Tenker du på å kunne reise til Kroatia?
Fem mulige løsninger for innreise til landet:
Vi kan knapt nok vente på å få ønske deg velkommen tilbake til vårt vakre land og vi er
selvsagt fokusert på å sørge for at du, vår lokalbefolkning og andre besøkende til landet skal kunne
føle seg så trygge som overhodet mulig, slik at du kan ha ro i sjelen mens du utforsker landet.
For å sikre dette, ber vi om at du oppfyller ett av disse fem kriteriene og kan dokumentere dette,
for at du skal få adgang til Kroatia.
En negativ PCR
eller antigen test
som er avlagt ikke
mer enn 48 timer
før ankomst
grensen til Kroatia.

Et vaksinepass som
viser at du er
fullvaksinert
minimum 14 dager
før ankomst.

Dokumentasjon på at du er
friskmeldt fra Covid-19 og har
fått første vaksinedose
minimum 11 dager og maksimum
6 måneder før ankomst.

HOTEL

Dokumentasjon på
at du er friskmeldt
fra Covid-19
minimum 11 dager
og maksimum 180
dager før ankomst.

At du går i 10 dagers karantene
ved ankomst eller betaler for
en test og forblir i
selv-isolasjon inntil et negativt
resultat foreligger.

Kommer du på besøk fra et land som ikke er medlem av EU?
Ikke glem at du da også må vise dokumentasjon på at du har eiendom i Kroatia eller at du
har bestilt og betalt for overnatting, enten det er snakk om hotell, campingplass, privat
romutleie båtutleie eller andre former for turistrelatert virksomhet.

Noen få ting å legge merke til…
Alle gjennomførte tester som blir benyttet som
dokumentasjon på et negativt eller positivt resultat må være
godkjent av EU.
HR

Alle barn under 7 år er unntatt fra kravet om testing så lenge
deres foreldre eller foresatte oppfyller ett av kriteriene over.

Scan her for å
finne ut mer!

