Vejledning til udfyldelse af indrejseformular
til De Kanariske Øer
Denne version af opdateret d. 20/12-2022

Din ferie nærmer sig og inden afrejse skal du udfylde en indrejseformular. Vi har lavet denne guide for at hjælpe dig på vej
til at udfylde indrejseformularen korrekt – denne guide er vejledende. Der må tages forbehold for at de spanske myndigheder
løbende kan udstede ændringer, som vi ikke kan holdes ansvarlig for, men vi vil så vidt muligt holde denne vejledning
opdateret.

OBS. Ved udfyldelse af formularen online skal du benytte den engelske version, og IKKE oversætte formularen til dansk.

Indrejseformularen kan tidligst udfyldes 48 timer inden din afrejse og SKAL udfyldes inden du rejser. ALLE
passagerer på bookingen skal være registreret.

Er alle passagerer på bookingen ikke registrerede på en indrejseformular, bliver man nægtet afrejse fra Danmark. Tjek derfor
din bekræftelsesmail grundigt igennem efter udfyldelse og husk at medbringe den på rejsen.

Formularen kan udfyldes via dette link: https://www.spth.gob.es/
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Start

Rejser i flere sammen  klik på knappen ”Family/Group FCS Form”

Rejser du alene  klik på knappen ”Individual FCS Form”
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Registrering

1

OBS. Æ, Ø og Å kan ikke anvendes.
Anvend i stedet æ = ae, ø = oe, å = aa
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1. Udfyld efternavn

2. Udfyld fornavn
3

3. Udfyld pasnummer

4

4. Udfyld flynummer*
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*Dit flynummer fremgår af dit rejsebevis på side 1
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5. Udfyld din ankomstdato
6. Udfyld din e-mail adresse
7. Udfyld din e-mail adresse igen
8. Skal stå TOM (er kun til gæster i transit)
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9. Skal stå TOM (bruges kun, hvis du er værge
eller du udfylder for en mindreårig, der rejser alene)
10. Markér og bekræft at du er et menneske (ikke en robot)

11. Markér feltet for at acceptere at du har læst
og forstået vilkårene
Det er dit ansvar som gæst at vide, hvad du accepterer. Forstår du ikke engelsk,
anbefaler vi, at du søger hjælp til oversættelsen

12. Klik på ”Send”
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Registrering
Efter du har udfyldt alle oplysninger og klikket på ”Send” vil der
komme en dialogboks på din skærm
I dialogboksen står der, at du ikke kan rette i de indtastede
oplysninger efter du klikker videre

Har du udfyldt alle oplysninger korrekt, skal du klikke på
”Continue”

Har du udfyldt noget forkert, som du gerne vil rette, skal du
klikke på ”Review” hvorefter du kan rette i dine indtastede
oplysninger
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Registrering
Herefter vil du modtage en bekræftelsesmail fra de spanske myndigheder på den oplyste e-mail adresse
Gå til din indbakke og åben e-mailen
Vær opmærksom på at tjekke din ”uønsket post”/”spam” hvis emailen ikke fremgår af din indbakke

1. Notér det 6-cifrede kodeord og gem det til når du skal logge ind
2. Klik på linket for at bekræfte din registrering

xxxxxx 1

2
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Login
Du skal nu logge ind på siden og udfylde resten af formularen
1. Udfyld dit pasnummer

2. Udfyld den 6-cifrede kode, som du har noteret fra bekræftelsesmailen
3. Markér feltet og bekræft, at du ikke er en robot

4. Klik på ”Continue”

1

2

3

4
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Trin 1: Personlig information
Her skal du udfylde flere personlige oplysninger
OBS. Æ, Ø og Å kan ikke anvendes
Anvend i stedet æ = ae, ø = oe, å = aa

1.

Udfyld efternavn

2.

Udfyld fornavn

3.

Vælg dit køn

4.

Udfyld pasnummer

5.

Vælg landekode (Danmark = DK +45)

6.

Udfyld mobilnummer

7.

Udfyld e-mail adresse

8.

