
Inreseformulär till Cypern – ”Cyprus Flight Pass”

Cypern har infört kontroller vid inresa. Anledningen är att göra det lättare
för myndigheterna att spåra covid-19-smitta och minimera ny smittspridning.

I formuläret ska du bland annat ange information om ditt flyg,
personupplysningar och ditt hotell. Följande sidor ger en överblick över detta. 
Undvik gärna översättningsfunktionen i din webbläsaren, och låt formuläret 
vara på engelska. Detta för att undvika felöversättningar, t.ex. av flygbolagets 
namn.

Alla i resesällskapet ska kunna visa upp ett giltigt inreseformulär.

Inreseformuläret finns tillgängligt online på https://cyprusflightpass.gov.cy/.

Var uppmärksam på att myndigheterna med kort varsel kan göra ändringar
i inreseformuläret. Denna version gäller från 5 oktober 2021
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https://cyprusflightpass.gov.cy/


Registrering

För att kunna fylla i formuläret, samt eventuellt göra ändringar senare, 
krävs det att du som resenär registrerar dig hos de cypriotiska 
myndigheterna.

Registrera dig genom att klicka på "Register" på förstasidan.
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Registrering

På registreringssidan ska du göra följande:
Var uppmärksam på att å, ä och ö inte kan användas. Skriv istället aa, ae 
eller oe.

1. Fyll i förnamn

2. Fyll i efternamn

3. Fyll i din mejladress (hit skickas din bekräftelse)

4. Fyll i önskat lösenord (minst 8 karaktärer, varav minst en liten bokstav, 
en stor bokstav, en siffra och ett specialtecken (!@#%^&*))

5. Bekräfta ditt lösenord genom att fylla i det igen.

6. Bekräfta att du läst och godkänner villkoren genom att sätta en bock i 
rutan.

7. Klicka på knappen ”Register”

3



Registrering

När du fyllt i dina upplysningar får du ett mail från "Cyprus Flight Pass", 
där du ska verifiera dina uppgifter.

Var uppmärksam på att detta mail kan hamna i din "skräppost".

Klicka på "Activate" för att slutföra din registrering.

Om inte knappen fungerar kan du kopiera länken nederst i mailet 
och klistra in den i din webbläsare.
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Login

Nu kan du logga in med den mejladress och det lösenord du registrerat dig 
med.

1. Skriv din mejladress här

2. Fyll i ditt lösenord här

3. Klicka på ”Login”
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Formulär

Du är nu inloggad. 

1. Klicka på ”APPLY HERE” för 
att komma till formuläret. 
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Ifyllande av formulär

Nu kan du börja fylla i formuläret.

Uppge vilken typ av intyg som du reser med. 
Klicka i: 

1. Om du har ett EU Digital COVID Certificate 
(covidbevis) som bevisar att du: 
a) är fullvaccinerad; 
b) eller har tillfriskat från covid-19; 
c) eller har påbörjat vaccinering samt har
tillfrisknat från covid-19. 

2. Om du är fullvaccinerad utan ett EU Digital
COVID Certificate (covidbevis), men har ett annat
vaccinationsintyg (t.ex. om du är vaccinerad
utanför EU). Läs kraven som formuläret länkar till.

3. Om du reser med intyg på negativt PCR-test;
eller för barn under 12 år;
eller om du ska mellanlanda på Cypern och resa
vidare till annat land
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Ifyllande av formulär

Först och främst ska du ange dina
personuppgifter.
Var uppmärksam på att å, ä och ö inte går att använda. 
Skriv istället aa, ae eller oe.

1. Ange efternamn

2. Ange förnamn

3. Ange första bokstaven i eventuellt
mellannamn

4. Ange passnummer

5. Välj nationalitet

6. Ange födelsedatum

7. Välj födelseland

8. Välj kön
Male = Man 
Female = Kvinna 
Other = Annat

1 2 3

4 5

6 7 8
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Ifyllande av formulär

Ange nu kontaktuppgifter.

1. Ange mobiltelefonnummer (skriv 0046 före telefonnumret, om det är ett svenskt nummer)

2. Ange e-postadress
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Ifyllande av formulär
Om du har angett att du reser med ett EU Digital 
COVID Certificate (covidbevis) väljer du typ av intyg
här. 

Har du angett att du är vaccinerad men saknar EU 
Digital COVID Certificate gå till s 14 i manualen.

Har du angett att du inte är vaccinerad och inte har
ett EU Digital COVID Cerfificate gå till s 15 i
manualen.

