Wymagania i dokumenty niezbędne do odbycia rejsu oraz
procedura zejścia na ląd w odwiedzanych portach
Linia żeglugowa Costa
Rejsy po Morzu Śródziemnym, Ameryce Południowej i Karaibach
Do odbycia rejsów po Morzu Śródziemnym, Ameryce Południowej i Karaibach o długości do 14-nocy
wymagane są następujące dokumenty, aby móc wejść na statek:
1. Wszyscy w pełni zaszczepieni Goście (2 dawki szczepionki + dawka przypominająca; 1 dawka
szczepionki J&J + dawka przypominająca; 2 dawki szczepionki oraz ozdrowieństwo) nie muszą
wykonywać żadnych testów na obecność Covid-19 przed zaokrętowaniem na statek.
2. Wszyscy nie w pełni zaszczepieni Goście, niezaszczepieni Goście oraz Goście, którzy przyjęli 2 dawki
szczepionki, ale nie mają statusu ozdrowieńców (w wieku 5 lata i starsi) muszą przedstawić
zaświadczenie o negatywnym wyniku testu antygenowego lub PCR wykonanego w ciągu 48 godzin
przed godziną wypłynięcia statku.
3. Dla rejsów, w trasie których znajduje się Maroko nie w pełni zaszczepieni Goście są zobowiązani do
wykonania dodatkowego testu PCR wykonanego w ciągu 48 godzin przed godziną przybycia statku
do Maroko. Test można zrobić na pokładzie statku na koszt Gościa.
4. Dla rejsów po Karaibach, zejście na ląd w Barbados, St. Vincent i St. Marteen dla niezaszczepionych
Gości jest dozwolone tylko z negatywnym wynikiem testu antygenowego wykonanego na 24 lub 48
godzin (w zależności od kraju) przed przypłynięciem statku do ww. kraju. Test można zrobić na
pokładzie statku na koszt Gościa.
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.
Włochy:
Zgodnie z dekretem z dnia 24.12.2021 we wszystkich środkach transportu we Włoszech pasażerowie muszą
mieć założone maski FFP2. W trakcie lotu samolotem lub jazdy autobusem czy busem dozwolone są tylko
maski FFP2. Maski chirurgiczne oraz niecertyfikowane (wykonane z materiału, nadające się do prania, itd.)
nie są dozwolone.
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)
Do odbycia rejsów po Bliskim Wschodzie (Zjednoczone Emiraty Arabskie, Oman, Katar) wymagane są
następujące dokumenty, aby móc wejść na statek:
1. Wszyscy w pełni zaszczepieni Goście (2 dawki szczepionki + dawka przypominająca; 1 dawka
szczepionki J&J + dawka przypominająca; 2 dawki szczepionki oraz ozdrowieństwo) nie muszą
wykonywać żadnych testów na obecność Covid-19 przed zaokrętowaniem na statek.
2. Wszyscy nie w pełni zaszczepieni Goście, niezaszczepieni Goście oraz Goście, którzy przyjęli 2 dawki
szczepionki, ale nie mają statusu ozdrowieńców są zobowiązani:
a. Dla rejsów z zaokrętowaniem w Abu Dhabi:
i. Wszyscy Goście (w wieku od 5 lata do 11 lat) muszą przedstawić zaświadczenie o
negatywnym wyniku testu antygenowego wykonanego w ciągu 48 godzin przed
godziną wypłynięcia statku.
ii. Wszyscy Goście (w wieku 12 lat i starsi) muszą przedstawić zaświadczenie o
negatywnym wyniku testu PCR wykonanego w ciągu 48 godzin przed godziną
wypłynięcia statku.
b. Dla rejsów z zaokrętowaniem w Dubaju:
i. Wszyscy Goście (w wieku od 5 lata do 15 lat) muszą przedstawić zaświadczenie o
negatywnym wyniku testu antygenowego wykonanego w ciągu 48 godzin przed
godziną wypłynięcia statku.
ii. Wszyscy Goście (w wieku 16 lat i starsi) muszą przedstawić zaświadczenie o
negatywnym wyniku testu PCR wykonanego w ciągu 48 godzin przed godziną
wypłynięcia statku.
