Wymagania i dokumenty niezbędne do odbycia rejsu oraz
procedura zejścia na ląd w odwiedzanych portach
Linia żeglugowa Costa
Rejsy po Morzu Śródziemnym, Europa Zachodnia, Europa Północna, Fiordy
Norweskie, Stolice Bałtyckie
Do odbycia rejsów po Morzu Śródziemnym wymagane są następujące dokumenty, aby móc wejść na statek:
1. Wszyscy Goście (w wieku 2 lata i starsi) muszą przedstawić zaświadczenie o negatywnym wyniku
testu antygenowego wykonanego w ciągu 48 godzin przed godziną wypłynięcia statku.
Wyjątkiem są rejsy z zaokrętowaniem w Grecji, gdzie wszyscy Goście (w wieku 2 lata i starsi)
muszą przedstawić zaświadczenie o negatywnym wyniku testu antygenowego wykonanego w ciągu
24 godzin przed godziną wypłynięcia statku.
2. Wszyscy Goście (w wieku 12 lat i starsi) muszą przedstawić zaświadczenie, że są w pełni
zaszczepieni przeciw Covid-19 (tj. pełnym zestawem szczepionek na ponad 14 dni przed
rozpoczęciem rejsu zatwierdzoną szczepionką Covid-19: Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Johnson &
Johnson)
LUB: Wszyscy Goście muszą przedstawić zaświadczenie, że są ozdrowieńcami COVID-19 oraz po
ozdrowieniu otrzymali 1 dawkę szczepionki. Okres ważności szczepienia w tym przypadku wynosi
540 dni. Wyjątkiem są rejsy z zaokrętowaniem we Włoszech, dla których ważność szczepienia po
otrzymanej 1 dawce wynosi 180 dni.
LUB: Wyjątkowo tylko dla rejsów rozpoczynających się do dnia 31.05.2022 wszyscy Goście muszą
przedstawić zaświadczenie, że są ozdrowieńcami COVID-19 w ciągu ostatnich 6 miesięcy zawarte w
Green Pass lub certyfikacie ozdrowieńca z Covid-19.
Niezaszczepione dzieci w wieku poniżej 12 lat mogą brać udział w rejsach.
3. Posiadanie ubezpieczenia Covid-19 jest nadal zalecane, ale nie jest już wymagane
Okres ważności szczepień dla poszczególnych krajów zaokrętowania:

Kraj zaokrętowania

Okres ważności terminu pełnego zaszczepienia*

Włochy

180 dni

Francja

270 dni

Hiszpania

270 dni**

Turcja

bezterminowo

Grecja

270 dni

Niemcy

270 dni

Holandia

bezterminowo

Dania

bezterminowo

Wielka Brytania

bezterminowo

*Pełne zaszczepienie oznacza otrzymanie 2 dawek szczepionki Pfizer, Moderna, AstraZeneca lub 1 dawki
szczepionki Johnson & Johnson
**Certyfikat zaszczepienia dla dzieci w wieku od 12 do 17 lat jest w Hiszpanii bezterminowy
Dla Gości, którzy przyjęli trzecią dawkę szczepionki jej okres ważności jest bezterminowy.
Termin ważności szczepień musi obejmować cały okres trwania rejsu - do dnia wyokrętowania włącznie.
Goście w wieku powyżej 12 lat są zobowiązani do okazania EU Digital Certificate lub odpowiednika tego
certyfikatu. Goście w wieku 12 lat i młodsi nie są zobowiązani do okazania EU Digital Certificate lub
odpowiednika tego certyfikatu. 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. 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.
Wszyscy pasażerowie (także niezaszczepione dzieci) mogą samodzielnie zejść na ląd i zwiedzać w
odwiedzanych portach, jeżeli regulacje władz lokalnych danego kraju na to zezwalają.

Rejsy po Bliskim Wschodzie z Dubaju i Abu Dhabi
Do odbycia rejsów po Bliski Wschodzie rozpoczynających się z Dubaju i Abu Dhabi oraz rejsów po Ameryce
Południowej wymagane są wszystkie poniższe dokumenty, aby móc wejść na statek:
1. Wszyscy Goście (w wieku 2 lata i starsi) muszą przedstawić zaświadczenie o negatywnym wyniku
testu RT-PCR wykonanego w ciągu 48 godzin przed godziną zaokrętowania statku.
Jeżeli Goście przylecieli do Zjednoczonych Emiratów Arabskich i zatrzymali się w hotelu przed
odbyciem rejsu, muszą również przedstawić zaświadczenie o negatywnym wyniku testu RT-PCR
wykonanego w ciągu 48 godzin przed godziną zaokrętowania statku. Jeżeli wykonany przed
wylotem do Zjednoczonych Emiratów Arabskich test wygasł (był wykonany na więcej niż 48 godzin
przed godziną zaokrętowania statku) Goście są zobowiązani do wykonania dodatkowego testu PCR
w Zjednoczonych Emiratach Arabskich przed zaokrętowaniem.
2. Wszyscy Goście, którzy zaokrętowują się w Abu Dhabi są zobowiązani do okazania zielonego
statusu w aplikacji Al Hosn app https://alhosnapp.ae/en/home/ podczas przybycia do Abu Dhabi
3. Wszyscy Goście (w wieku 12 lat i starsi) muszą przedstawić zaświadczenie, że są w pełni
zaszczepieni przeciw Covid-19 (tj. pełnym zestawem szczepionek na ponad 14 dni przed
rozpoczęciem rejsu zatwierdzoną szczepionką Covid-19: Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Johnson &
Johnson).
4. Potwierdzenie zakupienia ubezpieczenia Covid-19 Costa
Okres ważności szczepień:
Jako osobę w pełni zaszczepioną uznaje się tylko Gości, u których od otrzymania drugiej dawki szczepionki
minęło mniej niż 9 miesięcy. Wyjątkiem są obywatele Włoch, których uznaje się za osoby w pełni
zaszczepione, jeżeli od otrzymania drugiej dawki szczepionki minęło mniej niż 6 miesięcy.
Dla Gości, którzy przyjęli trzecią dawkę szczepionki jej okres ważności jest bezterminowy.
Termin ważności szczepień musi obejmować cały okres trwania rejsu - do dnia wyokrętowania włącznie.
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. 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.
Green Pass (EU Digital Certification) może zostać przedstawiony jako dowód bycia szczepionym pod
warunkiem, że będzie zawierał informację o zakończeniu procesu szczepień, rodzaju podanej szczepionki
oraz datach wykonania szczepień.
Wszyscy Podróżni zostaną także poddani testowi wykonanemu przez linię żeglugową Costa na obecność
Covid-19 w porcie przed zaokrętowaniem na statek.
Z uwagi na możliwe zmiany, prosimy o dokładne sprawdzanie informacji zawartych na oficjalnej stronie
Zjednoczonych Emiratów Arabskich dotyczących procedury i wymagań dla wjazdu polskich obywateli pod