1. Ange vilket land som har utfärdat intyget
2. Välj om ditt intyg gäller: 
a) vaccination med alla doser
b) tillfrisknande från covid-19
c) vaccination med en dos samt

tillfrisknande från covid-19.

Om du väljer“Vaccination”, gå till s 11 i manualen.

Om du väljer“Recovery”, gå till s 12 i manualen.

Om du väljer “Vaccination and Recovery”, gå till s 
13 i manualen.

1

2

a

b

c
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Ifyllande av formulär

Om du valde vaccination under typ
av EU Digital COVID Certificate:

1. Välj typ av vaccination

2. Fyll i datum för den andra
vaccinationsdosen

1

2



12

Ifyllande av formulär

Om du valde “Recovery” under typ
av EU Digital COVID Certificate:

1.  Fyll i provtagningsdatum för
det första positiva covidtestet

1
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Ifyllande av formulär

Om du valde “Vaccination and 
Recovery” under typ av EU Digital 
COVID Certificate:

1. Välj typ av vaccination 

2. Fyll i datum för den första
vaccinationsdosen

3. Fyll i provtagningsdatum för
det första positiva covidtestet

1

2

3



Ifyllande av formular

Om du tidigare har angett att du är vaccinerad utan EU 
Digital COIVD Certificate (covidbevis) anger du 
information om din vaccination här. 

Om du tidigare har angett att du har ett EU Digital 
COVID Certificate kommer denna sida inte upp, gå
vidare till s 16 i manualen.
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1. Ange om du har ett EU Digital COVID 
Certificate eller inte.

2. Ange landet där du fått din vaccination.

3. Ange typ av vaccin + När du har angett typ
av vaccin kommer det upp rutor där du ska 
fylla i datum för första respektive andra
vaccinationsdosen.

1

2

3



Ifyllande av formulär

Gå till s 16 i manualen om du har angett att du är 
vaccinerad eller har ett EU Digital COVID Certificate
(covidbevis).  

Klicka i information om ditt flyg: 

1. Direktflyg (charterresor med Ving är med
direktflyg)

2. Reser till Cypern med mellanlandning utan
övernattning (där du mellanlandat). 

3. Reser till Cypern med mellanlandning och med en
eller flera övernattningar på resmålet för din 
mellanlandning. 

4. Mellanlandar på Cypern och ska vidare till annat
land
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Ifyllande av formulär

Nu ska du fylla i information om din flygresa.

Informationen hittar du på din biljett eller på Min Sida.

1. Ange avresedatum och tid från Sverige

2. Välj flygbolag. Resor med Ving sker oftast med ”Sunclass Airlines”.

- Var uppmärksam på att du inte kan fylla i rätt flygbolag om du fyller i formulären tidigare
än 48 timmar före avresa.

3. Ange flightnummer

4. Ange vilket land du reser från

5. Kryssa i rutan om du kommer med privatflyg

6. Ange sittplatsnummer om du har information om det (inte obligatoriskt)

8. Ange hemresedatum

- Om du inte kan ange ett exakt hemresedatum ska du istället ange om din vistelse är kortare
eller längre än 12 månader.

9. Kryssa i rutan om du inte varit i ett land som klassas i orange, röd eller grå kategori

- Om du har valt att du är fullvaccinerad kommer denna ruta inte upp

- Klicka här, om du varit i ett annat land än Sverige och inte vet hur det klassas av de
cypriotiska myndigheterna.

- Om du varit i ett orange, röd eller grå kategoriserat land ska du ange detta. 16
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2

3

4

5

(6)
7

7. Ange vilken flygplats du ankommer till

8

(8)

9

https://www.ving.se/login
https://cyprusflightpass.gov.cy/en/country-categories


Ifyllande av formulär

Om du reser ifrån ett land som har krav 
om Covidbevis och du reser med ett Covid-test ska du 
fylla i information om ditt Covid-test här.

Det är ditt eget ansvar att ta ett covid-19-test.

Har du blivit vaccinerad eller tillfrisknat från covid-19 eller 
reser från ett land som är undantagna kraven kommer 
denna sida inte upp.

1. Bekräfta att du har ett negativt test och kan bevisa
detta med ett giltigt dokument vid inresa genom
att klicka på "yes".

2. Ange datum och tidpunkt för när du gjorde testet.

3. Ange vilken typ av test du tagit.

4. Bekräfta att testet är negativt genom att klicka i
rutan. 

5. Fyll i YES om du har ett EU Digital COVID Certificate
(covidbevis) eller NO om du inte har ett sådant.
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Ifyllande av formulär

Har du ett EU Digital COVID Certificate
(covidbevis), är vaccinerad eller reser från ett 
land som är undantaget kraven kommer 
inte denna sida upp.