Certyfikat świadectwa szczepień musi posiadać kod QR i należy go przedstawić w terminalu podczas
zaokrętowania na statek (w formie papierowej lub elektronicznej) w jednym z następujących języków:
angielskim, włoskim, niemieckim, francuskim lub hiszpańskim.
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, transatlantyckie oraz wszystkie rejsy o długości powyżej 14
nocy
Do odbycia rejsów dookoła świata, transatlantyckich oraz wszystkich rejsów o długości powyżej 14 nocy
wymagane są następujące 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 + dawka przypominająca; 1 dawka szczepionki
J&J + dawka przypominająca)
2. Wszyscy Goście (w wieku 5 lata i starsi) muszą przedstawić zaświadczenie o negatywnym wyniku
testu antygenowego wykonanego w ciągu 48 godzin przed godziną zaokrętowania statku.
3. Dla rejsów dookoła świata z Panamą wszyscy niezaszczepieni Goście (w wieku od 5 do 17 lat) muszą
przedstawić zaświadczenie o negatywnym wyniku testu antygenowego wykonanego w ciągu 72
godzin przed godziną przybycia statku. Testy można zrobić na pokładzie statku na koszt Gościa.
4. Wszyscy Goście są zobowiązani do noszenia masek na pokładzie statku przez pierwsze 7 dni rejsu.
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
Do odbycia rejsów po Morzu Śródziemnym wymagane są następujące dokumenty, aby móc wejść na statek:
1. Wszyscy w pełni zaszczepieni Goście (2 dawki szczepionki; 1 dawka szczepionki J&J; ozdrowieństwo
+ 1 dawka szczepionki) nie muszą wykonywać testów na obecność Covid-19 przed zaokrętowaniem
na statek.

2. Wszyscy nie w pełni zaszczepieni Goście oraz niezaszczepieni Goście (w wieku 5 lata i starsi) muszą
przedstawić zaświadczenie o negatywnym wyniku testu antygenowego lub PCR wykonanego w
ciągu 48 godzin przed godziną wypłynięcia 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.
Włochy:
Zgodnie z dekretem z dnia 24.12.2021 we wszystkich środkach transportu we Włoszech pasażerowie muszą
mieć założone maski FFP2. W trakcie lotu samolotem lub jazdy autobusem czy busem dozwolone są tylko
maski FFP2. Maski chirurgiczne oraz niecertyfikowane (wykonane z materiału, nadające się do prania, itd.)
nie są dozwolone.
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
Do odbycia rejsów po Europie Zachodniej i Europie Północnej wymagane są wszystkie poniższe dokumenty,
aby móc wejść na statek:
1. Wszyscy w pełni zaszczepieni Goście (2 dawki szczepionki; 1 dawka szczepionki J&J; ozdrowieństwo
+ 1 dawka szczepionki) nie muszą wykonywać testów na obecność Covid-19 przed zaokrętowaniem
na statek.
2. Wszyscy nie w pełni zaszczepieni Goście oraz niezaszczepieni Goście (w wieku 5 lata i starsi) muszą
przedstawić zaświadczenie o negatywnym wyniku testu antygenowego lub PCR wykonanego w
ciągu 48 godzin przed godziną wypłynięcia 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.
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. Wszyscy w pełni zaszczepieni Goście w wieku 18 lat i starsi nie muszą wykonywać testów na
obecność Covid-19 przed zaokrętowaniem na statek.
3. Niezaszczepieni Goście w wieku od 5 do 17 lat muszą przedstawić zaświadczenie o negatywnym
wyniku testu RT-PCR lub antygenowego wykonanego w ciągu 72 godzin przed godziną wypłynięcia
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
Do odbycia rejsów po Karaibach rozpoczynających się poza obszarem USA wymagane są wszystkie poniższe
dokumenty, aby móc wejść na statek:
1. Wszyscy w pełni zaszczepieni Goście (2 dawki szczepionki; 1 dawka szczepionki J&J; ozdrowieństwo
+ 1 dawka szczepionki) nie muszą wykonywać testów na obecność Covid-19 przed zaokrętowaniem
na statek.