adresem https://u.ae/en/information-and-services/justice-safety-and-the-law/handling-the-covid-19outbreak/travelling-amid-covid-19/travelling-to-the-uae
Oprócz spełnienia powyższych wymogów, wszyscy Pasażerowie są zobowiązani do zarejestrowania się na
następujących stronach:
1. https://smartservices.ica.gov.ae/echannels/web/client/guest/index.html#/registerArrivals na 5 dni
przed przyjazdem do Zjednoczonych Emiratów Arabskich.
2. https://ehteraz.gov.qa/PER/loginPage?language=en pomiędzy 3 dniami a 12 godzinami przed
przyjazdem do Kataru (Doha). Po dokonaniu procesu rejestracji, należy poczekać na przesłanie
numeru akceptującego, aby być pewnym, że procedura dobiegła końca i przebiegła pomyślnie. Do
zejścia na ląd wymagane jest zainstalowanie i aktywowanie aplikacji Ehteraz App na telefonie za
pomocą otrzymanego numeru akceptującego. Potwierdzenie rejestracji zostanie przesłane mailem i
będzie ono wymagane do okazania przy zejściu na ląd. Aplikacja zaczyna aktywnie działąć po
przybyciu do Kataru i połączeniu przez Wi-Fi z adresu IP w Katarze lub poprzez połączenie z
internetem przez dane komórkowe w romingu. Jeżeli karta sim nie będzie działać, lokalne karty sim
są do nabycia w terminalu za ok 24 USD, za pomocą których można aktywować aplikację. Goście
muszą także posiadać na telefonie elektroniczną kopię paszportu, potwierdzenia otrzymania
szczepień oraz wyniki testu na Covid. Goście schodzący na ląd mogą okazać elektroniczną wersję
rejestracji, ale rekomendowane jest posiadanie papierowego wydruku.
3. https://covid19.emushrif.om/ na 4 dni przed przyjazdem do Omanu (Muscat).
Dla wszystkich Gości może być wymagane podczas przyjazdu zainstalowanie następującej aplikacji:
1. Dla telefonów Apple https://apps.apple.com/ae/app/covid19-dxb-smart-app/id1504818399
2. Dla telefonów z systemem Android
https://play.google.com/store/apps/details?id=ae.gov.dha.covid19&hl=en
Dotyczy rejsów, w których trasie jest Katar (Doha). Wszyscy Goście statków wycieczkowych są zwolnieni z
obowiązku kwarantanny, bez względu na to do jakiej kategorii ryzyka został zaklasyfikowany ich kraj
przyjazdu. Zainstalowanie i uruchomienie aplikacji Ehteraz App jest obowiązkowe dla wszystkich Gości,
którzy przybędą do Kataru samolotem (przez lotnisko) lub tranzytem (na pokładzie statku). Jeżeli karta sim
nie będzie działać, lokalne karty sim są do nabycia w terminalu za ok 24 USD, za pomocą których można
aktywować i uruchomić aplikację. Zwiedzanie Doha jest możliwe wyłącznie z wycieczką lądową zakupioną u
linii żeglugowej.
Goście zwiedzający Katar w ramach wykupionej wycieczki lądowej u linii żeglugowej muszą posiadać przy
sobie kopię certyfikatu szczepienia, kopię paszportu oraz kartę pokładową.
Goście wyokrętowujący się w Dubaju są zobowiązani do posiadania negatywnego wyniku testu PCR. Test
można wykonać na statku za ok. 80 EURO od osoby. Aby wykonać test należy dokonać jego wcześniejszej
rezerwacji bezpośrednio na pokładzie statku.
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 w pełni zaszczepieni będą mogli samodzielnie zejść na ląd i zwiedzać w odwiedzanych portach,
jeżeli regulacje władz lokalnych danego kraju na to pozwolą. Wyjątkiem są Katar i Oman, gdzie Pasażerowie
będą mogli zejść na ląd wyłącznie uczestnicząc w wycieczkach lądowych organizowanych przez linię
żeglugową. Niezaszczepieni pasażerowie w wieku poniżej 12 lat będą mogli zejść na ląd w odwiedzanych
portach tylko uczestnicząc w wycieczkach lądowych organizowanych przez linię żeglugową. Nabycie
wycieczek będzie możliwe na statku lub online na stronie internetowej armatora. Procedura obowiązuje do
odwołania i w każdej chwili może ulec zmianie. Jeżeli w wyniku decyzji władz lokalnych pojawi się
możliwość samodzielnego schodzenia na ląd w Katarze i Omanie i lub samodzielnego zwiedzania również
dla pasażerów w wieku poniżej 12 lat, pasażerowie zostaną o tym powiadomieni na statku.

Rejsy po Karaibach
Do odbycia rejsów po Karaibach i Bahamach rozpoczynających się z USA i Dominikany wymagane są
wszystkie poniższe dokumenty, aby móc wejść na statek:
1. Wszyscy Goście muszą przedstawić zaświadczenie o negatywnym wyniku testu RT-PCR wykonanego
w ciągu 72 godzin przed godziną wypłynięcia statku oraz negatywnym wyniku testu antygenowego
wykonanego na 24 godziny przed godziną zaokrętowania statku.
Prosimy o zachowanie dowodu zapłaty za wykonany test antygenowy na 24 godziny przed godziną
zaokrętowania statku. Zwrot kosztów wykonanego testu nastąpi na statku na konto pokładowe
pasażerów, po przekazaniu dowodu zapłaty w recepcji statku.
2. Wszyscy Goście muszą przedstawić zaświadczenie, że są w pełni zaszczepieni przeciw Covid-19 (tj.
pełnym zestawem szczepionek na ponad 14 dni przed rozpoczęciem rejsu zatwierdzoną
szczepionką Covid-19: Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson).
Dzieci w wieku poniżej 12 lat nie mogą brać udziału w rejsach z powodu braku wymaganego
szczepienia.
3. Potwierdzenie zakupienia ubezpieczenia Covid-19 Costa
Okres ważności szczepień:
Jako osobę w pełni zaszczepioną uznaje się tylko Gości, u których od otrzymania drugiej dawki szczepionki
minęło mniej niż 9 miesięcy. Wyjątkiem są obywatele Włoch, których uznaje się za osoby w pełni
zaszczepione, jeżeli od otrzymania drugiej dawki szczepionki minęło mniej niż 6 miesięcy.
Dla Gości, którzy przyjęli trzecią dawkę szczepionki jej okres ważności jest bezterminowy.
Termin ważności szczepień musi obejmować cały okres trwania rejsu - do dnia wyokrętowania włącznie.
Ozdrowieńcy mogą brać udział w rejsie, pod warunkiem otrzymania przynajmniej 1 dawki szczepionki.
Pasażerowie muszą przedstawić w porcie podczas procesu zaokrętowania dowód bycia ozdrowieńcem i
dowód zaszczepienia.
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. 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.
Green Pass (EU Digital Certification) może zostać przedstawiony jako dowód bycia szczepionym pod
warunkiem, że będzie zawierał informację o zakończeniu procesu szczepień, rodzaju podanej szczepionki
oraz datach wykonania szczepień.
Od 06.12.2021 władze USA wymagają od wszystkich Gości przybywających do Stanów Zjednoczonych
samolotem okazania negatywnego wyniku testu RT-PCR lub antygenowego wykonanego nie później niż na
1 dzień przed wylotem do USA. Ze względu na różnicę czasową pomiędzy wylotem samolotu, a czasem

