloversettelser.



1. Velg skjema
Familier fyller i  
Family/Group Form

Venner fyller i hvert sitt 
Individual FCS Form



2. Fyll i hovedreisendes opplysninger

Fornavn

Etternavn

Pass-, ID- eller 
personnummer

Flynummer (finnes på 
din bekreftelse) og 
avreisedag

Din e-postadresse

Gjenta din 
e-postadresse

Marker om du bare 
mellomlander i 
Spania



3. Bekreft

Bekreft at du ikke er en robot

Godkjenn vilkårene

Trykk Send



4. Bekreft opplysninger

Bekreft at de opplysningene du har fylt inn stemmer 
(personopplysninger, flynummer, ankomstdato og e-postadresse).
Trykk på Continue for å fortsette
Trykk på Review for å se på eller endre det du har fylt inn



E-post
Dette sendes til den e-
posten du har oppgitt

Her er din kode som du 
skal oppgi i neste steg

Her klikker du for å 
fortsette å fylle ut 
skjemaet

Denne koden bruker du 
for å logge inn i skjemaet 
senere om du må gjøre 
noen endringer



5. Pass-, ID- eller personnummer og 
sikkerhetskode
Hvis du ikke følger linken i e-
posten, så fortsetter du her

Fyll i samme pass-, ID- eller 
personnummer som du brukte i 
første steg

Fyll inn den 6-sifrede «Security 
code» som du har mottatt på e-
postadressen du har fylt inn 
tidligere.

Bekreft at du ikke er en robot

Trykk Continue



6. Fyll i personlig informasjon (hovedreisende)

Fornavn

Etternavn

Kjønn

Pass-, ID- eller 
personnummer

Prefix = 
Landskode
NO+47

Telefonnummer

E-postadresse



7. Fortsett - Adresse
OBS – Æ, Ø og Å kan ikke brukes
(bruk AE, OE og AA). 

Din privatadresse

Leilighetsnummer (har du ikke
leilighetshetsnummer, skriv 
valgfritt tall)

Land

Kommune

By/Sted

Postkode

Spar og fortsett



8. Fyll i flyinformasjon (se din bekreftelse)

Flynummer

Flyselskap

Ankomstdato

Sitteplass
Har du forhåndsbestilt 
sitteplass, fyller du i din 
sitteplass.
Har du ikke forhåndsbestilt 
sitteplass, fyller du i 1A.



9. Fortsett – Hotellinformasjon/adresse

Hotellinformasjon (ikke obligatorisk)
(adresse finns under fakta på 
hotellsiden)

Fyll i region (Canarias for Kanariøyene, 
Baleares Illes for Mallorca)

Province trengs ikke fylles i

Fyll i by

Klikk i att det er din adresse for hele 
oppholdet (om det stemmer)

Spar og fortsett



9c. Personopplysninger medreisende (hvis du 
har valgt familieskjema)

Pass-, ID- eller personnummer for 
medreisende

Sitteplass (har dere ikke forhåndsbestilt
sitteplasser så fyller du i 1B, 1C etc. Flere
passasjerer i samme skjema kan ikke ha 
samme sitteplass)

Etternavn

Fornavn

Kjønn

Klikk for at telefonnummer, e-
postadresse, hjemmeadresse og 
hotelladresse stemmer med 
hovedbestillers

Spare og fortsett



10. Fyll i din reisehistorikk

Hvilket land du flyr fra

Hvilket sted/område i landet du 
reiser fra

Om du har vært i noe annet
land de siste 14 dagene

Formål med reisen

Spar og fortsett



11. Besvar helsespørsmål
OBS! Regler for dokumentasjon om 
vaksine, Covid-19 test og immunitet 
(koronasertifikat) finner du på vår 
hjemmesidee: 
https://www.apollo.no/om-
apollo/trygghet-pa-reisen/spania

Disse spørsmålene kan besvares tidligst 48 timer 
før avreise.

Om du har vært i kontakt med noen med 
bekreftet Covid-19 de siste 14 dagene.

Velg hvilken type dokumentasjon du har med deg 
på reisen. Velger du EU COVID Digital Certificate 
(koronasertifikat), se videre instruksjon på side 
19.

Velg om du er vaksinert (side 16), reiser med 
negativt testresultat (PCR-test eller antigen) (side 
17) eller allerede har vært syk med Covid-19 
(immunitet) (side 18)

Avhengig av hva du velger i punkt 3, kommer du 
videre til ulike sider i skjemaet.

https://www.apollo.no/om-apollo/trygghet-pa-reisen/spania


Fortsettelse, vaksinasjon

Kryss i vaksinasjon

Fornavn

Etternavn

Fødselsedato

Hvilken vaksine du har fått

Dato for når du fikk siste vaksinedose

Hvilket land du ble vaksinert i

Trykk på ”Validate certificate”

Trykk på ”Save and continue”



Fortsettelse, testresultat (PCR eller antigen)

Kryss i Diagnostic test

Fornavn

Etternavn

Fødselsedato

Hvilken test du har tatt
(NAAT for PCR-test og RAT for antigen-test)

Dato for når du tok testen

Testresultat

Hvilket land du ble testet i

Trykk på ”Validate certificate”

Trykk på ”Save and continue”



Fortsettelse, immunitet (har hatt Covid-19)

Kryss i Recovery

Fornavn

Etternavn

Fødselsedato

Hvilken test du har gjort

Hvilken dato du testet positivt for Covid-19

Hvilket land du testet i

Trykk på ”Validate certificate”

Trykk på ”Save and continue”



EU COVID Digital Certificate (koronasertifikat)
Dette gjelder for deg som tidligere i skjemaet har valgt «EU 
COVID Digital Certificate»

Her skal du laste opp ditt sertifikat

Velg ”EU COVID Digital Certificate”

Klikk på ”Select file” og velg deretter filen på din pc. Du kan f.eks. 
Laste ned en PDF-fil fra helsenorge.no

Velg om ditt sertifikat gjelder vaksinasjon, Covid-19 test eller har 
tilfrisknet fra Covid-19

Klikk på ”Validate certificate”



EU COVID Digital Certificate (koronasertifikat)

Når ditt sertifikat er validert, kommer det opp en 
grønn rute i høyre hjørnet.

Har du problemer med å validere sertifikatet, er det 
lurt å dobbeltsjekke at du har fylt i dine person-
opplysninger korrekt. Du kan gå tilbake i skjemaet 
og endre.

Når det er klart, gjentar du prosessen for samtlige 
medreisende (for familieskjema).

Trykk deretter ”Save and continue”



Bekreft opplysningene



12. Bekreft at de oppgitte opplysningene stemmer 
og trykk deretter ”End process”



14. Du får nå en bekreftelse på e-post med 
QR-kode

Du får en e-post og en QR-kode pr. 
registrerte familiemedlem.

QR-koden skal vises fram ved 
innsjekking og ved innreise.
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