2. Wszyscy nie w pełni zaszczepieni Goście oraz niezaszczepieni Goście (w wieku 5 lata i starsi) muszą
przedstawić zaświadczenie o negatywnym wyniku testu antygenowego lub PCR wykonanego w
ciągu 48 godzin przed godziną wypłynięcia statku.
3. Dla rejsów po Karaibach rozpoczynających się z Sint Maarten niezaszczepieni Goście (w wieku 5 lata
i starsi) muszą przedstawić zaświadczenie o negatywnym wyniku testu antygenowego wykonanego
w ciągu 24 godzin lub PCR wykonanego w ciągu 48 godzin przed godziną przybycia do Sint Maarten.
Wszyscy Goście przed przybyciem do Sint Maarten muszą wypełnić formularz EHAS
https://stmaartenehas.com/application-form/
W pełni zaszczepieni Goście (co najmniej 2 dawki szczepionki) otrzymają automatyczną zgodę na
wjazd po wypełnieniu powyższego formularza.
Zgodnie z wymaganiami władz lokalnych Barbados, Saint Marteen, Sint Vincent oraz The Grenadines,
niezaszczepieni Goście (w wieku 5 lata i starsi) muszą przedstawić zaświadczenie o negatywnym wyniku
testu na obecność Covid-19 wykonanego w ciągu 24 lub 48 godzin (w zależności od kraju) przed godziną
przybycia do ww. kraju. Test można wykonać na statku w cenie 25 Euro za osobę.
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 Bliskim Wschodzie (Zjednoczone Emiraty Arabskie, Oman, Katar, Arabia
Saudyjska)
Do odbycia rejsów po Bliskim Wschodzie (Zjednoczone Emiraty Arabskie, Oman, Katar, Arabia Saudyjska)
wymagane są następujące dokumenty, aby móc wejść na statek:
1. Wszyscy Goście (w wieku 16 lat i starsi) muszą przedstawić zaświadczenie, że są w pełni
zaszczepieni przeciw Covid-19 szczepionkami zatwierdzonymi przez World Health Organization
(WHO) lub UAE (co najmniej 2 dawki szczepionki lub 1 dawka szczepionki J&J).
Zaszczepieni Goście nie muszą wykonywać żadnych testów na obecność Covid-19 przed
zaokrętowaniem na statek, jeżeli portem zaokrętowania nie jest Doha.
2. Wszyscy Goście (w wieku od 5 do 15 lat) muszą przedstawić zaświadczenie o negatywnym wyniku
testu PCR lub antygenowego wykonanego w ciągu 48 godzin przed godziną zaokrętowania statku.
3. Przy zaokrętowaniu w Doha wszyscy Goście (w wieku 6 lat i starsi) muszą przedstawić
zaświadczenie o negatywnym wyniku testu PCR wykonanego w ciągu 48 godzin przed godziną
planowanego przelotu do Kataru lub testu antygenowego wykonanego w ciągu 24 godzin przed
godziną planowanego przelotu do Kataru.
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.
Katar:
Dla rejsów zaczynających się w Katarze (Doha) lub w których trasie jednym z odwiedzanych miejsc jest port
w Katarze, wszyscy Goście muszą zarejestrować wszystkie istotne dokumenty i certyfikaty zaszczepienia
przeciwko Covid-19 online w systemie kraju Katar pod adresem
https://www.ehteraz.gov.qa/PER/?language=en
Rejestracji tej należy dokonać na co najmniej 3 dni przed przybyciem do Kataru.
Dodatkowo wszyscy Goście muszą ściągnąć i zainstalować na swoim telefonie komórkowym aplikację
mobilną Ehteraz i mieć ją aktywną podczas całego pobytu w Katarze używając lokalnej lub

międzynarodowej karty SIM.
Więcej informacji na powyższy temat można znaleźć na stronie https://covid19.moph.gov.qa/EN/traveland-return-policy/Pages/default.aspx
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)
Do odbycia rejsów po Morzu Czerwonym (Egipt, Jordania, Arabia Saudyjska) wymagane są wszystkie
poniższe dokumenty, aby móc wejść na statek:
1. Wszyscy w pełni zaszczepieni Goście (2 dawki szczepionki; 1 dawka szczepionki J&J; ozdrowieństwo
+ 1 dawka szczepionki) nie muszą wykonywać testów na obecność Covid-19 przed zaokrętowaniem
na statek.