zaokrętowania na statek, test wykonany przed wylotem może być wystarczający lub nie do spełnienia
wymogów dotyczących zaokrętowania na statek. Jeżeli test przed wylotem został wykonany wcześniej niż
na 48 godzin przed godziną zaokrętowania statku, konieczne jest wykonanie kolejnego testu nie wcześniej
niż na 48 godzin przed godziną zaokrętowania.
Dla rejsów rozpoczynających się na Dominikanie, oprócz spełnienia powyższych wymogów, wszyscy
Pasażerowie są zobowiązani do zarejestrowania się na stronie https://eticket.migracion.gob.do/ przed
rozpoczęciem podróży i zapisać w telefonie komórkowym wygenerowany kod QR lub go wydrukować i
zabrać ze sobą w podróż.
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 lub Dominikany.

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 będą mogli samodzielnie zejść na ląd i zwiedzać w odwiedzanych portach, jeżeli regulacje
władz lokalnych danego kraju na to pozwolą. Wyjątkiem są Saint Vincent i Grenadines, Roseau
(Dominikana) gdzie Pasażerowie będą mogli zejść na ląd wyłącznie uczestnicząc w wycieczkach lądowych
organizowanych przez linię żeglugową. Aby móc samodzielnie zwiedzać Barbados oraz Saint Georges
(Grenada) konieczne jest okazanie negatywnego wyniku testu na obecność Covid-19 wykonanego na
pokładzie statku przed zejściem na ląd (test jest bezpłatny). Procedura obowiązuje do odwołania i w każdej
chwili może ulec zmianie.

Linia żeglugowa MSC
Rejsy po Morzu Śródziemnym
Do odbycia rejsów po Morzu Śródziemnym (nie dotyczy statku MSC Lirica) wymagane są następujące
dokumenty, aby móc wejść na statek:
1. Wszyscy Goście (w wieku 2 lata i starsi) muszą przedstawić zaświadczenie o negatywnym wyniku
testu RT-PCR lub antygenowego wykonanego w ciągu 48 godzin przed godziną wypłynięcia statku.
2. Wszyscy Goście (w wieku 12 lat i starsi) muszą przedstawić zaświadczenie, że są w pełni
zaszczepieni przeciw Covid-19 (tj. pełnym zestawem szczepionek na ponad 14 dni przed

rozpoczęciem rejsu zatwierdzoną szczepionką Covid-19: Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Johnson &
Johnson)
LUB: Wszyscy Goście muszą przedstawić zaświadczenie, że są ozdrowieńcami COVID-19 w ciągu
ostatnich 6 miesięcy. Wyjątkiem jest statek MSC Opera, w którego trasie jest Tunezja.
Niezaszczepieni Goście nie mają pozwolenia na zejście ze statku w Tunezji i muszą pozostać na jego
pokładzie podczas całego pobytu w Tunezji.
LUB: Wszyscy Goście muszą przedstawić zaświadczenie, że są ozdrowieńcami COVID-19 oraz po
ozdrowieniu otrzymali 1 dawkę szczepionki w ciągu ostatnich 6 miesięcy
3. Potwierdzenie zakupienia ubezpieczenia Covid-19
Do odbycia rejsu statkiem MSC Lirica obowiązują następujące wymagania:
1. Wszyscy Goście muszą przedstawić zaświadczenie o negatywnym wyniku testu RT-PCR lub
antygenowego wykonanego w ciągu 48 godzin przed godziną wypłynięcia statku.
2. Wszyscy Goście (w wieku 12 lat i starsi) muszą przedstawić zaświadczenie, że są w pełni
zaszczepieni przeciw Covid-19 (tj. pełnym zestawem szczepionek na ponad 14 dni przed
rozpoczęciem rejsu zatwierdzoną szczepionką Covid-19: Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Johnson &
Johnson)
LUB: Wszyscy Goście muszą przedstawić zaświadczenie, że są ozdrowieńcami COVID-19 w ciągu
ostatnich 6 miesięcy
3. Potwierdzenie zakupienia ubezpieczenia Covid-19
Okres ważności szczepień:
Jako osobę w pełni zaszczepioną uznaje się tylko Gości, u których od otrzymania drugiej dawki szczepionki
minęło mniej niż 9 miesięcy. Wyjątkiem są obywatele Włoch, których uznaje się za osoby w pełni
zaszczepione, jeżeli od otrzymania drugiej dawki szczepionki minęło mniej niż 6 miesięcy.
Dla Gości, którzy przyjęli trzecią dawkę szczepionki jej okres ważności jest bezterminowy.
Trzecia dawka szczepionki może zostać przyjęta w każdym momencie przed dniem zaokrętowania.
Dzieci w wieku od 12 do 17 lat uważa się za w pełni zaszczepione, jeżeli przyjęły pełny zestaw szczepień dwie dawki szczepionki. Dzieci w wieku od 12 do 17 lat nie mają obowiązku otrzymania 3 dawki szczepionki.
Termin ważności szczepień musi obejmować cały okres trwania rejsu - do dnia wyokrętowania włącznie.
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. 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.
Izrael:
Dla rejsów rozpoczynających i kończących się w Izraelu oraz w których jednym z odwiedzanych portów na
trasie rejsu jest Izrael goście są zobowiązani w ciągu 48 godzin przed przybyciem do Izraela wypełnić
formularz https://corona.health.gov.il/en/flights/
Goście są zobowiązani do spełnienia wszystkich warunków wjazdu do Izraela opublikowanych na oficjalnej
stronie rządowej https://www.gov.il/en/departments/ministry_of_health/govil-landing-page Prosimy o
regularne sprawdzanie wymogów i ich zmian na wyżej wymienionej stronie internetowej.

