














Utfylling av skjema

1. Reiser med Nazar foregår med fly, og 

du velger derfor ‘Aircraft’

2. Trykk på ‘Continue’



Utfylling av skjema

Du skal nå fylle inn opplysninger om flyreisen din. Du finner informasjonen 

på billetten din eller på Min Resa sida.

1. Her skriver du navnet på flyselskapet. 

2. Her skriver du flynummer med  bokstaver ‘DY’ etterfulgt av tall. Se 

flydetaljene på billetten din 

3. Hopp over dette. 

4. Her skriver du ankomstdato 

5. Velg ‘Point of entry’

a. Rhodos

6. Hopp over dette. Charterreiser med Nazar har ikke mellomlandinger i 

Hellas.

7. Trykk ‘Continue’

https://www.nazar.no/min-reise/logg-innut/?tx_nznazartravel_bookingloginmytrip%5Baction%5D=login&tx_nznazartravel_bookingloginmytrip%5Bcontroller%5D=Booking&cHash=6e234e0f56c7f476ccf118b21a73b978


Utfylling av skjema

Du skal nå fylle inn om helsen din i forhold til 

covid-19.

Her skal du klikke på et av følgende covidbevis

som du reiser inn i landet med.

• Du er fullvaksinert

• Du har en negativ covid-19 test

• Du har kommet deg fra covid-19 da du 

har testet positivt i løpet av de siste 9 

månedene

Trykk ‘Continue’



Utfylling av skjema

Du skal nå fylle inn om helsen din i forhold til 

covid-19.

Om du har klikket i at du er fullvaksinert må du 

fylle i informasjonen om din vaksinasjon.

• Velg landet der du ble vaksinert

• Velg hvilken vaksine du har fått

• Velg datoen da du mottok den siste dosen

Trykk ‘Continue’









Skriv inn addresseopplysninger for ditt hotell etter ankomst. Du 
finner informasjonen på biljetten din på Min Resa.

https://www.nazar.no/min-reise/logg-innut/?tx_nznazartravel_bookingloginmytrip%5Baction%5D=login&tx_nznazartravel_bookingloginmytrip%5Bcontroller%5D=Booking&cHash=6e234e0f56c7f476ccf118b21a73b978










Nazar reservasjon

 Nazar tar ikke ansvar for mulige endringer og oppdateringer gjort av 
greske myndigheter i inngangsskjemaet

 Disse endringene kan gjøres av myndighetene uten at Nazar blir 
informert om

 Dette dokumentet ble opprettet av Nazar i juli 2021, for å gjøre det 
enklere for våre gjester å fylle ut den forespurte informasjonen

 Vi oppdaterer disse instruksjonene fortløpende

 Gjesten er alltid ansvarlig for å fylle ut PFL-skjemaet og sørge for at 
de følger instruksjonene på PFL-skjemaet


