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Rejsy po Morzu Śródziemnym 
 
W rejsach po Morzu Śródziemnym mogą brać udział wszyscy, bez względu na to czy zostali zaszczepieni 
przeciwko Covid-19 czy nie. Nie ma konieczności wykonywania testów na obecność koronawirusa przed 
zaokrętowaniem na statek. 
 
Wszyscy Goście (w wieku 5 lat i starsi), którzy przyjeżdżają lub przejeżdżali tranzytem przez terytorium 
Chin lub Hong Kongu muszą przedstawić następujące zaświadczenia: 

1. Negatywny wynik testu molekularnego (molecular swab) wykonanego w ciągu 72 godzin lub 
antygenowego (antigenic swab) wykonanego w ciągu 48 godzin przed godziną wyjazdu z Chin lub 
Hong Kongu. 

2. Negatywny wynik testu antygenowego wykonanego w ciągu 48 godzin przed godziną 
zaokrętowania na statek. 

 
Pasażerowie przed przybyciem do kraju zaokrętowania są zobowiązani do wypełnienia formularza PFL, 
jeżeli jego wypełnienie jest dla kraju zaokrętowania wymagane https://app.euplf.eu/#/   
 
Pasażerowie podróżujący statkami wycieczkowymi są zobowiązani przed przybyciem do kraju 
wyokrętowania do wypełnienia formularza PFL, jeżeli jest on w tym kraju wymagany.  Pasażerowie muszą 
wypełnić formularz elektroniczny z podaniem nazw wszystkich odwiedzanych portów na trasie rejsu 
https://app.euplf.eu/#/ 
 
Ponieważ sytuacja związana z rozprzestrzenianiem się Covid-19 ulega ciągłym zmianom, procedura 
zaokrętowania i wymagane dokumenty do odbycia rejsu dostosowywane są na bieżąco do aktualnych 
przepisów oraz wymagań rządów, władz regionalnych i portowych odwiedzanych krajów. W związku z tym 
prosimy regularnie sprawdzać wymagania dotyczące zaokrętowania przed zbliżającym się terminem 
wypłynięcia. 
 
Poza ww. wymogami armatora prosimy wziąć pod uwagę także warunki wjazdu do poszczególnych krajów. 
Wykonanie testu na obecność Covid lub/oraz wypełnienie formularza lokalizacji (PFL) może być wymagane 
przed wyjazdem. W celu uzyskania informacji odnośnie procedury wjazdu do kraju zaokrętowania prosimy 
o sprawdzanie aktualnych przepisów na stronie Polskiego Ministerstwa 
Spraw  Zagranicznych:  https://www.gov.pl/web/dyplomacja/informacje-dla-podrozujacych 
Z uwagi na możliwe zmiany przepisów prosimy o ponowną weryfikację procedur wjazdu przed odbyciem 
podróży. 
 
Pasażerowie mogą samodzielnie zejść na ląd i zwiedzać w odwiedzanych portach, jeżeli regulacje władz 
lokalnych danego kraju na to zezwalają. 
 
 
Rejsy po Europie Zachodniej i Europie Północnej 
 
W rejsach po Europie Zachodniej i Europie Północnej mogą brać udział wszyscy, bez względu na to czy 
zostali zaszczepieni przeciwko Covid-19 czy nie. Nie ma konieczności wykonywania testów na obecność 
koronawirusa przed zaokrętowaniem na statek. 



 
Wszyscy Goście (w wieku 5 lat i starsi), którzy przyjeżdżają lub przejeżdżali tranzytem przez terytorium 
Chin lub Hong Kongu muszą przedstawić następujące zaświadczenia: 

1. Negatywny wynik testu molekularnego (molecular swab) wykonanego w ciągu 72 godzin lub 
antygenowego (antigenic swab) wykonanego w ciągu 48 godzin przed godziną wyjazdu z Chin lub 
Hong Kongu. 

2. Negatywny wynik testu antygenowego wykonanego w ciągu 48 godzin przed godziną 
zaokrętowania na statek. 

 
Pasażerowie przed przybyciem do kraju zaokrętowania są zobowiązani do wypełnienia formularza PFL, 
jeżeli jego wypełnienie jest dla kraju zaokrętowania wymagane https://app.euplf.eu/#/   
 
Pasażerowie podróżujący statkami wycieczkowymi są zobowiązani przed przybyciem do kraju 
wyokrętowania do wypełnienia formularza PFL, jeżeli jest on w tym kraju wymagany.  Pasażerowie muszą 
wypełnić formularz elektroniczny z podaniem nazw wszystkich odwiedzanych portów na trasie rejsu 
https://app.euplf.eu/#/ 
 
Ponieważ sytuacja związana z rozprzestrzenianiem się Covid-19 ulega ciągłym zmianom, procedura 
zaokrętowania i wymagane dokumenty do odbycia rejsu dostosowywane są na bieżąco do aktualnych 
przepisów oraz wymagań rządów, władz regionalnych i portowych odwiedzanych krajów. W związku z tym 
prosimy regularnie sprawdzać wymagania dotyczące zaokrętowania przed zbliżającym się terminem 
wypłynięcia. 
 
Poza ww. wymogami armatora prosimy wziąć pod uwagę także warunki wjazdu do poszczególnych krajów. 
Wykonanie testu na obecność Covid lub/oraz wypełnienie formularza lokalizacji (PFL) może być wymagane 
przed wyjazdem. W celu uzyskania informacji odnośnie procedury wjazdu do kraju zaokrętowania prosimy 
o sprawdzanie aktualnych przepisów na stronie Polskiego Ministerstwa 
Spraw  Zagranicznych:  https://www.gov.pl/web/dyplomacja/informacje-dla-podrozujacych 
Z uwagi na możliwe zmiany przepisów prosimy o ponowną weryfikację procedur wjazdu przed odbyciem 
podróży. 
 
Pasażerowie mogą samodzielnie zejść na ląd i zwiedzać w odwiedzanych portach, jeżeli regulacje władz 
lokalnych danego kraju na to zezwalają. 
 
 
Rejsy po Karaibach, transatlantyckie z Karaibów do Europy oraz pozycyjne 
 
W rejsach po Karaibach, transatlantyckich z Karaibów do Europy oraz pozycyjnych mogą brać udział 
wszyscy, bez względu na to czy zostali zaszczepieni przeciwko Covid-19 czy nie. Nie ma konieczności 
wykonywania testów na obecność koronawirusa przed zaokrętowaniem na statek.  
 
Wszyscy Goście (w wieku 5 lat i starsi), którzy przyjeżdżają lub przejeżdżali tranzytem przez terytorium 
Chin lub Hong Kongu muszą przedstawić następujące zaświadczenia: 

1. Negatywny wynik testu molekularnego (molecular swab) wykonanego w ciągu 72 godzin lub 
antygenowego (antigenic swab) wykonanego w ciągu 48 godzin przed godziną wyjazdu z Chin lub 
Hong Kongu. 

2. Negatywny wynik testu antygenowego wykonanego w ciągu 48 godzin przed godziną 
zaokrętowania na statek. 

 
Prosimy jednak zwrócić uwagę na wymagania dotyczące odbycia podróży do USA. Obecnie wszyscy 
Goście (w wieku 18 lat i starsi) muszą w dalszym ciągu być w pełni zaszczepieni, aby móc wjechać na teren 
Stanów Zjednoczonych. Za osoby w pełni zaszczepione uważa się gości, którzy otrzymali 2 dawki 
szczepionki: Pfizer, Moderna, Oxford/AstraZeneca; Covishield; Sinopharm, SInovac, Coronavac, 



Novavax/Covovax lub 1 dawkę szczepionki Johnson & Johnson. Ozdrowieńcy nie są zaliczani do osób 
zaszczepionych. 
 