Cypr:
Dla rejsów rozpoczynających się na Cyprze lub jeżeli jednym z odwiedzanych portów jest Cypr goście są
zobowiązani:
1. Dla rejsów rozpoczynających się na Cyprze (zaokrętowanie) goście są zobowiązani wypełnić

formularz CyprusFlightPass https://cyprusflightpass.gov.cy/

2. Jeżeli jednym z odwiedzanych portów w trasie rejsu jest Cypr, goście z krajów znajdujących

się na czerwonej liście nie mogą zejść na ląd i muszą pozostać na pokładzie statku przez
cały czas postoju statku w porcie.

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.
Wszyscy pasażerowie (także niezaszczepione dzieci) mogą samodzielnie zejść na ląd i zwiedzać w
odwiedzanych portach, jeżeli regulacje władz lokalnych danego kraju na to zezwalają.
Przeloty i transfery organizowane przez linię żeglugową MSC
Wszyscy Goście w wieku powyżej 2 lat (nawet w pełni zaszczepieni), podróżujący transportem zakupionym
u linii żeglugowej MSC, tj. samolotem lub autobusem/busem (transfer z lotniska, dworca kolejowego, itd.)
muszą przedstawić zaświadczenie o negatywnym wyniku testu RT-PCR lub antygenowego wykonanego w
ciągu 48 godzin przed godziną zaokrętowania. Pasażerowie bez negatywnego wyniku testu nie zostaną
wpuszczeni na pokład samolotu, autobusu/busa oraz na pokład statku.
Jeżeli zakupiony u linii żeglugowej MSC transport samolotem lub autobusem/busem (transfer na lotnisko,
dworzec kolejowy, itd.) obejmuje także przelot lub przejazd po zakończeniu rejsu, wymagany jest również
negatywny wynik testu RT-PCR lub antygenowego wykonanego w ciągu 48 godzin przed godziną
wyokrętowania. Pasażerowie bez negatywnego wyniku testu nie zostaną wpuszczenia na pokład samolotu
oraz autobusu/busa.
Powyższy obowiązek nie dotyczy transferów autobusem/busem z lotniska do portu oraz z portu na lotnisko,
jeżeli czas przejazdu wynosi mniej niż 30 minut.

Przeloty i transfery organizowane przez prywatne firmy
Wszyscy Goście w wieku powyżej 2 lat (nawet w pełni zaszczepieni), podróżujący transportem zakupionym
u linii żeglugowej MSC, tj. samolotem lub autobusem/busem (transfer z lotniska, dworca kolejowego, itd.)
muszą przedstawić zaświadczenie o negatywnym wyniku testu RT-PCR lub antygenowego wykonanego w
ciągu 48 godzin przed godziną zaokrętowania. Pasażerowie bez negatywnego wyniku testu nie zostaną
wpuszczeni na pokład samolotu, autobusu/busa oraz na pokład statku.
Jeżeli zakupiony u linii żeglugowej MSC transport samolotem lub autobusem/busem (transfer na lotnisko,
dworzec kolejowy, itd.) obejmuje także przelot lub przejazd po zakończeniu rejsu, wymagany jest również
negatywny wynik testu RT-PCR lub antygenowego wykonanego w ciągu 48 godzin przed godziną
wyokrętowania. Pasażerowie bez negatywnego wyniku testu nie zostaną wpuszczenia na pokład samolotu
oraz autobusu/busa.
Powyższy obowiązek nie dotyczy transferów autobusem/busem z lotniska do portu oraz z portu na lotnisko,
jeżeli czas przejazdu wynosi mniej niż 30 minut.

Rejsy po Bliskim Wschodzie z Dubaju i Abu Dhabi
Do odbycia rejsów rozpoczynających się z Dubaju i Abu Dhabi wymagane są wszystkie poniższe dokumenty,
aby móc wejść na statek:
1. Wszyscy Goście (w wieku 2 lata i starsi) muszą przedstawić zaświadczenie o negatywnym wyniku
testu RT-PCR wykonanego w ciągu 72 godzin przed godziną wypłynięcia statku.
2. Wszyscy Goście, którzy zaokrętowują się w Abu Dhabi są zobowiązani do okazania zielonego
statusu w aplikacji Al Hosn app https://alhosnapp.ae/en/home/ podczas przybycia do Abu Dhabi
3. Wszyscy Goście (w wieku 12 lat i starsi) muszą przedstawić zaświadczenie, że są w pełni
zaszczepieni przeciw Covid-19 (tj. pełnym zestawem szczepionek na ponad 14 dni przed
rozpoczęciem rejsu zatwierdzoną szczepionką Covid-19: Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Johnson &
Johnson)
4. Potwierdzenie zakupienia ubezpieczenia Covid-19
Okres ważności szczepień:
Jako osobę w pełni zaszczepioną uznaje się tylko Gości, u których od otrzymania drugiej dawki szczepionki
minęło mniej niż 9 miesięcy lub od otrzymania 3 dawki szczepionki minęło mniej niż 12 miesięcy.
Trzecia dawka szczepionki może zostać przyjęta w każdym momencie przed dniem zaokrętowania.
Termin ważności szczepień musi obejmować cały okres trwania rejsu - do dnia wyokrętowania włącznie.
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. 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.
Z uwagi na możliwe zmiany, prosimy o dokładne sprawdzanie informacji zawartych na oficjalnej stronie
Zjednoczonych Emiratów Arabskich dotyczących procedury i wymagań dla wjazdu polskich obywateli pod
adresem https://u.ae/en/information-and-services/justice-safety-and-the-law/handling-the-covid-19outbreak/travelling-amid-covid-19/travelling-to-the-uae
Oprócz spełnienia powyższych wymogów, wszyscy Pasażerowie są zobowiązani do zarejestrowania się na
następujących stronach:

