
Inreseformulär
Spanien

https://www.apollo.se/resor/tryggt-resande/spanien#infor-resan


Att tänka på

• Det finns ett individuellt formulär och ett familjeformulär.

• Alla resenärer ska fylla i ett inreseformulär, även barn.

• Formuläret går inte att avsluta och skicka in tidigare än 48h innan avresa.

• Formuläret går att fylla i ända fram till incheckning men vi rekommenderar att du har god tid på dig (dock 
tidigast 48h innan avresa).

• Du behöver inte ha mottagit ditt provsvar på PCR-testet när du slutför formuläret men behöver uppvisa 
negativt svar vid incheckning och ankomst. 

• QR-koden kommer direkt i bekräftelsemailet. Skriv gärna ut och ta med på resan (går även att visa digitalt).

• Har du ingen QR-kod riskerar du att nekas ombordstigning redan vid utresan.

• Var uppmärksam på om du nyligen har besökt ett annat land som Spanien har restriktioner för. 

• Adressen till hotellet hittar du under fakta på hotellsidan.

• Har du förbokat sittplatser ska du ange din sittplats. Har du inte förbokat sittplatser ber vi dig att skriva 1A.

• Undvik översättningsfunktionen i din webbläsare och låt formuläret vara på engelska för att undvika 
felöversättningar.



1. Välj formulär

Familj fyller i  
Family/Group Form

Vänner fyller i varsitt 
individual FCS Form



2. Fyll i huvudresenärens uppgifter 

Förnamn

Efternamn

Pass-, ID- eller 
personnummer

Flygnummer (finns på 
din bekräftelse) och 
avresedag

Din mejladress

Upprepa din 
mejladress

Markera om du bara 
mellanlandar i 
Spanien



3. Bekräfta

Bekräfta att du inte är en robot

Godkänn villkoren

Tryck send



4. Bekräfta uppgifter

Bekräfta att de uppgifter du har fyllt i stämmer (personuppgifter, 
flygnummer, ankomstdatum och mejladress). 
Tryck på Continue för att fortsätta
Tryck på Review om du vill titta på eller ändra vad du har fyllt i



Mejl
Detta skickas till den 
mejladress som du har 
uppgett

Här är din kod som du 
ska uppge i nästa steg

Här kan du klicka för att 
fortsätta fylla i 
formuläret

Den här koden använder 
du för att logga in i 
formuläret senare om du 
behöver göra några 
ändringar



5. Pass-, ID- eller personnummer och 
säkerhetskod
Om du inte följer länken i 
mejlet så fortsätter du här

Fyll i samma pass,- ID- eller 
personnummer som du 
använde i första steget

Fyll i den sexsiffriga 
”Security code” som nu har 
skickats på mejl till den 
mejladress du fyllde i 
tidigare.

Bekräfta att du inte är en 
robot

Tryck Continue



6. Fyll i personlig information, huvudresenär

Förnamn

Efternamn

Kön

Pass-, ID- eller 
personnummer

Prefix = 
Landskod SE+46

Telefonnummer

Mejladress



7. Fortsättning - Adress

OBS – Inga Å, Ä eller Ö får 
användas. 

Din hemadress

Lägenhetsnummer (om du inte 
har lägenhetsnummer, skriv valfri 
siffra)

Land

Län

Stad/Postort

Postkod

Spara och fortsätt



8. Fyll i flyginformation

Flygnummer

Flygbolag

Ankomstdatum

Sittplats
Har du förbokat sittplats så 
fyller du i din sittplats.
Har du inte förbokat sittplats 
så fyller du i 1A.



9. Fortsättning - Boendeinformation
Hotellinformation (ej obligatorisk)
(Adress finns under fakta på hotellsidan)

Fyll i region i Spanien
Reser du till Kanarieöarna välj Canarias
Reser du till Mallorca välj Baleares, Illes

Fyll i provins i Spanien (ej obligatorisk)
Reser du till Gran Canaria eller Fuerteventura välj 
Palmas, Las
Reser du till Teneriffa välj Santa Cruz de Tenerife
Reser du till Mallorca välj Baleares, Illes

Fyll i stad i Spanien
Reser du till Fuerteventura välj Puerto del Rosario 
Reser du till Gran Canaria välj Palmas de Gran 
Canaria, Las
Reser du till Södra Teneriffa välj Arona
Reser du till Norra Teneriffa välj Santa Cruz de 
Tenerife
Reser du till Mallorca välj Baleares, Illes

Klicka i att det är din adress för hela vistelsen (om det 
stämmer)
Klicka sedan spara och fortsätt



9c. Personuppgifter Medresenär (om du valt 
familjeformulär)

Pass-, ID- eller personnummer för 
medresenären

Sittplats (om ni inte har förbokat 
sittplatser så fyller du i 1B, 1C etc. Flera 
passagerare i samma formulär kan inte 
ha samma sittplats.)