Oryginał wyników testu oraz certyfikat świadectwa szczepień należy przedstawić w terminalu (w formie 
papierowej lub elektronicznej) w jednym z następujących języków: angielskim, włoskim, niemieckim, 
francuskim lub hiszpańskim. Wyniki testu na Covid-19 muszą zawierać: dane osobowe gościa (możliwe do 
zweryfikowania z innymi dokumentami podróży), datę badania, dane identyfikacyjne/kontaktowe ośrodka, 
który przeprowadził analizę, zastosowaną technikę oraz negatywny wynik badania. 
 
Pasażerowie przed przybyciem do kraju zaokrętowania są zobowiązani do wypełnienia formularza PFL, 
jeżeli jego wypełnienie jest dla kraju zaokrętowania wymagane https://app.euplf.eu/#/   
 
Pasażerowie podróżujący statkami wycieczkowymi są zobowiązani przed przybyciem do kraju 
wyokrętowania do wypełnienia formularza PFL, jeżeli jest on w tym kraju wymagany.  Pasażerowie muszą 
wypełnić formularz elektroniczny z podaniem nazw wszystkich odwiedzanych portów na trasie rejsu 
https://app.euplf.eu/#/ 
 
Ponieważ sytuacja związana z rozprzestrzenianiem się Covid-19 ulega ciągłym zmianom, procedura 
zaokrętowania i wymagane dokumenty do odbycia rejsu dostosowywane są na bieżąco do aktualnych 
przepisów oraz wymagań rządów, władz regionalnych i portowych odwiedzanych krajów. W związku z tym 
prosimy regularnie sprawdzać wymagania dotyczące zaokrętowania przed zbliżającym się terminem 
wypłynięcia. 
 
Poza ww. wymogami armatora prosimy wziąć pod uwagę także warunki wjazdu do poszczególnych krajów. 
Wykonanie testu na obecność Covid lub/oraz wypełnienie formularza lokalizacji (PFL) może być wymagane 
przed wyjazdem. W celu uzyskania informacji odnośnie procedury wjazdu do kraju zaokrętowania prosimy 
o sprawdzanie aktualnych przepisów na stronie Polskiego Ministerstwa 
Spraw  Zagranicznych:  https://www.gov.pl/web/dyplomacja/informacje-dla-podrozujacych 
Z uwagi na możliwe zmiany przepisów prosimy o ponowną weryfikację procedur wjazdu przed odbyciem 
podróży. 
 
Pasażerowie mogą samodzielnie zejść na ląd i zwiedzać w odwiedzanych portach, jeżeli regulacje władz 
lokalnych danego kraju na to zezwalają. 
 
 
Rejsy po Bliskim Wschodzie (Zjednoczone Emiraty Arabskie, Oman, Katar) 
 
W rejsach po Bliskim Wschodzie (Zjednoczone Emiraty Arabskie, Oman, Katar) mogą brać udział wszyscy, 
bez względu na to czy zostali zaszczepieni przeciwko Covid-19 czy nie. Nie ma konieczności wykonywania 
testów na obecność koronawirusa przed zaokrętowaniem na statek.  
 
Wszyscy Goście (w wieku 5 lat i starsi), którzy przyjeżdżają lub przejeżdżali tranzytem przez terytorium 
Chin lub Hong Kongu muszą przedstawić następujące zaświadczenia: 

1. Negatywny wynik testu molekularnego (molecular swab) wykonanego w ciągu 72 godzin lub 
antygenowego (antigenic swab) wykonanego w ciągu 48 godzin przed godziną wyjazdu z Chin. 
Jeżeli portem zaokrętowania jest Doha w Katarze, negatywny wynik testu PCR wykonanego w ciągu 
48 godzin przed godziną wyjazdu z Chin lub Hong Kongu. 

2. Negatywny wynik testu antygenowego wykonanego w ciągu 48 godzin przed godziną 
zaokrętowania na statek. 

 
 
 
 



Port zaokrętowania Doha w Katarze 
Jeżeli portem zaokrętowania jest Doha w Katarze, wszyscy Pasażerowie są zobowiązani do posiadania 
lokalnego katarskiego ubezpieczenia zdrowotnego. Więcej informacji na ten temat można znaleźć na 
stronie: 
https://www.moph.gov.qa/english/derpartments/policyaffairs/hfid/Pages/Health-Insurance-Scheme.aspx 
Ubezpieczenie może zostać zakupione online z opcją 30-dniowej ważności. Zapłata musi nastąpić za 
pomocą karty kredytowej. Lista dopuszczonych przez rząd Kataru firm ubezpieczeniowych można znaleźć na 
stronie: 
https://www.moph.gov.qa/english/derpartments/policyaffairs/hfid/hirs/insurancecompanies/Pages/defaul
t.aspx 
Listę wszystkich zaakceptowanych produktów ubezpieczeniowych można znaleźć klikając w poniższe linki: 
https://app.takaful.qa/travelinbound/index 
https://www.alkhaleejtakaful.com/en/visitors-insurance/ 
https://visitor.g-takaful.net/Customer.aspx 
https://travel.dig.qa/ 
https://visitor.qgirco.com/ 
https://visitors.qlm-online.com/qlm 
https://www.qlm-online.com/medonline/MedicalInsurance.do?reqFrom=QlmHome 
https://www.beema-online.com/beemamedonline/MedicalInsurance.do?reqFrom=MandIns 
 
Ponieważ sytuacja związana z rozprzestrzenianiem się Covid-19 ulega ciągłym zmianom, procedura 
zaokrętowania i wymagane dokumenty do odbycia rejsu dostosowywane są na bieżąco do aktualnych 
przepisów oraz wymagań rządów, władz regionalnych i portowych odwiedzanych krajów. W związku z tym 
prosimy regularnie sprawdzać wymagania dotyczące zaokrętowania przed zbliżającym się terminem 
wypłynięcia. 
 
Poza ww. wymogami armatora prosimy wziąć pod uwagę także warunki wjazdu do poszczególnych krajów. 
Wykonanie testu na obecność Covid lub/oraz wypełnienie formularza lokalizacji (PFL) może być wymagane 
przed wyjazdem. W celu uzyskania informacji odnośnie procedury wjazdu do kraju zaokrętowania prosimy 
o sprawdzanie aktualnych przepisów na stronie Polskiego Ministerstwa 
Spraw  Zagranicznych:  https://www.gov.pl/web/dyplomacja/informacje-dla-podrozujacych 
Z uwagi na możliwe zmiany przepisów prosimy o ponowną weryfikację procedur wjazdu przed odbyciem 
podróży. 
 
Pasażerowie mogą samodzielnie zejść na ląd i zwiedzać w odwiedzanych portach, jeżeli regulacje władz 
lokalnych danego kraju na to zezwalają. 
 
 
Rejsy po Ameryce Południowej oraz transatlantyckich z Ameryki Południowej do 
Europy 
 
W rejsach po Ameryce Południowej oraz transatlantyckich z Ameryki Południowej do Europy mogą brać 
udział wszyscy, bez względu na to czy zostali zaszczepieni przeciwko Covid-19 czy nie. 
 