1. https://smartservices.ica.gov.ae/echannels/web/client/guest/index.html#/registerArrivals na 5 dni
przed przyjazdem do Zjednoczonych Emiratów Arabskich.
2. https://ehteraz.gov.qa/PER/loginPage?language=en pomiędzy 3 dniami a 12 godzinami przed
przyjazdem do Kataru (Doha). Po dokonaniu procesu rejestracji, należy poczekać na przesłanie
numeru akceptującego, aby być pewnym, że procedura dobiegła końca i przebiegła pomyślnie. Do
zejścia na ląd wymagane jest zainstalowanie i aktywowanie aplikacji Ehteraz App na telefonie za
pomocą otrzymanego numeru akceptującego. Potwierdzenie rejestracji zostanie przesłane mailem i
będzie ono wymagane do okazania przy zejściu na ląd. Aplikacja zaczyna aktywnie działąć po
przybyciu do Kataru i połączeniu przez Wi-Fi z adresu IP w Katarze lub poprzez połączenie z
internetem przez dane komórkowe w romingu. Jeżeli karta sim nie będzie działać, lokalne karty sim
są do nabycia w terminalu za ok 24 USD, za pomocą których można aktywować aplikację. Goście
muszą także posiadać na telefonie elektroniczną kopię paszportu, potwierdzenia otrzymania
szczepień oraz wyniki testu na Covid.
3. https://covid19.emushrif.om/ na 4 dni przed przyjazdem do Omanu (Muscat).
Dla wszystkich Gości może być wymagane podczas przyjazdu zainstalowanie następującej aplikacji:
1. Dla telefonów Apple https://apps.apple.com/ae/app/covid19-dxb-smart-app/id1504818399
2. Dla telefonów z systemem Android
https://play.google.com/store/apps/details?id=ae.gov.dha.covid19&hl=en
Dla rejsów, w których trasie jeden lub kilka odwiedzanych portów znajduje się w Arabii Saudyjskiej, należy
spełnić poniższe wymagania władz Arabii Saudyjskiej:
1. Wszyscy Goście muszą posiadać aktualną wizę do Arabii Saudyjskiej
2. Przy wjeździe do Arabii Saudyjskiej wszyscy Goście w wieku powyżej 2 lat muszą wypełnić lokalny
kwestionariusz zdrowotny KSA
3. Wszyscy Goście w wieku 12 lat i starsi muszą się zarejestrować na stronie
https://muqeem.sa/#/vaccine-registration/home i zainstalować aplikację Tawakkalna app oraz
mieć aktywną geolokalizację w trakcie pobytu na lądzie w Arabii Saudyjskiej
Dotyczy rejsów, w których trasie jest Katar (Doha). Wszyscy Goście statków wycieczkowych są zwolnieni z
obowiązku kwarantanny, bez względu na to do jakiej kategorii ryzyka został zaklasyfikowany ich kraj
przyjazdu. Zainstalowanie i uruchomienie aplikacji Ehteraz App jest obowiązkowe dla wszystkich Gości,
którzy przybędą do Kataru samolotem (przez lotnisko) lub tranzytem (na pokładzie statku). Jeżeli karta sim
nie będzie działać, lokalne karty sim są do nabycia w terminalu za ok 24 USD, za pomocą których można
aktywować i uruchomić aplikację. Zwiedzanie Doha jest możliwe wyłącznie z wycieczką lądową zakupioną u
linii żeglugowej.
Goście zwiedzający Katar w ramach wykupionej wycieczki lądowej u linii żeglugowej muszą posiadać przy
sobie kopię certyfikatu szczepienia, kopię paszportu oraz kartę pokładową.
Goście wyokrętowujący się w Dubaju są zobowiązani do posiadania negatywnego wyniku testu PCR. Test
można wykonać na statku za ok. 80 EURO od osoby. Aby wykonać test należy dokonać jego wcześniejszej
rezerwacji bezpośrednio na pokładzie statku.
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.
Wszyscy pasażerowie (także niezaszczepione dzieci) mogą samodzielnie zejść na ląd i zwiedzać w
odwiedzanych portach, jeżeli regulacje władz lokalnych danego kraju na to pozwolą. Wyjątkiem jest Katar
Doha), gdzie zejść na ląd i zwiedzać można wyłącznie uczestnicząc w wycieczkach fakultatywnych linii
żeglugowej. Nabycie wycieczek będzie możliwe na statku lub online na stronie internetowej armatora.
Procedura obowiązuje do odwołania i w każdej chwili może ulec zmianie.
Przeloty i transfery organizowane przez linię żeglugową MSC
Wszyscy Goście w wieku powyżej 2 lat (nawet w pełni zaszczepieni), podróżujący transportem zakupionym
u linii żeglugowej MSC, tj. samolotem lub autobusem/busem (transfer z lotniska, dworca kolejowego, itd.)
muszą przedstawić zaświadczenie o negatywnym wyniku testu RT-PCR lub antygenowego wykonanego w
ciągu 48 godzin przed godziną zaokrętowania. Pasażerowie bez negatywnego wyniku testu nie zostaną
wpuszczeni na pokład samolotu, autobusu/busa oraz na pokład statku.
Jeżeli zakupiony u linii żeglugowej MSC transport samolotem lub autobusem/busem (transfer na lotnisko,
dworzec kolejowy, itd.) obejmuje także przelot lub przejazd po zakończeniu rejsu, wymagany jest również
negatywny wynik testu RT-PCR lub antygenowego wykonanego w ciągu 48 godzin przed godziną
wyokrętowania. Pasażerowie bez negatywnego wyniku testu nie zostaną wpuszczenia na pokład samolotu
oraz autobusu/busa.
Powyższy obowiązek nie dotyczy transferów autobusem/busem z lotniska do portu oraz z portu na lotnisko,
jeżeli czas przejazdu wynosi mniej niż 30 minut.
Przeloty i transfery organizowane przez prywatne firmy
Wszyscy Goście w wieku powyżej 2 lat (nawet w pełni zaszczepieni), podróżujący transportem zakupionym
u linii żeglugowej MSC, tj. samolotem lub autobusem/busem (transfer z lotniska, dworca kolejowego, itd.)
muszą przedstawić zaświadczenie o negatywnym wyniku testu RT-PCR lub antygenowego wykonanego w
ciągu 48 godzin przed godziną zaokrętowania. Pasażerowie bez negatywnego wyniku testu nie zostaną
wpuszczeni na pokład samolotu, autobusu/busa oraz na pokład statku.
Jeżeli zakupiony u linii żeglugowej MSC transport samolotem lub autobusem/busem (transfer na lotnisko,
dworzec kolejowy, itd.) obejmuje także przelot lub przejazd po zakończeniu rejsu, wymagany jest również
negatywny wynik testu RT-PCR lub antygenowego wykonanego w ciągu 48 godzin przed godziną
wyokrętowania. Pasażerowie bez negatywnego wyniku testu nie zostaną wpuszczenia na pokład samolotu
oraz autobusu/busa.
Powyższy obowiązek nie dotyczy transferów autobusem/busem z lotniska do portu oraz z portu na lotnisko,
jeżeli czas przejazdu wynosi mniej niż 30 minut.

Rejsy po Karaibach i Bahamach z USA
Do odbycia rejsów po Karaibach i Bahamach rozpoczynających się z USA wymagane są wszystkie poniższe
dokumenty, aby móc wejść na statek:
1. Wszyscy w pełni zaszczepieni Goście muszą przedstawić zaświadczenie o negatywnym wyniku testu
RT-PCR lub antygenowego wykonanego w ciągu 48 godzin przed godziną zaokrętowania.
Niezaszczepieni Goście w wieku poniżej 12 lat muszą przedstawić zaświadczenie o negatywnym
wyniku testu RT-PCR wykonanego w ciągu 72 godzin przed godziną wypłynięcia statku.

