
Inreseformulär till Kroatien

Kroatien har infört kontroll vid inresa, så att myndigheterna lättare kan upptäcka COVID-19-infektion och 
minimera ny smittspridning.

I formuläret måste du fylla i information om din resa och vistelse i Kroatien. På följande sidor finns 
instruktioner för hur du ska göra. 

Formuläret är tillgängligt på: https://entercroatia.mup.hr/

Formuläret måste fyllas i före ankomst till Kroatien. Alla i sällskapet måste vara registrerade, inklusive 
barn. 

Observera att myndigheterna kan ändra anmälningsformuläret med kort varsel. Denna version gäller 
per. 27 maj 2021
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Hur du fyller i formuläret

Välj först det språk du vill fylla i formuläret 
på. Den här instruktionen baseras på att den 
fylls i på engelska eftersom svenska inte är 
tillgängligt.

1. Välj ”English”

2. Klicka på ”Fill out the form”
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Ifyllande av formulär

Information om din resa

1. Välj syfte med resan
Om det är semester så väljer du ”Tourist”

2. Välj avreseland

3. Välj datum för avresa

4. Välj datum för hemresa
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Ifyllande av formulär

Information om huvudresenär

1. Endast förnamn

2. Endast efternamn

3. Välj födelsedatum

4. Telefonnummer

5. Välj typ av identifikation 
De flesta kan med fördel välja ”Passport” på denna

6. Ditt passnummer

7. Välj land för utfärdande av pass

8. Välj hemland

9. Din e-postadress

10. Välj typ av certifikat 

11. Välj datum för certifikat

12. Ladda upp ditt certifikat
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Ifyllande av formulär

Om ni är flera som reser tillsammans kan de läggas till på samma 
anmälningsformulär. Om du reser ensam kan du gå vidare till 
nästa sida. 

1. Klicka på ”Add new passenger” för att lägga till medresenärer. 
Klicka flera gånger om du ska registrera flera medresenärer.  

2. Endast förnamn

3. Endast efternamn

4. Välj födelsedatum

5. Telefonnummer

6. Välj typ av identifikationshandling (de flesta kan med fördel välja 
”Passport” på denna)

7. Endast passnummer

8. Välj utreseland

9. Välj hemland

10. Skriv in din e-postadress

11. Välj typ av certifikat

12. Välj datum för certifikat

13. Ladda upp certifikatet
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Ifyllande av formulär

Information om ditt hotell / lägenhet

1. Lägg till boende
Klicka flera gånger om du ska bo på flera platser under din 
vistelse

2. Välj typ av boende

3. Namn på hotell/boende

4. Lägg till region
De flesta av Vings resor går till ”Split” eller ”Baska Voda”

5. Ange adress till hotell/lägenhetsboende

6. Ange ankomstdatum

7. Ange avresedatum

8. Acceptera villkor

9. Klicka ”Submit” för att skicka formuläret
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Komplettering

Färdigt! När du har fyllt i formuläret kommer du till en bekräftelsessida. På den 
här sidan kan du ladda ner din bekräftelse.

Bekräftelsen måste tas med till Kroatien och kan visas upp digitalt eller i tryckt 
format.

1. Klicka på ”Download certificate” för att ladda ned din bekräftelse
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