Rejsy o długości do 5 nocy włącznie: 
 
Wszyscy w pełni zaszczepieni Goście: 

1. Za osoby w pełni zaszczepione uznaje się: 
a. Dorosłych od 18 roku życia (2 dawki szczepionki + dawka przypominająca; 1 dawka 

szczepionki J&J + dawka przypominająca; 2 dawki szczepionki oraz ozdrowieństwo)  
b. Dzieci w wieku poniżej 18 lat (2 dawki szczepionki; 1 dawka szczepionki + ozdrowieństwo; 

ozdrowieństwo  + 1 dawki szczepionki) 



2. Wszyscy w pełni zaszczepieni Goście muszą podczas procesu zaokrętowania statku przedstawić 
certyfikat / zaświadczenie szczepień. 

3. Wszyscy w pełni zaszczepieni Goście nie muszą wykonywać żadnych testów na obecność Covid-19 
przed zaokrętowaniem na statek. 

 
Wszyscy nie w pełni zaszczepieni Goście i niezaszczepieni Goście (w wieku 3 lata i starsi) muszą przedstawić 
zaświadczenie o negatywnym wyniku testu antygenowego wykonanego w ciągu 24 godzin przed godziną 
zaokrętowania na statek.  
 
Rejsy o długości 6 nocy i dłuższe: 
 
Wszyscy Goście (w wieku 3 lata i starsi), bez względu na status zaszczepienia, muszą przedstawić 
zaświadczenie o negatywnym wyniku testu antygenowego wykonanego w ciągu 24 godzin przed godziną 
zaokrętowania na statek.  
 
Wszyscy Goście (w wieku 5 lat i starsi), którzy przyjeżdżają lub przejeżdżali tranzytem przez terytorium 
Chin lub Hong Kongu muszą przedstawić następujące zaświadczenia: 

1. Negatywny wynik testu molekularnego (molecular swab) wykonanego w ciągu 72 godzin lub 
antygenowego (antigenic swab) wykonanego w ciągu 48 godzin przed godziną wyjazdu z Chin lub 
Hong Kongu. 

2. Negatywny wynik testu antygenowego wykonanego w ciągu 48 godzin przed godziną 
zaokrętowania na statek. 

 
Oryginał wyników testu oraz certyfikat świadectwa szczepień należy przedstawić w terminalu (w formie 
papierowej lub elektronicznej) w jednym z następujących języków: angielskim, włoskim, niemieckim, 
francuskim lub hiszpańskim. Wyniki testu na Covid-19 muszą zawierać: dane osobowe gościa (możliwe do 
zweryfikowania z innymi dokumentami podróży), datę badania, dane identyfikacyjne/kontaktowe ośrodka, 
który przeprowadził analizę, zastosowaną technikę oraz negatywny wynik badania. 
 
Pasażerowie przed przybyciem do kraju zaokrętowania są zobowiązani do wypełnienia formularza PFL, 
jeżeli jego wypełnienie jest dla kraju zaokrętowania wymagane https://app.euplf.eu/#/   
 
Pasażerowie podróżujący statkami wycieczkowymi są zobowiązani przed przybyciem do kraju 
wyokrętowania do wypełnienia formularza PFL, jeżeli jest on w tym kraju wymagany.  Pasażerowie muszą 
wypełnić formularz elektroniczny z podaniem nazw wszystkich odwiedzanych portów na trasie rejsu 
https://app.euplf.eu/#/ 
 
Ponieważ sytuacja związana z rozprzestrzenianiem się Covid-19 ulega ciągłym zmianom, procedura 
zaokrętowania i wymagane dokumenty do odbycia rejsu dostosowywane są na bieżąco do aktualnych 
przepisów oraz wymagań rządów, władz regionalnych i portowych odwiedzanych krajów. W związku z tym 
prosimy regularnie sprawdzać wymagania dotyczące zaokrętowania przed zbliżającym się terminem 
wypłynięcia. 
 
Poza ww. wymogami armatora prosimy wziąć pod uwagę także warunki wjazdu do poszczególnych krajów. 
Wykonanie testu na obecność Covid lub/oraz wypełnienie formularza lokalizacji (PFL) może być wymagane 
przed wyjazdem. W celu uzyskania informacji odnośnie procedury wjazdu do kraju zaokrętowania prosimy 
o sprawdzanie aktualnych przepisów na stronie Polskiego Ministerstwa 
Spraw  Zagranicznych:  https://www.gov.pl/web/dyplomacja/informacje-dla-podrozujacych 
Z uwagi na możliwe zmiany przepisów prosimy o ponowną weryfikację procedur wjazdu przed odbyciem 
podróży. 
 
Pasażerowie mogą samodzielnie zejść na ląd i zwiedzać w odwiedzanych portach, jeżeli regulacje władz 
lokalnych danego kraju na to zezwalają. 
 



 
 
Rejsy dookoła świata 
 
Do odbycia rejsów dookoła świata wymagane są następujące dokumenty, aby móc wejść na statek: 
 
Wszyscy Goście muszą być w pełni zaszczepieni. 

1. Za osoby w pełni zaszczepione uznaje się: 
a. Dorosłych od 18 roku życia (2 dawki szczepionki + dawka przypominająca; 1 dawka 

szczepionki J&J + dawka przypominająca; 2 dawki szczepionki oraz ozdrowieństwo)  
b. Dzieci w wieku poniżej 18 lat (2 dawki szczepionki lub 1 dawka szczepionki J&J) 

2. Wszyscy w pełni zaszczepieni Goście muszą podczas procesu zaokrętowania statku przedstawić 
certyfikat / zaświadczenie szczepień. 

3. Wszyscy Goście (w wieku 5 lat i starsi) muszą przedstawić zaświadczenie o negatywnym wyniku 
testu antygenowego wykonanego w ciągu 48 godzin przed godziną zaokrętowania na statek. 

 
Wszyscy Goście (w wieku 5 lat i starsi), którzy przyjeżdżają lub przejeżdżali tranzytem przez terytorium 
Chin lub Hong Kongu muszą przedstawić następujące zaświadczenia: 

1. Negatywny wynik testu molekularnego (molecular swab) wykonanego w ciągu 72 godzin lub 
antygenowego (antigenic swab) wykonanego w ciągu 48 godzin przed godziną wyjazdu z Chin lub 
Hong Kongu. 

2. Negatywny wynik testu antygenowego wykonanego w ciągu 48 godzin przed godziną 
zaokrętowania na statek. 

 
Oryginał wyników testu oraz certyfikat świadectwa szczepień należy przedstawić w terminalu (w formie 
papierowej lub elektronicznej) w jednym z następujących języków: angielskim, włoskim, niemieckim, 
francuskim lub hiszpańskim. Wyniki testu na Covid-19 muszą zawierać: dane osobowe gościa (możliwe do 
zweryfikowania z innymi dokumentami podróży), datę badania, dane identyfikacyjne/kontaktowe ośrodka, 
który przeprowadził analizę, zastosowaną technikę oraz negatywny wynik badania. 
 