Wszyscy pasażerowie w wieku do 12 lat zostaną poddani bezpłatnemu dodatkowemu testowi na
obecność Covid-19 w terminalu przed zaokrętowaniem.
2. Wszyscy Goście (w wieku 12 lat i starsi) muszą przedstawić zaświadczenie, że są w pełni
zaszczepieni przeciw Covid-19 (tj. pełnym zestawem szczepionek na ponad 14 dni przed
rozpoczęciem rejsu zatwierdzoną szczepionką Covid-19: Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Johnson &
Johnson)
3. Potwierdzenie zakupienia ubezpieczenia Covid-19
Okres ważności szczepień:
Termin ważności szczepień musi obejmować cały okres trwania rejsu - do dnia wyokrętowania włącznie.
Trzecia dawka szczepionki może zostać przyjęta w każdym momencie przed dniem zaokrętowania.
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. 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.
Od 06.12.2021 władze USA wymagają od wszystkich Gości przybywających do Stanów Zjednoczonych
samolotem okazania negatywnego wyniku testu RT-PCR lub antygenowego wykonanego nie później niż na
1 dzień przed wylotem do USA. Ze względu na różnicę czasową pomiędzy wylotem samolotu, a czasem
zaokrętowania na statek, test wykonany przed wylotem może być wystarczający lub nie do spełnienia
wymogów dotyczących zaokrętowania na statek. Jeżeli test przed wylotem został wykonany wcześniej niż
na 48 godzin przed godziną zaokrętowania statku, konieczne jest wykonanie kolejnego testu nie wcześniej
niż na 48 godzin przed godziną 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, 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.
Wszyscy pasażerowie (także niezaszczepione dzieci) mogą samodzielnie zejść na ląd i zwiedzać w
odwiedzanych portach, jeżeli regulacje władz lokalnych danego kraju na to zezwalają.

Przeloty i transfery organizowane przez linię żeglugową MSC
Wszyscy Goście w wieku powyżej 2 lat (nawet w pełni zaszczepieni), podróżujący transportem zakupionym
u linii żeglugowej MSC, tj. samolotem lub autobusem/busem (transfer z lotniska, dworca kolejowego, itd.)
muszą przedstawić zaświadczenie o negatywnym wyniku testu RT-PCR lub antygenowego wykonanego w
ciągu 48 godzin przed godziną zaokrętowania. Pasażerowie bez negatywnego wyniku testu nie zostaną
wpuszczeni na pokład samolotu, autobusu/busa oraz na pokład statku.
Jeżeli zakupiony u linii żeglugowej MSC transport samolotem lub autobusem/busem (transfer na lotnisko,
dworzec kolejowy, itd.) obejmuje także przelot lub przejazd po zakończeniu rejsu, wymagany jest również
negatywny wynik testu RT-PCR lub antygenowego wykonanego w ciągu 48 godzin przed godziną
wyokrętowania. Pasażerowie bez negatywnego wyniku testu nie zostaną wpuszczenia na pokład samolotu
oraz autobusu/busa.
Powyższy obowiązek nie dotyczy transferów autobusem/busem z lotniska do portu oraz z portu na lotnisko,
jeżeli czas przejazdu wynosi mniej niż 30 minut.
Przeloty i transfery organizowane przez prywatne firmy
Wszyscy Goście w wieku powyżej 2 lat (nawet w pełni zaszczepieni), podróżujący transportem zakupionym
u linii żeglugowej MSC, tj. samolotem lub autobusem/busem (transfer z lotniska, dworca kolejowego, itd.)
muszą przedstawić zaświadczenie o negatywnym wyniku testu RT-PCR lub antygenowego wykonanego w
ciągu 48 godzin przed godziną zaokrętowania. Pasażerowie bez negatywnego wyniku testu nie zostaną
wpuszczeni na pokład samolotu, autobusu/busa oraz na pokład statku.
Jeżeli zakupiony u linii żeglugowej MSC transport samolotem lub autobusem/busem (transfer na lotnisko,
dworzec kolejowy, itd.) obejmuje także przelot lub przejazd po zakończeniu rejsu, wymagany jest również
negatywny wynik testu RT-PCR lub antygenowego wykonanego w ciągu 48 godzin przed godziną
wyokrętowania. Pasażerowie bez negatywnego wyniku testu nie zostaną wpuszczenia na pokład samolotu
oraz autobusu/busa.
Powyższy obowiązek nie dotyczy transferów autobusem/busem z lotniska do portu oraz z portu na lotnisko,
jeżeli czas przejazdu wynosi mniej niż 30 minut.

Rejsy po Karaibach z Barbados i St. Maarten
Do odbycia rejsów po Karaibach rozpoczynających się z Barbados i St. Maarten wymagane są wszystkie
poniższe dokumenty, aby móc wejść na statek:
1. Dla rejsów rozpoczynających się z Barbados wszyscy Goście (w wieku 2 lata i starsi) muszą
przedstawić zaświadczenie o negatywnym wyniku testu RT-PCR wykonanego w ciągu 72 godzin
przed godziną wypłynięcia statku.
Dla rejsów rozpoczynających się z St. Maarten wszyscy Goście (w wieku 2 lata i starsi) muszą
przedstawić zaświadczenie o negatywnym wyniku testu RT-PCR wykonanego w ciągu 48 godzin
przed godziną wypłynięcia statku. Jeżeli jest to niemożliwe, Goście muszą mieć zaświadczenie o
negatywnym wyniku testu RT-PCR wykonanego w ciągu 72 godzin przed godziną wypłynięcia statku
oraz zaświadczenie o negatywnym wyniku testu antygenowego wykonanego w ciągu 24 godzin
przed godziną wypłynięcia statku.
2. Wszyscy Goście (w wieku 12 lat i starsi) muszą przedstawić zaświadczenie, że są w pełni
zaszczepieni przeciw Covid-19 (tj. pełnym zestawem szczepionek na ponad 14 dni przed
rozpoczęciem rejsu zatwierdzoną szczepionką Covid-19: Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Johnson &
Johnson)
3. Potwierdzenie zakupienia ubezpieczenia Covid-19