Udfyld din fødselsdagsdato

9.

Udfyld vejnavn og nummer på din bopæl

Male = Mand
Female = Kvinde

10. Udfyld lejlighedsnummer

Hvis du ikke bor i lejlighed, kan du blot skrive ”xx”

11. Vælg hjemland (Denmark)

1
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3
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1
0
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1
3
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12. Udfyld landsdel
13. Udfyld bynavn

14. Udfyld postnummer
15. Klik på ”Save and continue”

15
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Trin 2: Fly information
Her skal du udfylde oplysninger om din flyrejse og hotel på rejsemålet

OBS. Æ, Ø og Å kan ikke anvendes.
Anvend i stedet æ = ae, ø = oe, å = aa

1.

Vælg flyselskab (Fremgår af dit rejsebevis)
1.

Flyver du med Airseven, vælger du Copenhagen Airtaxi

2.

Flyver du med Atlantic Airways vælger du Altantic Airways

2.

Udfyld flynummer

3.

Udfyld sædenummer på flyet

4.

Udfyld ankomstdato på rejsemålet

5.

Udfyld navnet på dit hotel (ikke obligatorisk)

6.

Vælg region (= Canaries)

7.

Vælg Province
1. Rejser du til Gran Canarie, vælg ”Palmas, Las”
2. Rejser du til Tenerife, vælg ”Santa Cruz de Tenerife”

Fremgår på side 1 af dit rejsebevis

1

2

3

4

Hvis du ikke har forudbestilt et bestemt sæde ombord på flyet, kan du blot skrive ”1A”

8.

Vælg by
1. ( For Gran Canaria, vælg Palmas de Gran Canaria, Las)
2. (For Tenerife, vælg ”Arona”)

9.

Markér denne hvis du skal bo på det oplyste hotel under hele din ferie

5
6
7

8
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10. Klik på ”Save and continue”
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Tilføj personer
1

OBS. Æ, Ø og Å kan ikke anvendes.
Anvend i stedet æ = ae, ø = oe, å = aa
1. Klik på ”Click here to add passenger” for at tilføje
flere personer
Skal du tilføje 3 personer, klikker du 3 gange på denne

2. Udfyld pasnummer
3. Udfyld sædenummer på flyet

3

2

Hvis du ikke har forudbestilt et bestemt sæde ombord på flyet, kan du blot
skrive ”2A”

4. Udfyld efternavn

4

5
6

5. Udfyld fornavn

7

6. Vælg køn
Male = Mand
Female = Kvinde

7. Vælg fødselsdato
8. Når alle børn under 18 år er registreret klikker du
på ”Save and Continue”
8
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Trin 3: Rejsehistorik
Her skal du udfylde oplysninger om din
rejsehistorik
OBS. Æ, Ø og Å kan ikke anvendes.
Anvend i stedet æ = ae, ø = oe, å = aa

1. Vælg det land du rejser fra (Denmark)

1

2. Vælg den landsdel du rejser fra

2

(Billund = Syddanmark) (Aarhus = Midtjylland)

3. Har du besøgt andre lande end Danmark
de seneste 14 dage, skal du angive dem her

3

4. Markér formålet med din rejse

Størstedelen af vores gæster rejser for at holde ferie – i så fald
skal du vælge ”Tourism”

5. Klik på ”Save and continue”
4

Har du tilføjet flere personer, skal du
udfylde disse trin for hver person
5
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Trin 4: Dit helbred
Her skal du udfylde oplysninger om dit helbred. Det er vigtigt at du
udfylder oplysningerne korrekt, da dette ikke kan ændres efterfølgende.
Har du haft symptomer på covid-19 de seneste 14 dage, kan de spanske
myndigheder kræve, at du tager en covid-19 test ved ankomst

Yes = Ja
No = Nej
1.

Markér om du de seneste 14 dage har været i kontakt med en person,
der var testet positiv for covid-19

2.

Markér ”Other Certificate”

3.