1. Bekräfta att du vill betala för och ta ett Covid-19 test 
vid ankomst till Cypern om det land du reser ifrån är
listat i röd kategori av de cypriotiska myndigheterna.

Texten är på engelska och det är ditt eget ansvar att
veta vad det är du accepterar. Kan du
inte engelska rekommenderar vi att du ber någon
du känner om hjälp med att översätta.
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Ifyllande av formulär

Vissa inresande till Cypern kan få särskild tillåtelse att ta ett
covid-19-test vid ankomsten till Cypern.

Har du ett EU Digital COVID Certificate (covidbevis), blivit 
vaccinerad eller fyllt i att du har tagit ett covid-test inför ankomst 
kommer denna sida inte upp.
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1. Om du inte tillhör någon av dessa grupper ska
du inte välja något alternativ.

2. Om du inte tillhör någon av dessa grupper 
ska du inte välja något alternativ.  

3. Du ska endast klicka i att du accepterar 
villkoren om du har klickat i att du tillhör någon 
av de listade grupperna. 

Texten är på engelska och det är ditt eget ansvar att
veta vad det är du accepterar. Kan du
inte engelska rekommenderar vi att du ber
någon du känner om hjälp med att översätta.

2

1
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Ifyllande av formulär

Myndigheterna kräver att få veta syftet med din
resa till Cypern.

1. Har du en fast adress på Cypern välj YES, har du 
inte det välj NO.

2. Ange syftet med din resa. För de flesta av 
våra gäster är det semester, välj i så fall
"Holidays".
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Ifyllande av formulär

3. Ange län

4. Ange hemland

5. Ange postnummer

Fyll nu i uppgifter om din hemadress.

Var uppmärksam på att å, ä och ö inte går att använda. Skriv
istället aa, ae eller oe.

1. Ange gata och nummer

2. Ange stad

1

2 3

4 5
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Ifyllande av formulär

Fyll i adressuppgifter för ditt hotell/lägenhet på Cypern.

Informationen hittar du på din biljett eller på Min Sida.

1. Ange hotellets namn

2. Ange gatuadress till hotellet

3. Ange stad

4. Ange distrikt
Känner du inte till distriktets namn kan du ange
byn/stadens nanm igen

5. Ange postnummer

1

2

3 4 5
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Ifyllande av formulär

Ange nu upplysningar om en "nödkontakt".

En nödkontakt är en person som kan komma i
kontakt med dig under resan.

Var uppmärksam på att å, ä och ö inte går att använda.
Skriv istället aa, ae eller oe.

1. Ange efternamn

2. Ange förnamn

3. Ange mobilnummer (Skriv 0046 först, om det
är ett svenskt nummer)

4. Ange mailadress

5. Välj land

6. Ange stad

21
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4

5 6
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Ifyllande av formulär

För att kunna skicka in formuläret måste du 
acceptera de 5 villkor som framgår på sidan.

Texten är på engelska och det är ditt eget ansvar att
veta vad det är du accepterar. Kan du
inte engelska rekommenderar vi att du ber någon du 
känner om hjälp med att översätta.

Acceptera alla villkor genom att kryssa i rutorna i
formuläret.

Klicka därefter på ”Submit”

Om du reser med ett EU Digital COVID Certificate
(covidbevis) gå nu till sidan 26 i manualen. 
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Slutförande

Klicka på ”Request”
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Slutförande

Färdig! Du har nu fyllt i inreseformuläret och
en bekräftelse kommer att skickas till den e-
postadress du angett.

Alla resande (även barn) måste ha ett giltigt
inreseformulär.

Välj ”Add Passenger” om ditt sällskap INTE är
fullvaccinerad eller
Välj "Add Vaccinated Passenger" om ditt
sällskap är fullvaccinerad

Upprepa processen för samtliga medresenärer.
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Slutförande

I bekräftelsemailet hittar du inreseformuläret.

VIKTIGT!
Bekräftelsen ska sparas digitalt eller skrivas ut då den måste kunna visas upp både på
avreseflygplatsen och vid ankomsten till Cypern.

Som resenär är du själv ansvarig för att ha fyllt i inreseformuläret korrekt och i tillräckligt
god tid före avresa. Om du inte har fyllt i formuläret kommer du att bli nekad inresa till
Cypern och kommer därmed nekas att borda flyget på din avreseflygplats. Om så är fallet
finns det ingen möjlighet att få tillbaka några pengar för resan.
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