Efternamn

Förnamn

Kön

Att telefonnummer, mejladress, 
hemadress och hotelladress stämmer 
med huvudbokaren

Spara och fortsätt



10. Fyll i din resehistorik

Vilket land börjar du din resa 
ifrån

Vilket område i landet du åker 
från

Om du har varit i något annat 
land de senaste 14 dagarna

Syftet med resan

Spara och fortsätt



11. Besvara hälsofrågorna
OBS! Reglerna för dokumentation av 
vaccin, Covid-19-test och antikroppar 
hittar du på vår hemsida -
https://www.apollo.se/resor/tryggt-
resande/spanien

De här frågorna går bara att besvara tidigast 48 
timmar innan avresa.

Om du har varit i kontakt med någon med 
bekräftad covid-19 under de senaste 14 dagarna

Välj vilket typ av intyg du kommer att ha med dig 
på resan. Om du väljer EU COVID Digital 
Certificate, se vidare instruktion på sid 19.

Välj om du är vaccinerad (sid 16) 
reser med negativt testresultat (sid 17) (PCR-test 
eller antigen) 
eller redan har varit sjuk (sid 18)

Beroende på vad du väljer i punkt 3 kommer du 
vidare till olika sidor i formuläret.

https://www.apollo.se/resor/tryggt-resande/spanien


Fortsättning, vaccination

Kryssa i vaccination

Förnamn

Efternamn

Födelsedatum

Vilket vaccin du har fått

Datum för när du fick sista sprutan

Vilket land du blev vaccinerad i

Tryck på ”Validate certificate”

Tryck på ”Save and continue”



Fortsättning, testresultat (PCR eller antigen)

Kryssa i diagnostic test

Förnamn

Efternamn

Födelsedatum

Vilket test du har gjort
(NAAT för PCR-test och RAT för antigen-test)

Datum för när du tog testet

Testresultat

Vilket land du blev testad i

Tryck på ”Validate certificate”

Tryck på ”Save and continue”



Fortsättning, recovery (redan varit sjuk)

Kryssa i recovery

Förnamn

Efternamn

Födelsedatum

Vilket test du har gjort

Vilket datum du testade positivt för covid

Vilket land du testades i

Tryck på ”Validate certificate”

Tryck på ”Save and continue”



EU COVID Digital Certificate

Detta gäller för dig som tidigare valde ”EU COVID Digital 
Certificate”

Här ska du ladda upp ditt intyg

Välj ”EU COVID Digital Certificate”

Klicka på ”Select file” och välj sedan filen på din dator. Du kan till exempel 
hämta en PDF-fil från covidbevis.se

Välj om ditt intyg gäller vaccination, covid-test eller tillfrisknande från 
covid-19

Om du har fått en tredje vaccindos
- Du ska inte ladda upp ditt vaccinationsbevis. Istället ska du klicka i    

rutan ”if you are not able to upload your Digital certificate”.
- Du kan då skriva i informationen manuellt. Fyll i namn födelsedatum, 

typ av vaccin samt datumet du fick dos nr 2. Alltså ska du inte ange 
den tredje dosen.

Klicka på ”Validate certificate”



EU COVID Digital Certificate fortsättning

När ditt intyg är validerat kommer det upp en grön 
ruta i högra hörnet

Om du har problem att validera intyget är det bra 
att dubbelkolla att du fyllt i dina personuppgifter 
rätt. Du kan backa tillbaka i formuläret och ändra.

När det är klart ska du upprepa processen för 
samtliga medresenärer.

Tryck sedan ”save and continue”



Bekräfta uppgifterna



12. Intyga att lämnade uppgifter stämmer och 
tryck sedan End process



14. Du får nu ett bekräftelsemail med QR-kod

Du får ett mail och en QR-kod per 
registrerad familjemedlem.

QR-koden ska visas upp vid incheckning