Ponieważ sytuacja związana z rozprzestrzenianiem się Covid-19 ulega ciągłym zmianom, procedura 
zaokrętowania i wymagane dokumenty do odbycia rejsu dostosowywane są na bieżąco do aktualnych 
przepisów oraz wymagań rządów, władz regionalnych i portowych odwiedzanych krajów. W związku z tym 
prosimy regularnie sprawdzać wymagania dotyczące zaokrętowania przed zbliżającym się terminem 
wypłynięcia. 
 
Poza ww. wymogami armatora prosimy wziąć pod uwagę także warunki wjazdu do poszczególnych krajów. 
Wykonanie testu na obecność Covid lub/oraz wypełnienie formularza lokalizacji (PFL) może być wymagane 
przed wyjazdem. W celu uzyskania informacji odnośnie procedury wjazdu do kraju zaokrętowania prosimy 
o sprawdzanie aktualnych przepisów na stronie Polskiego Ministerstwa 
Spraw  Zagranicznych:  https://www.gov.pl/web/dyplomacja/informacje-dla-podrozujacych 
Z uwagi na możliwe zmiany przepisów prosimy o ponowną weryfikację procedur wjazdu przed odbyciem 
podróży. 
 
Pasażerowie mogą samodzielnie zejść na ląd i zwiedzać w odwiedzanych portach, jeżeli regulacje władz 
lokalnych danego kraju na to zezwalają. 
 
 



Linia żeglugowa MSC 
 
Rejsy po Morzu Śródziemnym 
 
W rejsach po Morzu Śródziemnym mogą brać udział wszyscy, bez względu na to czy zostali zaszczepieni 
przeciwko Covid-19 czy nie. Nie ma konieczności wykonywania testów na obecność koronawirusa przed 
zaokrętowaniem na statek. 
 
Wszyscy Goście, którzy przyjeżdżają lub przejeżdżali tranzytem przez terytorium Chin, Makau lub Hong 
Kongu muszą podczas procesu zaokrętowania przedstawić zaświadczenie o negatywnym wyniku testu 
antygenowego lub PCR wykonanego w ciągu 48 godzin przed godziną wypłynięcia statku. Zaświadczenie 
musi być zgodne z przepisami kraju zaokrętowania. 
 
Pasażerowie przed przybyciem do kraju zaokrętowania są zobowiązani do wypełnienia formularza PFL, 
jeżeli jego wypełnienie jest dla kraju zaokrętowania wymagane https://app.euplf.eu/#/   
 
Pasażerowie podróżujący statkami wycieczkowymi są zobowiązani przed przybyciem do kraju 
wyokrętowania do wypełnienia formularza PFL, jeżeli jest on w tym kraju wymagany.  Pasażerowie muszą 
wypełnić formularz elektroniczny z podaniem nazw wszystkich odwiedzanych portów na trasie rejsu 
https://app.euplf.eu/#/ 
 
Ponieważ sytuacja związana z rozprzestrzenianiem się Covid-19 ulega ciągłym zmianom, procedura 
zaokrętowania i wymagane dokumenty do odbycia rejsu dostosowywane są na bieżąco do aktualnych 
przepisów oraz wymagań rządów, władz regionalnych i portowych odwiedzanych krajów. W związku z tym 
prosimy regularnie sprawdzać wymagania dotyczące zaokrętowania przed zbliżającym się terminem 
wypłynięcia. 
 
Poza ww. wymogami armatora prosimy wziąć pod uwagę także warunki wjazdu do poszczególnych krajów. 
Wykonanie testu na obecność Covid lub/oraz wypełnienie formularza lokalizacji (PFL) może być wymagane 
przed wyjazdem. W celu uzyskania informacji odnośnie procedury wjazdu do kraju zaokrętowania prosimy 
o sprawdzanie aktualnych przepisów na stronie Polskiego Ministerstwa 
Spraw  Zagranicznych:  https://www.gov.pl/web/dyplomacja/informacje-dla-podrozujacych 
Z uwagi na możliwe zmiany przepisów prosimy o ponowną weryfikację procedur wjazdu przed odbyciem 
podróży. 
 
Pasażerowie mogą samodzielnie zejść na ląd i zwiedzać w odwiedzanych portach, jeżeli regulacje władz 
lokalnych danego kraju na to zezwalają. 
 
 
Rejsy po Europie Zachodniej i Europie Północnej 
 
W rejsach po Europie Zachodniej i Europie Północnej mogą brać udział wszyscy, bez względu na to czy 
zostali zaszczepieni przeciwko Covid-19 czy nie. Nie ma konieczności wykonywania testów na obecność 
koronawirusa przed zaokrętowaniem na statek. 
 
Wszyscy Goście, którzy przyjeżdżają lub przejeżdżali tranzytem przez terytorium Chin, Makau lub Hong 
Kongu muszą podczas procesu zaokrętowania przedstawić zaświadczenie o negatywnym wyniku testu 
antygenowego lub PCR wykonanego w ciągu 48 godzin przed godziną wypłynięcia statku. Zaświadczenie 
musi być zgodne z przepisami kraju zaokrętowania. 
 
Pasażerowie przed przybyciem do kraju zaokrętowania są zobowiązani do wypełnienia formularza PFL, 
jeżeli jego wypełnienie jest dla kraju zaokrętowania wymagane https://app.euplf.eu/#/   
 



Pasażerowie podróżujący statkami wycieczkowymi są zobowiązani przed przybyciem do kraju 
wyokrętowania do wypełnienia formularza PFL, jeżeli jest on w tym kraju wymagany.  Pasażerowie muszą 
wypełnić formularz elektroniczny z podaniem nazw wszystkich odwiedzanych portów na trasie rejsu 
https://app.euplf.eu/#/ 
 
Ponieważ sytuacja związana z rozprzestrzenianiem się Covid-19 ulega ciągłym zmianom, procedura 
zaokrętowania i wymagane dokumenty do odbycia rejsu dostosowywane są na bieżąco do aktualnych 
przepisów oraz wymagań rządów, władz regionalnych i portowych odwiedzanych krajów. W związku z tym 
prosimy regularnie sprawdzać wymagania dotyczące zaokrętowania przed zbliżającym się terminem 
wypłynięcia. 
 
Poza ww. wymogami armatora prosimy wziąć pod uwagę także warunki wjazdu do poszczególnych krajów. 
Wykonanie testu na obecność Covid lub/oraz wypełnienie formularza lokalizacji (PFL) może być wymagane 
przed wyjazdem. W celu uzyskania informacji odnośnie procedury wjazdu do kraju zaokrętowania prosimy 
o sprawdzanie aktualnych przepisów na stronie Polskiego Ministerstwa 
Spraw  Zagranicznych:  https://www.gov.pl/web/dyplomacja/informacje-dla-podrozujacych 
Z uwagi na możliwe zmiany przepisów prosimy o ponowną weryfikację procedur wjazdu przed odbyciem 
podróży. 
 
Pasażerowie mogą samodzielnie zejść na ląd i zwiedzać w odwiedzanych portach, jeżeli regulacje władz 
lokalnych danego kraju na to zezwalają. 
 
 
Rejsy po Karaibach i Bahamach rozpoczynające się w USA 
 
Do odbycia rejsów po Karaibach i Bahamach rozpoczynających się z USA wymagane są wszystkie poniższe 
dokumenty, aby móc wejść na statek: 

1. Wszyscy Goście (w wieku 18 lat i starsi) muszą przedstawić zaświadczenie, że są w pełni 
zaszczepieni przeciw Covid-19 (2 dawki szczepionki: Pfizer, Moderna, Oxford/AstraZeneca; 
Covishield; Sinopharm, SInovac, Coronavac, Novavax/Covovax lub 1 dawka szczepionki Johnson & 
Johnson) 

2. Zaszczepieni Goście (w wieku 18 lat i starsi) oraz niezaszczepieni Goście (w wieku do 18 lat) nie 
muszą wykonywać testów na obecność Covid-19 przed zaokrętowaniem na statek.   