Okres ważności szczepień:
Jako osobę w pełni zaszczepioną uznaje się tylko Gości, u których od otrzymania drugiej lub trzeciej dawki
szczepionki minęło mniej niż 9 miesięcy.
Trzecia dawka szczepionki może zostać przyjęta w każdym momencie przed dniem zaokrętowania.
Termin ważności szczepień musi obejmować cały okres trwania rejsu - do dnia wyokrętowania włącznie.
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. 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.
Goście, którzy w ciągu ostatnich 14 dni przed podróżą do Sint Maarten i Saint Martin odwiedzili jeden z
wymienionych regionów lub krajów: Południową Afrykę, Botswanę, Lesotho, Eswatini, Zimbabwe,
Namibię lub Mozambik, nie otrzymają pozwolenia na wjazd do Sint Maarten i Saint Martin.
Sint Maarten i Saint Martin:
Wszyscy Goście są zobowiązani do wypełnienia aplikacji Electronic Health Authorization System (EHAS)
przed przybyciem droga lotniczą lub tranzytem do Sint Maarten i Saint Martin. Bez wypełnionej aplikacji
zaokrętowanie nie będzie możliwe. Prosimy zwrócić uwagę na fakt, że rejestracja może trwać nawet 12
godzin. Aplikację można wypełnić klikając w link https://stmaartenehas.com/application-form/.
Wszyscy Goście muszą:
1. Wypełnić aplikację EHAS przed przybyciem do Sint Maarten i Saint Martin
2. Na 48 godzin przed wyokrętowaniem na Sint Maarten wszyscy Pasażerowie w wieku 5 lat i starsi
muszą wykonać test antygenowy. Test przeprowadzany jest przez załogę statku.
3. Przy powrocie statkiem do Sint Maarten nie trzeba drugi raz wypełniać aplikacji EHAS.
4. Goście którzy zaplanowali pobyt na Sint Maarten lub Saint Martin przed lub po rejsie, są
zobowiązani do wykupienia dodatkowego ubezpieczenia Covid-19.
Zaokrętowanie w Barbados:
Wszyscy Goście podróżujący do Barbados muszą przedstawić zaświadczenie o negatywnym wyniku
szybkiego testu RT-PCR wykonanego w ciągu 24 godzin przed godziną przybycia do Barbados lub
standardowego testu RT-PCR wykonanego w ciągu 72 godzin przed godziną przybycia do Barbados. Test
musi być wykonany przez akredytowane laboratorium metodą pobrania wymazu z nosa lub gardła. Szybkie
testy antygenowe oraz testy wykonywane samodzielnie nie są akceptowane. Goście muszą przesłać swoje
wyniki testu online poprzez aplikację BIMSafe App https://www.travelform.gov.bb/home i mieć
wydrukowaną kopię wyników przy sobie jasno wskazującą datę wykonania testu. Więcej informacji
znajduje się pod linkiem https://www.visitbarbados.org/covid-19-travel-guidelines-2020
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.

Wszyscy pasażerowie (także niezaszczepione dzieci) mogą samodzielnie zejść na ląd i zwiedzać w
odwiedzanych portach, jeżeli regulacje władz lokalnych danego kraju na to zezwalają.

Rejsy po Europie Zachodniej i Północnej
Do odbycia rejsów po Europie Zachodniej i Północnej wymagane są wszystkie poniższe dokumenty, aby
móc wejść na statek:
1. Wszyscy Goście (w wieku 2 lata i starsi) muszą przedstawić zaświadczenie o negatywnym wyniku
testu RT-PCR lub antygenowego wykonanego w ciągu 48 godzin przed godziną wypłynięcia statku
2. Wszyscy Goście (w wieku 12 lat i starsi) muszą przedstawić zaświadczenie, że są w pełni
zaszczepieni przeciw Covid-19 (tj. pełnym zestawem szczepionek na ponad 14 dni przed
rozpoczęciem rejsu zatwierdzoną szczepionką Covid-19: Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Johnson &
Johnson). Dla wszystkich Gości zaszczepionych szczepionką Johnson & Johnson wymagane jest
drugie szczepienie na co najmniej 14 dni przed datą zaokrętowania, aby mogły one zostać uznane
za w pełni zaszczepione.
LUB: Wszyscy Goście muszą przedstawić zaświadczenie, że są ozdrowieńcami COVID-19 oraz po
ozdrowieniu otrzymali 1 dawkę szczepionki w ciągu ostatnich 9 miesięcy
3. Potwierdzenie zakupienia ubezpieczenia Covid-19
Okres ważności szczepień:
Jako osobę w pełni zaszczepioną uznaje się tylko Gości, u których od otrzymania drugiej dawki szczepionki
minęło mniej niż 9 miesięcy.
Dzieci w wieku od 12 do 17 lat uważa się za w pełni zaszczepione, jeżeli przyjęły pełny zestaw szczepień dwie dawki szczepionki. Dzieci w wieku od 12 do 17 lat nie mają obowiązku otrzymania 3 dawki szczepionki.
Termin ważności szczepień musi obejmować cały okres trwania rejsu - do dnia wyokrętowania włącznie.
Trzecia dawka szczepionki może zostać przyjęta w każdym momencie przed dniem zaokrętowania.
Osoby, które otrzymały 3 dawkę szczepionki (booster) są zwolnione z restrykcji dotyczących ważności
okresu szczepień.
Osoby w pełni zaszczepione, które są ozdrowieńcami są traktowane jak goście, którzy otrzymali trzecią
dawkę szczepionki.
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. 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.
Wszyscy Goście, aby móc się zaokrętować na statek muszą mieć wypełniony formularz lokalizacji PLF.
Niemcy
Jeżeli jednym z portów na trasie rejsu jest port w Niemczech, wszyscy nie w pełni zaszczepieni goście (dzieci
w wieku od 6 do 12 lat) muszą przedstawić zaświadczenie o negatywnym wyniku testu antygenowego
wykonanego 24 godziny przed zejściem na ląd.
Zeebrugge
- Goście przybywający do Belgii z obszaru nie należącego do strefy Schengen lub z kraju leżącego w strefie
Schengen, ale nie znajdującego się na białej liście, są zobowiązani przed zejściem na ląd/wyokrętowaniem
się w Zeebrugge do wypełnienia formularza BEL PLF online;
- Goście pozostający na pokładzie statku w Zeebrugge (tj. nie schodzący na ląd) nie muszą wypełniać
formularza BEL PLF;