Markér den dokumentation du vil fremvise i lufthavnen
Vaccination = Færdigvaccineret (gældende 14 dage efter sidste stik)
Diagnostic test = PCR test eller antigentest/hurtigtest (max 48 timer
gammel)
Recovery = Tidligere smittet (skal fremvise positivt covid-19
testresultat, som er mindst 11 dage og højst 6 måneder gammel.
SKAL være PCR-test)

1

2
3

4.

Udfyld dit efternavn

5.

Udfyld dit fornavn

6.

Udfyld din fødselsdagsdato

7.

Vælg hvilken type test du har fået foretaget

PCR test = Nucleic Acid Amplification Test (NAAT)
Antigentest/hurtigtest = Rapid Antigen Test (RAT)
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8.

Vælg den dato din PCR test er foretaget

7

8

9.

Vælg ”NEGATIVE”

9
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10. Vælg ”Denmark”
11. Klik på ”Validate certificate”

4

5
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Har du tilføjet flere personer, skal du udfylde disse trin for hver person
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Bekræftelse
Efter du har udfyldt alle oplysninger, vil denne dialogboks komme frem. Her
skal du bekræfte at de indtastede oplysninger er korrekte.
Hvis alle dine indtastede oplysninger er korrekte, skal du klikke på ”Yes”
Hvis du skal ændre i nogle af dine indtastede oplysninger, skal du klikke på
”No” hvorefter du kan rette i dine oplysninger
Herefter skal du klikke på ”Save and continue” nederst på siden

Denne dialogboks vil fremkomme, hvor du skal klikke på ”Yes” såfremt
de indtastede oplysninger er korrekte.
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Trin 5: Færdiggørelse
For at færdiggøre udfyldelsen af formularen, skal du godkende at du
vil følge reglerne for, hvordan du skal reagere, såfremt du de
kommende 14 dage får symptomer på covid-19

Oversættelse af regler:
”Jeg lover at jeg vil gå i selv-isolation hjemme eller på hotellet, såfremt jeg de kommende 14 dage efter
jeg er ankommet til Spanien, oplever symptomer på covid-19 (feber, hoste eller vejrtrækningsbesvær) og
at jeg vil kontakte relevante sundhedsmyndigheder pr. telefon.
Jeg bekræfter hermed også, at de informationer jeg har oplyst, er korrekte.”
Det er altid dit ansvar som gæst, at vide, hvad du accepterer.

1

1. Markér feltet for at acceptere vilkårene
2. Klik herefter på ”End process”

2

Til afslutning skal du klikke på
Finalize, og du er færdig med
at udfylde formularen.
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Din QR-kode
Du er nu færdig med at udfylde formularen, og du vil herefter modtage
en e-mail med en bekræftelse
I e-mailen er din unikke QR-kode vedhæftet som PDF-fil. Det er denne
QR-kode, som du skal fremvise i afrejselufthavnen og ved ankomst til
Spanien.
Tjek altid om de indtastede oplysninger, som fremgår af QR koden er
korrekte. Såfremt du har indtastet forkerte oplysninger, kan disse rettes
efterfølgende.
VIGTIGT!
ALLE passagerer på bookingen SKAL være registreret. Rejser du med
børn under 18 år kan de registreres på samme formular som dig, ved at
udfylde ”Family/Group FCS Form”. Alle passagerer skal have en unik
QR-kode, for at de spanske myndigheder godkender formularen ved
indrejse.
QR-koden har samme funktion som en stregkode, og SKAL
medbringes enten på telefon eller printet på papir.
Indrejseformularen SKAL være udfyldt INDEN afrejse og kan tidligst
udfyldes 48 timer inden afrejsen.

Som gæst er du selv ansvarlig for at have udfyldt formularen korrekt og
rettidigt inden afrejsen. Har du ikke udfyldt formularen, vil du blive
nægtet indrejse i landet og vil derfor allerede i afrejselufthavnen blive
nægtet ombordstigning.
Såfremt formularen ikke er udfyldt korrekt eller rettidigt er det IKKE
muligt at få refunderet rejsen og du vil miste det indbetalte beløb.
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