 
Dla rejsów odwiedzających Kolumbię obowiązują poniższe wymagania: 
 

1. Wszyscy w pełni zaszczepieni Goście, którzy przedstawią certyfikat szczepień lub inne ważne 
zaświadczenie o zaszczepieniu, nie muszą wykonywać testów na obecność Covid-19 przed 
zaokrętowaniem na statek.   

2. Niezaszczepieni Goście (w wieku od 5 i starsi) muszą podczas procesu zaokrętowania przedstawić 
zaświadczenie o negatywnym wyniku testu RT-PCR lub antygenowego wykonanego w ciągu 72 
godzin przed godziną zaokrętowania statku. 

 
Oryginał wyników testu oraz certyfikat świadectwa szczepień należy przedstawić w terminalu (w formie 
papierowej lub elektronicznej) w jednym z następujących języków: angielskim, włoskim, niemieckim, 
francuskim lub hiszpańskim. Wyniki testu na Covid-19 muszą zawierać: dane osobowe gościa (możliwe do 
zweryfikowania z innymi dokumentami podróży), datę badania, dane identyfikacyjne/kontaktowe ośrodka, 
który przeprowadził analizę, zastosowaną technikę oraz negatywny wynik badania. 
 
Ponieważ sytuacja związana z rozprzestrzenianiem się Covid-19 ulega ciągłym zmianom, procedura 
zaokrętowania i wymagane dokumenty do odbycia rejsu dostosowywane są na bieżąco do aktualnych 
przepisów oraz wymagań rządów, władz regionalnych i portowych odwiedzanych krajów. W związku z tym 



prosimy regularnie sprawdzać wymagania dotyczące zaokrętowania przed zbliżającym się terminem 
wypłynięcia. 
 
Poza ww. wymogami armatora prosimy wziąć pod uwagę także warunki wjazdu, jakie będą wymagane 
przez rząd USA. Polska została formalnie włączona przez Stany Zjednoczone do Programu Ruchu 
Bezwizowego (Visa Waiver Program). Podróżni, przed przyjazdem do USA zobowiązani są do wypełnienia 
aplikacji (wniosku) poprzez zgłoszenie podróży za pośrednictwem Elektronicznego Systemu Autoryzacji 
Podróży (ESTA). 
Podróżni mogą uzyskać ogólne informacje na temat Programu Ruchu Bezwizowego na 
stronie https://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas/tourism-visit/visa-waiver-program.html oraz na 
temat ESTA na stronie https://esta.cbp.dhs.gov . Strona ESTA wyświetla się również w języku polskim - w 
tym celu w prawym górnym rogu proszę zmienić język na polski. 
 
W celu uzyskania informacji odnośnie procedury wjazdu do kraju zaokrętowania prosimy o sprawdzanie 
aktualnych przepisów na stronie Polskiego Ministerstwa Spraw 
Zagranicznych:  https://www.gov.pl/web/dyplomacja/informacje-dla-podrozujacych 
Z uwagi na możliwe zmiany przepisów prosimy o ponowną weryfikację procedur wjazdu przed odbyciem 
podróży. 
 
Pasażerowie mogą samodzielnie zejść na ląd i zwiedzać w odwiedzanych portach, jeżeli regulacje władz 
lokalnych danego kraju na to zezwalają. 
 
 
Rejsy po Karaibach rozpoczynające się poza obszarem USA 
 
W rejsach po Karaibach rozpoczynających się poza obszarem USA mogą brać udział wszyscy, bez względu na 
to czy zostali zaszczepieni przeciwko Covid-19 czy nie. Nie ma konieczności wykonywania testów na 
obecność koronawirusa przed zaokrętowaniem na statek. 
 
Wszyscy Goście, którzy przyjeżdżają lub przejeżdżali tranzytem przez terytorium Chin, Makau lub Hong 
Kongu muszą podczas procesu zaokrętowania przedstawić zaświadczenie o negatywnym wyniku testu 
antygenowego lub PCR wykonanego w ciągu 48 godzin przed godziną wypłynięcia statku. Zaświadczenie 
musi być zgodne z przepisami kraju zaokrętowania. 
 
Ponieważ sytuacja związana z rozprzestrzenianiem się Covid-19 ulega ciągłym zmianom, procedura 
zaokrętowania i wymagane dokumenty do odbycia rejsu dostosowywane są na bieżąco do aktualnych 
przepisów oraz wymagań rządów, władz regionalnych i portowych odwiedzanych krajów. W związku z tym 
prosimy regularnie sprawdzać wymagania dotyczące zaokrętowania przed zbliżającym się terminem 
wypłynięcia. 
 
Poza ww. wymogami armatora prosimy wziąć pod uwagę także warunki wjazdu do poszczególnych krajów. 
Wykonanie testu na obecność Covid lub/oraz wypełnienie formularza lokalizacji (PFL) może być wymagane 
przed wyjazdem. W celu uzyskania informacji odnośnie procedury wjazdu do kraju zaokrętowania prosimy 
o sprawdzanie aktualnych przepisów na stronie Polskiego Ministerstwa 
Spraw  Zagranicznych:  https://www.gov.pl/web/dyplomacja/informacje-dla-podrozujacych 
Z uwagi na możliwe zmiany przepisów prosimy o ponowną weryfikację procedur wjazdu przed odbyciem 
podróży. 
 
Pasażerowie mogą samodzielnie zejść na ląd i zwiedzać w odwiedzanych portach, jeżeli regulacje władz 
lokalnych danego kraju na to zezwalają. 
 
 



Rejsy po Bliskim Wschodzie (Zjednoczone Emiraty Arabskie, Oman, Katar, Arabia 
Saudyjska) 
 
W rejsach po Bliskim Wschodzie (Zjednoczone Emiraty Arabskie, Oman, Katar, Arabia Saudyjska) mogą brać 
udział wszyscy, bez względu na to czy zostali zaszczepieni przeciwko Covid-19 czy nie. Nie ma konieczności 
wykonywania testów na obecność koronawirusa przed zaokrętowaniem na statek. 
 
Wszyscy Goście, którzy przyjeżdżają lub przejeżdżali tranzytem przez terytorium Chin, Makau lub Hong 
Kongu muszą podczas procesu zaokrętowania przedstawić zaświadczenie o negatywnym wyniku testu 
antygenowego lub PCR wykonanego w ciągu 48 godzin przed godziną wypłynięcia statku. Zaświadczenie 
musi być zgodne z przepisami kraju zaokrętowania. 
 
Ponieważ sytuacja związana z rozprzestrzenianiem się Covid-19 ulega ciągłym zmianom, procedura 
zaokrętowania i wymagane dokumenty do odbycia rejsu dostosowywane są na bieżąco do aktualnych 
przepisów oraz wymagań rządów, władz regionalnych i portowych odwiedzanych krajów. W związku z tym 
prosimy regularnie sprawdzać wymagania dotyczące zaokrętowania przed zbliżającym się terminem 
wypłynięcia. 
 