2. Wszyscy nie w pełni zaszczepieni Goście oraz niezaszczepieni Goście (w wieku 5 lat i starsi) muszą
przedstawić zaświadczenie o negatywnym wyniku testu antygenowego lub PCR wykonanego w
ciągu 48 godzin przed godziną wypłynięcia 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 po Afryce
Do odbycia rejsów po Afryce wymagane są wszystkie poniższe dokumenty, aby móc wejść na statek:
1. Wszyscy w pełni zaszczepieni Goście (2 dawki szczepionki; 1 dawka szczepionki J&J; ozdrowieństwo
+ 1 dawka szczepionki) nie muszą wykonywać testów na obecność Covid-19 przed zaokrętowaniem
na statek.
2. Wszyscy nie w pełni zaszczepieni Goście oraz niezaszczepieni Goście (w wieku 5 lata i starsi) muszą
przedstawić zaświadczenie o negatywnym wyniku testu antygenowego lub PCR wykonanego w
ciągu 48 godzin przed godziną wypłynięcia 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 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.
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. Posiadanie ubezpieczenia Covid-19 jest wymagane dla wszystkich Gości odbywających rejs

Rejsy o długości do 6 nocy i dłuższe:
1. Wszyscy Goście, 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. Posiadanie ubezpieczenia Covid-19 jest wymagane dla wszystkich Gości odbywających rejs
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.
Urugwaj:
Wszyscy niezaszczepieni Goście (w wieku 6 lata i starsi) muszą przedstawić zaświadczenie o negatywnym
wyniku testu antygenowego lub PCR wykonanego w ciągu 72 godzin przed godziną przybycia do Urugwaju.
Test antygenowy można wykonać na pokładzie statku w cenie 25 USD od osoby.
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:
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)).
Goście muszą również przedstawić zaświadczenie o negatywnym wyniku testu PCR lub
antygenowego wykonanego w ciągu 48 godzin przed godziną zaokrętowania statku.
2. Wszyscy Goście (w wieku od 5 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.
Włochy:
Zgodnie z dekretem z dnia 24.12.2021 we wszystkich środkach transportu we Włoszech pasażerowie muszą
mieć założone maski FFP2. W trakcie lotu samolotem lub jazdy autobusem czy busem dozwolone są tylko
maski FFP2. Maski chirurgiczne oraz niecertyfikowane (wykonane z materiału, nadające się do prania, itd.)
nie są dozwolone. Dzieci poniżej 6 roku życia oraz osoby ze schorzeniami potwierdzonymi stosownymi
dokumentami są wyłączone z tego obowiązku.
Bermudy:
Odnośnie wymagań dotyczących rejsów 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:
3. 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)).
Goście muszą również przedstawić zaświadczenie o negatywnym wyniku testu PCR lub
antygenowego wykonanego w ciągu 48 godzin przed godziną zaokrętowania statku.
4. Wszyscy Goście (w wieku od 5 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.

Włochy:
Zgodnie z dekretem z dnia 24.12.2021 we wszystkich środkach transportu we Włoszech pasażerowie muszą
mieć założone maski FFP2. W trakcie lotu samolotem lub jazdy autobusem czy busem dozwolone są tylko
maski FFP2. Maski chirurgiczne oraz niecertyfikowane (wykonane z materiału, nadające się do prania, itd.)
nie są dozwolone. Dzieci poniżej 6 roku życia oraz osoby ze schorzeniami potwierdzonymi stosownymi
dokumentami są wyłączone z tego obowiązku.
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

Włochy:
Zgodnie z dekretem z dnia 24.12.2021 we wszystkich środkach transportu we Włoszech pasażerowie muszą
mieć założone maski FFP2. W trakcie lotu samolotem lub jazdy autobusem czy busem dozwolone są tylko
maski FFP2. Maski chirurgiczne oraz niecertyfikowane (wykonane z materiału, nadające się do prania, itd.)
nie są dozwolone. Dzieci poniżej 6 roku życia oraz osoby ze schorzeniami potwierdzonymi stosownymi
dokumentami są wyłączone z tego obowiązku.
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.

