INFORMARE PLECARE INSULA ZAKYNTHOS
AVION 25.07.2021
LOC
IMBARCARE

ORA
PREZENTARE
AEROPORT

COMPANIE
AERIANA / NR
ZBOR

AEROPORTUL
OTOPENI

04:40

BLUE AIR / 0B9717
25.07.2021

BUCURESTI
07:40

ZAKYNTHOS
09:25

AERORPORT

SE VA TRANSMITE
ULTERIOR

BLUE AIR / 0B9718
01.08.2021

ZAKYNTHOS
10:10

BUCURESTI
11:50

ZAKYNTHOS

*PERS.
DE CONTACT

DECOLARE ATERIZARE

DENISA OPREA*APELABIL
DOAR IN CAZ DE URGENTA

TRANSFER ZAKYNTHOS
NATALIA BOTONI
IULIA

NR.
TELEFON
0737 520 848
0030 6972852552
0030 6955056988

LA ATERIZARE PE AEROPORTUL DIN ZAKYNTHOS – TRANSFER CATRE HOTEL !!! 0030 6972852552; 0030 6955056988
Va rugam sa va prezentati la aeroport cu 3 ore inainte de ora imbarcarii!
Bagajele permise pentru calatorie – 23 kg bagaj de cala si max. 10 kg bagaj de mana pentru fiecare pasager.

CHECK-IN-UL IN AEROPORT ESTE GRATUIT!
* Apelabil doar in ziua plecarii !!!
DOCUMENTE DE CALATORIE : CARTE DE IDENTITATE SAU PASAPORT !!!
PENTRU ACCESUL IN GRECIA, ESTE NECESARA COMPLETAREA DECLARATIEI ONLINE - https://travel.gov.gr – SE COMPLETEAZA OBLIGATORIU ONLINE, CEL TARZIU CU
24 DE ORE INAINTE DE PLECARE; Codul QR este obligatoriu sa fie prezentat inclusiv la biroul de check-in, pe aeroportul de plecare.
VA REAMINTIM CA PURTAREA MASTII ESTE OBLIGATORIE DE LA INTRAREA IN AEROPORTUL OTOPENI, PANA LA PARASIREA CELUI DE DESTINATIE SI PE TOATA
PERIOADA ZBORULUI.

TAXA DE STATIUNE CARE A INTRAT IN VIGOARE IN GRECIA DIN ANUL 2018, SE VA ACHITA LA FATA LOCULUI !!!
RUGAM INSISTENT SA CONFIRMATI IN SCRIS PRIMIREA INFORMATIILOR