Poza ww. wymogami armatora prosimy wziąć pod uwagę także warunki wjazdu do poszczególnych krajów. 
Wykonanie testu na obecność Covid lub/oraz wypełnienie formularza lokalizacji (PFL) może być wymagane 
przed wyjazdem. W celu uzyskania informacji odnośnie procedury wjazdu do kraju zaokrętowania prosimy 
o sprawdzanie aktualnych przepisów na stronie Polskiego Ministerstwa 
Spraw  Zagranicznych:  https://www.gov.pl/web/dyplomacja/informacje-dla-podrozujacych 
Z uwagi na możliwe zmiany przepisów prosimy o ponowną weryfikację procedur wjazdu przed odbyciem 
podróży. 
 
Pasażerowie mogą samodzielnie zejść na ląd i zwiedzać w odwiedzanych portach, jeżeli regulacje władz 
lokalnych danego kraju na to zezwalają. 
 
 
Rejsy po Morzu Czerwonym (Egipt, Jordania, Arabia Saudyjska) 
 
W rejsach po Morzu Czerwonym (Egipt, Jordania, Arabia Saudyjska) mogą brać udział wszyscy, bez względu 
na to czy zostali zaszczepieni przeciwko Covid-19 czy nie. Nie ma konieczności wykonywania testów na 
obecność koronawirusa przed zaokrętowaniem na statek. 
 
Wszyscy Goście, którzy przyjeżdżają lub przejeżdżali tranzytem przez terytorium Chin, Makau lub Hong 
Kongu muszą podczas procesu zaokrętowania przedstawić zaświadczenie o negatywnym wyniku testu 
antygenowego lub PCR wykonanego w ciągu 48 godzin przed godziną wypłynięcia statku. Zaświadczenie 
musi być zgodne z przepisami kraju zaokrętowania. 
 
Ponieważ sytuacja związana z rozprzestrzenianiem się Covid-19 ulega ciągłym zmianom, procedura 
zaokrętowania i wymagane dokumenty do odbycia rejsu dostosowywane są na bieżąco do aktualnych 
przepisów oraz wymagań rządów, władz regionalnych i portowych odwiedzanych krajów. W związku z tym 
prosimy regularnie sprawdzać wymagania dotyczące zaokrętowania przed zbliżającym się terminem 
wypłynięcia. 
 
Poza ww. wymogami armatora prosimy wziąć pod uwagę także warunki wjazdu do poszczególnych krajów. 
Wykonanie testu na obecność Covid lub/oraz wypełnienie formularza lokalizacji (PFL) może być wymagane 
przed wyjazdem. W celu uzyskania informacji odnośnie procedury wjazdu do kraju zaokrętowania prosimy 
o sprawdzanie aktualnych przepisów na stronie Polskiego Ministerstwa 
Spraw  Zagranicznych:  https://www.gov.pl/web/dyplomacja/informacje-dla-podrozujacych 



Z uwagi na możliwe zmiany przepisów prosimy o ponowną weryfikację procedur wjazdu przed odbyciem 
podróży. 
 
Pasażerowie mogą samodzielnie zejść na ląd i zwiedzać w odwiedzanych portach, jeżeli regulacje władz 
lokalnych danego kraju na to zezwalają. 
 
 
Rejsy po Afryce 
 
W rejsach po Afryce (z wyjątkiem rejsów, w których trasie jest Mozambik) mogą brać udział wszyscy, bez 
względu na to czy zostali zaszczepieni przeciwko Covid-19 czy nie. Nie ma konieczności wykonywania 
testów na obecność koronawirusa przed zaokrętowaniem na statek. 
 
Dla rejsów odwiedzających Mozambik obowiązują poniższe wymagania: 
 

1. Wszyscy w pełni zaszczepieni Goście, którzy przedstawią certyfikat szczepień, nie muszą 
wykonywać testów na obecność Covid-19 przed zaokrętowaniem na statek.   

2. Niezaszczepieni Goście (w wieku 5 lat i starsi) muszą podczas procesu zaokrętowania przedstawić 
zaświadczenie o negatywnym wyniku testu RT-PCR lub antygenowego wykonanego w ciągu 48 
godzin przed godziną zaokrętowania statku. 

 
Wszyscy Goście, którzy przyjeżdżają lub przejeżdżali tranzytem przez terytorium Chin, Makau lub Hong 
Kongu muszą podczas procesu zaokrętowania przedstawić zaświadczenie o negatywnym wyniku testu 
antygenowego lub PCR wykonanego w ciągu 48 godzin przed godziną wypłynięcia statku. Zaświadczenie 
musi być zgodne z przepisami kraju zaokrętowania. 
 
Oryginał wyników testu oraz certyfikat świadectwa szczepień należy przedstawić w terminalu (w formie 
papierowej lub elektronicznej) w jednym z następujących języków: angielskim, włoskim, niemieckim, 
francuskim lub hiszpańskim. Wyniki testu na Covid-19 muszą zawierać: dane osobowe gościa (możliwe do 
zweryfikowania z innymi dokumentami podróży), datę badania, dane identyfikacyjne/kontaktowe ośrodka, 
który przeprowadził analizę, zastosowaną technikę oraz negatywny wynik badania. 
 
Ponieważ sytuacja związana z rozprzestrzenianiem się Covid-19 ulega ciągłym zmianom, procedura 
zaokrętowania i wymagane dokumenty do odbycia rejsu dostosowywane są na bieżąco do aktualnych 
przepisów oraz wymagań rządów, władz regionalnych i portowych odwiedzanych krajów. W związku z tym 
prosimy regularnie sprawdzać wymagania dotyczące zaokrętowania przed zbliżającym się terminem 
wypłynięcia. 
 
Poza ww. wymogami armatora prosimy wziąć pod uwagę także warunki wjazdu do poszczególnych krajów. 
Wykonanie testu na obecność Covid lub/oraz wypełnienie formularza lokalizacji (PFL) może być wymagane 
przed wyjazdem. W celu uzyskania informacji odnośnie procedury wjazdu do kraju zaokrętowania prosimy 
o sprawdzanie aktualnych przepisów na stronie Polskiego Ministerstwa 
Spraw  Zagranicznych:  https://www.gov.pl/web/dyplomacja/informacje-dla-podrozujacych 
Z uwagi na możliwe zmiany przepisów prosimy o ponowną weryfikację procedur wjazdu przed odbyciem 
podróży. 
 
Pasażerowie mogą samodzielnie zejść na ląd i zwiedzać w odwiedzanych portach, jeżeli regulacje władz 
lokalnych danego kraju na to zezwalają. 
 
 
 



 
Rejsy po Ameryce Południowej 
 
Do odbycia rejsów po Ameryce Południowej wymagane są wszystkie poniższe dokumenty, aby móc wejść 
na statek: 
 
Rejsy o długości do 5 nocy włącznie: 

1. Wszyscy w pełni zaszczepieni Goście szczepionkami zatwierdzonymi przez Anvisa, WHO (World 
Health Organization) lub przez kraj, w którym podróżny został zaszczepiony, nie muszą wykonywać 
testów na obecność Covid-19 przed zaokrętowaniem na statek. Pełna dawka szczepienia powinna 
być przyjęta najpóźniej do 14 dni przed dniem rozpoczęcia rejsu. 

2. Wszyscy nie w pełni zaszczepieni Goście oraz niezaszczepieni Goście (w wieku 3 lata i starsi) muszą 
przedstawić zaświadczenie o negatywnym wyniku testu antygenowego lub PCR wykonanego w 
ciągu 24 godzin przed godziną zaokrętowania statku. 

3. Urugwaj: Zgodnie z wymaganiami władz lokalnych wszyscy niezaszczepieni lub nie w pełni 
zaszczepieni Goście (w wieku 6 lat i starsi) są zobowiązani do wykonania testu antygenowego 
lub PCR w ciągu 72 godzin przed godziną przybycia do Urugwaju. Test antygenowy można 
wykonać na pokładzie statku w cenie 25 USD za osobą. 

4. Posiadanie ubezpieczenia Covid-19 jest wymagane dla wszystkich Gości odbywających rejs. 
Ubezpieczenie musi obejmować takie ryzyka, jak: anulacja rejsu, przerwanie rejsu, zwrot kosztów 
transportu do kraju, kwarantanna, opieka medyczna i koszty z tym związane, hospitalizacja.  
Ubezpieczenie musi zostać okazane podczas procesu zaokrętowania i musi być na nim wyraźnie 
wskazane pokrycie kosztów związanych z zachorowaniem na Covid-19. Osoby nieposiadające wyżej 
wymienionego ubezpieczenia nie zostaną wpuszczone na pokład statku. 

 
Rejsy o długości 6 nocy i dłuższe: 

1. Wszyscy Goście (w wieku 3 lata i starsi), bez względu na to czy są zaszczepieni, czy nie, muszą 
przedstawić zaświadczenie o negatywnym wyniku testu antygenowego lub PCR wykonanego w 
ciągu 24 godzin przed godziną zaokrętowania statku. 

2. Urugwaj: Zgodnie z wymaganiami władz lokalnych wszyscy niezaszczepieni lub nie w pełni 
zaszczepieni Goście (w wieku 6 lat i starsi) są zobowiązani do wykonania testu antygenowego 
lub PCR w ciągu 72 godzin przed godziną przybycia do Urugwaju. Test antygenowy można 
wykonać na pokładzie statku w cenie 25 USD za osobą. 

3. Posiadanie ubezpieczenia Covid-19 jest wymagane dla wszystkich Gości odbywających rejs. 
Ubezpieczenie musi obejmować takie ryzyka, jak: anulacja rejsu, przerwanie rejsu, zwrot kosztów 
transportu do kraju, kwarantanna, opieka medyczna i koszty z tym związane, hospitalizacja.  
Ubezpieczenie musi zostać okazane podczas procesu zaokrętowania i musi być na nim wyraźnie 
wskazane pokrycie kosztów związanych z zachorowaniem na Covid-19. Osoby nieposiadające wyżej 
wymienionego ubezpieczenia nie zostaną wpuszczone na pokład statku. 

 
Oryginał wyników testu oraz certyfikat świadectwa szczepień należy przedstawić w terminalu (w formie 
papierowej lub elektronicznej) w jednym z następujących języków: angielskim, włoskim, niemieckim, 
francuskim lub hiszpańskim. Wyniki testu na Covid-19 muszą zawierać: dane osobowe gościa (możliwe do 
zweryfikowania z innymi dokumentami podróży), datę badania, dane identyfikacyjne/kontaktowe ośrodka, 
który przeprowadził analizę, zastosowaną technikę oraz negatywny wynik badania. 
 
Ponieważ sytuacja związana z rozprzestrzenianiem się Covid-19 ulega ciągłym zmianom, procedura 
zaokrętowania i wymagane dokumenty do odbycia rejsu dostosowywane są na bieżąco do aktualnych 
przepisów oraz wymagań rządów, władz regionalnych i portowych odwiedzanych krajów. W związku z tym 
prosimy regularnie sprawdzać wymagania dotyczące zaokrętowania przed zbliżającym się terminem 
wypłynięcia. 
 



Poza ww. wymogami armatora prosimy wziąć pod uwagę także warunki wjazdu do poszczególnych krajów. 
Wykonanie testu na obecność Covid lub/oraz wypełnienie formularza lokalizacji (PFL) może być wymagane 
przed wyjazdem. W celu uzyskania informacji odnośnie procedury wjazdu do kraju zaokrętowania prosimy 
o sprawdzanie aktualnych przepisów na stronie Polskiego Ministerstwa 
Spraw  Zagranicznych:  https://www.gov.pl/web/dyplomacja/informacje-dla-podrozujacych 
Z uwagi na możliwe zmiany przepisów prosimy o ponowną weryfikację procedur wjazdu przed odbyciem 
podróży. 
 
Pasażerowie mogą samodzielnie zejść na ląd i zwiedzać w odwiedzanych portach, jeżeli regulacje władz 
lokalnych danego kraju na to zezwalają. 
 
 
Rejsy pozycyjne, transatlantyckie i międzykontynentalne 
 
Do odbycia rejsów pozycyjnych, transatlantyckich i międzykontynentalnych wymagane są wszystkie 
poniższe dokumenty, aby móc wejść na statek: 
 
Dla rejsów rozpoczynających się poza obszarem Brazylii: 

1. Wszyscy Goście (w wieku 12 lat i starsi) muszą przedstawić zaświadczenie, że są w pełni 
zaszczepieni przeciw Covid-19 (co najmniej 2 dawkami szczepionkami lub co najmniej 1 dawką 
szczepionki J&J). Nie ma konieczności wykonywania testów na obecność koronawirusa przed 
zaokrętowaniem na statek. 

 
Dla rejsów rozpoczynających się w Brazylii – MSC Fantasia od 03.04.2023 i późniejsze wypłynięcia,  
MSC Preziosa od 15.04.2023 i późniejsze wypłynięcia: 

1. Wszyscy Goście (w wieku 12 lat i starsi) muszą przedstawić zaświadczenie, że są w pełni 
zaszczepieni przeciw Covid-19 (co najmniej 2 dawkami szczepionkami lub co najmniej 1 dawką 
szczepionki J&J). 

2. Wszyscy niezaszczepieni Goście (w wieku od 3 do 11 lat) muszą przedstawić zaświadczenie o 
negatywnym wyniku testu PCR lub antygenowego wykonanego w ciągu 24 godzin przed godziną 
zaokrętowania statku. 

 
Oryginał wyników testu oraz certyfikat świadectwa szczepień należy przedstawić w terminalu (w formie 
papierowej lub elektronicznej) w jednym z następujących języków: angielskim, włoskim, niemieckim, 
francuskim lub hiszpańskim. Wyniki testu na Covid-19 muszą zawierać: dane osobowe gościa (możliwe do 
zweryfikowania z innymi dokumentami podróży), datę badania, dane identyfikacyjne/kontaktowe ośrodka, 
który przeprowadził analizę, zastosowaną technikę oraz negatywny wynik badania. 
 
Bermudy: 
Goście podróżujący statkiem MSC Seascape są zwolnieni z  konieczności uzyskania zgody Travel 
Autorization.  
Odnośnie wymagań dotyczących rejsów innymi statkami odwiedzających porty na Bermudach prosimy o 
kontakt z naszym biurem, ponieważ na dzień dzisiejszy procedura jest w trakcie uzgodnień. 
 