INFORMATII LEGATE DE INTRAREA PE TERITORIUL GRECIEI
Cetatenii statelor membre ale Uniunii Europene, pot intra pe teritoriul elen atat pe cale rutiera - prin punctul de trecere a frontierei Kulata-Promachonas cat si pe
cale aeriana, prin orice aeroport, intrarea fiind permisă persoanelor care îndeplinesc una dintre următoarele condiții:
1.formularul de localizare a pasagerilor (PLF - Passenger Locator Form: https://travel.gov.gr/#/user/login) completat cu cel puțin 24 de ore anterior intrării pe teritoriul Greciei –
acest formular este obligatoriu pentru intrarea pe teritoriul Greciei, indiferent de calea de acces (aeriană, rutieră, maritimă). După completarea datelor din formular, călătorii vor
primi un e-mail de confirmare. În ziua intrării în Grecia, călătorii vor primi, prin email, Formularul PLF cu un cod unic (QR), care trebuie prezentat autorităților elene.
2.unul dintre următoarele documente referitoare la COVID-19 (nu se aplică copiilor cu vârsta sub 12 ani):
→ rezultatul negativ al unui test PCR pentru infecția cu virusul SARS-CoV2, efectuat cu maximum 72 de ore anterior intrării pe teritoriul Greciei, sau rezultatul unui test rapid
antigen negativ care să fi fost recoltat cu maximum 48 de ore anterior intrării în Grecia. Documentul care atestă rezultatul negativ poate fi emis sau tradus într-una din limbile
greacă, engleză, spaniolă, italiană, germană, franceză sau rusă.
→ dovada vaccinării cu un vaccin autorizat pentru COVID-19, cu condiția să fi trecut cel puțin 14 zile de la a doua doză sau de la doza unică. Documentul cu dovada vaccinării poate
fi emis sau tradus într-una din limbile greacă, engleză, spaniolă, italiană, germană, franceză sau rusă.
→ un document eliberat de un laborator autorizat sau un certificat medical care să ateste că persoana în cauză a fost diagnosticată cu COVID-19 într-un interval cuprins între 30 și
180 de zile anterior datei sosirii în Grecia. Documentul poate fi emis sau tradus într-una din limbile greacă, engleză, spaniolă, italiană, germană, franceză sau rusă.
→certificatul european digital COVID-19, în format tipărit sau digital.
De asemenea, este necesară completarea formularului PLF (Passenger Locator Form) prin intermediul paginii de internet https://travel.gov.gr, cu cel puțin 24 de ore anterior
efectuării călătoriei, indiferent de statul de proveniență, de către toate persoanele care sosesc în acest stat.
Această măsură este valabilă pentru toate persoanele cu vârsta de peste 12 ani împliniți.
Ramane in vigoare masura efectuarii in mod aleatoriu, de catre autoritatile elene, a unor teste rapide la punctele de control a trecerii frontierei.
Începând cu data de 14.05.2021, persoanele care doresc să se deplaseze către insule (cetățenii eleni și cetățenii străini cu vârsta de peste 12 ani) vor trebui să prezinte personalului
feriboturilor, navelor și companiilor aeriene, după caz: o confirmare a vaccinării emisă după o perioadă de 14 zile de la efectuarea vaccinului complet (două doze sau una, în cazul
vaccinului administrat în doză unică); un test molecular tip PCR cu rezultat negativ, efectuat cu 72 de ore înainte de plecare/îmbarcare; un test rapid sau autotest efectuat cu 24 de
ore înainte de plecare (rezultatul trebuie înregistrat pe platforma națională selftesting-gov.gr); dovada prezenței anticorpilor ca urmare a infecției cu virusul SARS-CoV-2, eliberată
după 2 luni de la recuperare, cu valabilitate de maxim 9 luni. Călătorii vor trebui să prezinte aceste documente înainte de îmbarcare personalului companiilor de transport maritim și
aerian, care vor fi responsabile de efectuarea controalelor; sunt exceptate de la această măsură persoanele care se vor deplasa înspre/dinspre insulele Evia, Lefkada și Salamina, în
cazul cărora accesul se poate efectua atât pe cale terestră, cât și pe cale aeriană.
Clasificarea țărilor/teritoriilor de risc epidemiologic, în funcție de rata de incidență cumulată la 14 zile, se realizează în 3 categorii astfel: zona rosie, galbena si verde
Zona verde – calatorii care vin din respectivele tari intra fara restrictive;
Zona galbena – calatorii care vin din respectivele tari SCAPA de carantina daca prezinta un test PCR facut cu maximum 72 ore inainte de imbarcarea in mijlocul de transport in
comun (avion, tren, autobuz) sau cu 72 ore inainte de intrarea in tara (pentru cei care vin cu mijloace proprii);
Zona rosie – se intra obligatoriu in carantina timp de 14 zile. Se poate iesi din carantina dupa 10 zile, daca se face un test dupa 8 zile si este negative;
In contextul creat de situatia pandemica actuala, si conform Hotararii CNSU Nr. 28/ 14.05.2021 care instituie masura de carantina pentru persoanele care sosesc in Romania dintr-o
tara inscrisa pe “Lista Galbena”, operatorii de transport aerian, pot impune obligativitatea prezentarii urmatoarelor documente privind returul din tara in care au calatorit. Astfel, la
imbarcarea in avion, pasagerilor care sosesc in România, din Grecia (atata timp cat aceasta se afla pe Lista Galbena), li se pot solicita următoarele:
1. - prezentarea unui test RT-PCR negativ SARS-COV-2, efectuat cu cel mult 72 de ore inaintea imbarcarii si/sau;
2. - prezentarea adeverintei de vaccinare, din care rezulta efectuarea celor 2 doze de vaccin, iar cea de-a doua doza de vaccin, sa fi fost efectuata cu cel putin 10 zile inainte de
data imbarcarii, sau
Sunt exceptate de la măsura carantinei instituită cu privire la persoanele care sosesc din țările/teritoriile de risc epidemiologic de pe lista GALBENA:
- persoanele care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2, efectuat cu cel mult 72 de ore înaintea îmbarcării (pentru cei care
călătoresc cu mijloace de transport în comun) sau intrării pe teritoriul național (pentru cei care călătoresc cu mijloace proprii)
- persoanele care au efectuat vaccinul împotriva virusului SARS-CoV-2, inclusiv cea de a 2-a doză pentru tipurile de vaccin care se administrează în două doze și pentru care au
trecut cel puțin 14 zile până la intrarea în România.
https://gov.ro/fisiere/pagini_fisiere/Hotarare_CNSU_nr__28__din_14_05_2021.pdf