Ponieważ sytuacja związana z rozprzestrzenianiem się Covid-19 ulega ciągłym zmianom, procedura 
zaokrętowania i wymagane dokumenty do odbycia rejsu dostosowywane są na bieżąco do aktualnych 
przepisów oraz wymagań rządów, władz regionalnych i portowych odwiedzanych krajów. W związku z tym 
prosimy regularnie sprawdzać wymagania dotyczące zaokrętowania przed zbliżającym się terminem 
wypłynięcia. 
 
Poza ww. wymogami armatora prosimy wziąć pod uwagę także warunki wjazdu do poszczególnych krajów. 
Wykonanie testu na obecność Covid lub/oraz wypełnienie formularza lokalizacji (PFL) może być wymagane 
przed wyjazdem. W celu uzyskania informacji odnośnie procedury wjazdu do kraju zaokrętowania prosimy 



o sprawdzanie aktualnych przepisów na stronie Polskiego Ministerstwa 
Spraw  Zagranicznych:  https://www.gov.pl/web/dyplomacja/informacje-dla-podrozujacych 
Z uwagi na możliwe zmiany przepisów prosimy o ponowną weryfikację procedur wjazdu przed odbyciem 
podróży. 
 
Pasażerowie mogą samodzielnie zejść na ląd i zwiedzać w odwiedzanych portach, jeżeli regulacje władz 
lokalnych danego kraju na to zezwalają. 
 
 
 
Rejsy dookoła świata i ich segmenty 
 
Do odbycia rejsów dookoła świata i ich segmentów wymagane są następujące dokumenty, aby móc wejść 
na statek: 

1. Wszyscy Goście (w wieku 12 lat i starsi) muszą przedstawić zaświadczenie, że są w pełni 
zaszczepieni przeciw Covid-19 (co najmniej 2 dawkami szczepionkami lub co najmniej 1 dawką 
szczepionki J&J; przyjęte szczepionki muszą być zatwierdzonymi przez World Health Organization 
(WHO)). 

2. Wszyscy Goście (w wieku 5 lat i starsi) muszą przedstawić zaświadczenie o negatywnym wyniku 
testu PCR lub antygenowego wykonanego w ciągu 48 godzin przed godziną zaokrętowania statku. 

 
Oryginał wyników testu oraz certyfikat świadectwa szczepień należy przedstawić w terminalu (w formie 
papierowej lub elektronicznej) w jednym z następujących języków: angielskim, włoskim, niemieckim, 
francuskim lub hiszpańskim. Wyniki testu na Covid-19 muszą zawierać: dane osobowe gościa (możliwe do 
zweryfikowania z innymi dokumentami podróży), datę badania, dane identyfikacyjne/kontaktowe ośrodka, 
który przeprowadził analizę, zastosowaną technikę oraz negatywny wynik badania. 
 
Ponieważ sytuacja związana z rozprzestrzenianiem się Covid-19 ulega ciągłym zmianom, procedura 
zaokrętowania i wymagane dokumenty do odbycia rejsu dostosowywane są na bieżąco do aktualnych 
przepisów oraz wymagań rządów, władz regionalnych i portowych odwiedzanych krajów. W związku z tym 
prosimy regularnie sprawdzać wymagania dotyczące zaokrętowania przed zbliżającym się terminem 
wypłynięcia. 
 
Poza ww. wymogami armatora prosimy wziąć pod uwagę także warunki wjazdu do poszczególnych krajów. 
Wykonanie testu na obecność Covid lub/oraz wypełnienie formularza lokalizacji (PFL) może być wymagane 
przed wyjazdem. W celu uzyskania informacji odnośnie procedury wjazdu do kraju zaokrętowania prosimy 
o sprawdzanie aktualnych przepisów na stronie Polskiego Ministerstwa 
Spraw  Zagranicznych:  https://www.gov.pl/web/dyplomacja/informacje-dla-podrozujacych 
Z uwagi na możliwe zmiany przepisów prosimy o ponowną weryfikację procedur wjazdu przed odbyciem 
podróży. 
 
Pasażerowie mogą samodzielnie zejść na ląd i zwiedzać w odwiedzanych portach, jeżeli regulacje władz 
lokalnych danego kraju na to zezwalają. 
 
 

Linia żeglugowa NCL 

 
W rejsach linii NCL mogą brać udział wszyscy Goście, bez względu na to czy zostali zaszczepieni przeciwko 
Covid-19 czy nie. Linia żeglugowa nie wymaga zrobienia testów na obecność Covid-19 przed 
zaokrętowaniem na statek.  
Niemniej może istnieć konieczność wykonania testów przed zaokrętowaniem dla wszystkich lub części 
Gości, jeżeli przepisy lokalne kraju zaokrętowania i/lub krajów odwiedzanych na trasie rejsu tego wymagają. 



 
Odnośnie wymagań dotyczących wykonania testów przed rozpoczęciem oraz w trakcie rejsu, których 
wykonanie może być konieczne dla kraju zaokrętowania i/lub krajów odwiedzanych na trasie rejsu 
prosimy o kontakt z naszym biurem. 
 
Ponieważ przepisy lokalne krajów zaokrętowania i krajów odwiedzanych podczas rejsu ulegają częstym 
zmianom, w celu uzyskania aktualnych informacji prosimy kontakt z naszym biurem przed dokonaniem 
rezerwacji rejsu oraz przed rozpoczęciem rejsu. 
 
Oryginał wyników testu, certyfikat świadectwa szczepień oraz potwierdzenie zakupu ubezpieczenia należy 
przedstawić w terminalu (w formie papierowej lub elektronicznej) w jednym z następujących języków: 
angielskim, włoskim, niemieckim, francuskim lub hiszpańskim. 
 
Szczegółowe informacje dotyczące procedur i dokumentów, jakie są wymagane przez władze lokalne w 
odwiedzanych portach znajdujących się w trasie rejsu, można znaleźć klikając w następujący link 
https://www.ncl.com/fr/en/travel-requirements-by-country 
  
Ponieważ sytuacja związana z rozprzestrzenianiem się Covid-19 ulega ciągłym zmianom, procedura 
zaokrętowania i wymagane dokumenty do odbycia rejsu dostosowywane są na bieżąco do aktualnych 
przepisów oraz wymagań rządów, władz regionalnych i portowych odwiedzanych krajów. W związku z tym 
prosimy regularnie sprawdzać wymagania dotyczące zaokrętowania przed zbliżającym się terminem 
wypłynięcia. 
 
Szczegółowe informacje dotyczące wymaganych dokumentów do wejścia na statek oraz przebiegu 
procedury zaokrętowania zostaną przesłane na 10 dni przed datą wypłynięcia.  
 
Poza ww. wymogami armatora prosimy wziąć pod uwagę także warunki wjazdu do poszczególnych krajów. 
Wykonanie testu na obecność Covid lub/oraz wypełnienie formularza lokalizacji (PFL) może być wymagane 
przed wyjazdem. W celu uzyskania informacji odnośnie procedury wjazdu do kraju zaokrętowania prosimy 
o sprawdzanie aktualnych przepisów na stronie Polskiego Ministerstwa 
Spraw  Zagranicznych:  https://www.gov.pl/web/dyplomacja/informacje-dla-podrozujacych 
Z uwagi na możliwe zmiany przepisów prosimy o ponowną weryfikację procedur wjazdu przed odbyciem 
podróży. 
 
Pasażerowie mogą samodzielnie zejść na ląd i zwiedzać w odwiedzanych portach, jeżeli regulacje władz 
lokalnych danego kraju na to zezwalają. 

 
 