- Goście zaokrętowujący się w Zeebrugge muszą wypełnić formularza BEL PLF przed wejściem na pokład;
Formularz BEL PLF można wypełnić od 180 dni przed przyjazdem do Zeebrugge (e-pokwitowanie
wypełnienia formularza PLF należy pokazać na żądanie władz wraz z dowodem osobistym).
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.
Wszyscy pasażerowie (także niezaszczepione dzieci) mogą samodzielnie zejść na ląd i zwiedzać w
odwiedzanych portach, jeżeli regulacje władz lokalnych danego kraju na to zezwalają.
Przeloty i transfery organizowane przez linię żeglugową MSC
Wszyscy Goście w wieku powyżej 2 lat (nawet w pełni zaszczepieni), podróżujący transportem zakupionym
u linii żeglugowej MSC, tj. samolotem lub autobusem/busem (transfer z lotniska, dworca kolejowego, itd.)
muszą przedstawić zaświadczenie o negatywnym wyniku testu RT-PCR lub antygenowego wykonanego w
ciągu 48 godzin przed godziną zaokrętowania. Pasażerowie bez negatywnego wyniku testu nie zostaną
wpuszczeni na pokład samolotu, autobusu/busa oraz na pokład statku.
Jeżeli zakupiony u linii żeglugowej MSC transport samolotem lub autobusem/busem (transfer na lotnisko,
dworzec kolejowy, itd.) obejmuje także przelot lub przejazd po zakończeniu rejsu, wymagany jest również
negatywny wynik testu RT-PCR lub antygenowego wykonanego w ciągu 48 godzin przed godziną
wyokrętowania. Pasażerowie bez negatywnego wyniku testu nie zostaną wpuszczenia na pokład samolotu
oraz autobusu/busa.
Powyższy obowiązek nie dotyczy transferów autobusem/busem z lotniska do portu oraz z portu na lotnisko,
jeżeli czas przejazdu wynosi mniej niż 30 minut.
Przeloty i transfery organizowane przez prywatne firmy
Wszyscy Goście w wieku powyżej 2 lat (nawet w pełni zaszczepieni), podróżujący transportem zakupionym
u linii żeglugowej MSC, tj. samolotem lub autobusem/busem (transfer z lotniska, dworca kolejowego, itd.)
muszą przedstawić zaświadczenie o negatywnym wyniku testu RT-PCR lub antygenowego wykonanego w
ciągu 48 godzin przed godziną zaokrętowania. Pasażerowie bez negatywnego wyniku testu nie zostaną
wpuszczeni na pokład samolotu, autobusu/busa oraz na pokład statku.
Jeżeli zakupiony u linii żeglugowej MSC transport samolotem lub autobusem/busem (transfer na lotnisko,
dworzec kolejowy, itd.) obejmuje także przelot lub przejazd po zakończeniu rejsu, wymagany jest również
negatywny wynik testu RT-PCR lub antygenowego wykonanego w ciągu 48 godzin przed godziną
wyokrętowania. Pasażerowie bez negatywnego wyniku testu nie zostaną wpuszczenia na pokład samolotu
oraz autobusu/busa.
Powyższy obowiązek nie dotyczy transferów autobusem/busem z lotniska do portu oraz z portu na lotnisko,
jeżeli czas przejazdu wynosi mniej niż 30 minut.

Rejsy po Ameryce Południowej
Do odbycia rejsów po Ameryce Południowej wymagane są wszystkie poniższe dokumenty, aby móc wejść
na statek:
1. Wszyscy Goście (w wieku 2 lata i starsi) muszą przedstawić zaświadczenie o negatywnym wyniku
testu RT-PCR wykonanego w ciągu 72 godzin przed godziną wypłynięcia statku lub testu
antygenowego wykonanego w ciągu 24 godzin przed godziną wypłynięcia statku
2. Wszyscy Goście (w wieku 12 lat i starsi) muszą przedstawić zaświadczenie, że są w pełni
zaszczepieni przeciw Covid-19 (tj. pełnym zestawem szczepionek na ponad 14 dni przed
rozpoczęciem rejsu zatwierdzoną szczepionką Covid-19: Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Johnson &
Johnson).
3. Potwierdzenie zakupienia ubezpieczenia Covid-19
Okres ważności szczepień:
Jako osobę w pełni zaszczepioną uznaje się tylko Gości, u których od otrzymania drugiej lub trzeciej dawki
szczepionki minęło mniej niż 9 miesięcy.
Trzecia dawka szczepionki może zostać przyjęta w każdym momencie przed dniem zaokrętowania.
Termin ważności szczepień musi obejmować cały okres trwania rejsu - do dnia wyokrętowania włącznie.
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. 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.
Wszyscy pasażerowie (także niezaszczepione dzieci) mogą samodzielnie zejść na ląd i zwiedzać w
odwiedzanych portach, jeżeli regulacje władz lokalnych danego kraju na to zezwalają.
Przeloty i transfery organizowane przez linię żeglugową MSC
Wszyscy Goście w wieku powyżej 2 lat (nawet w pełni zaszczepieni), podróżujący transportem zakupionym
u linii żeglugowej MSC, tj. samolotem lub autobusem/busem (transfer z lotniska, dworca kolejowego, itd.)
muszą przedstawić zaświadczenie o negatywnym wyniku testu RT-PCR lub antygenowego wykonanego w
ciągu 48 godzin przed godziną zaokrętowania. Pasażerowie bez negatywnego wyniku testu nie zostaną
wpuszczeni na pokład samolotu, autobusu/busa oraz na pokład statku.
Jeżeli zakupiony u linii żeglugowej MSC transport samolotem lub autobusem/busem (transfer na lotnisko,
dworzec kolejowy, itd.) obejmuje także przelot lub przejazd po zakończeniu rejsu, wymagany jest również

negatywny wynik testu RT-PCR lub antygenowego wykonanego w ciągu 48 godzin przed godziną
wyokrętowania. Pasażerowie bez negatywnego wyniku testu nie zostaną wpuszczenia na pokład samolotu
oraz autobusu/busa.
Powyższy obowiązek nie dotyczy transferów autobusem/busem z lotniska do portu oraz z portu na lotnisko,
jeżeli czas przejazdu wynosi mniej niż 30 minut.
Przeloty i transfery organizowane przez prywatne firmy
Wszyscy Goście w wieku powyżej 2 lat (nawet w pełni zaszczepieni), podróżujący transportem zakupionym
u linii żeglugowej MSC, tj. samolotem lub autobusem/busem (transfer z lotniska, dworca kolejowego, itd.)
muszą przedstawić zaświadczenie o negatywnym wyniku testu RT-PCR lub antygenowego wykonanego w
ciągu 48 godzin przed godziną zaokrętowania. Pasażerowie bez negatywnego wyniku testu nie zostaną
wpuszczeni na pokład samolotu, autobusu/busa oraz na pokład statku.
Jeżeli zakupiony u linii żeglugowej MSC transport samolotem lub autobusem/busem (transfer na lotnisko,
dworzec kolejowy, itd.) obejmuje także przelot lub przejazd po zakończeniu rejsu, wymagany jest również
negatywny wynik testu RT-PCR lub antygenowego wykonanego w ciągu 48 godzin przed godziną
wyokrętowania. Pasażerowie bez negatywnego wyniku testu nie zostaną wpuszczenia na pokład samolotu
oraz autobusu/busa.
Powyższy obowiązek nie dotyczy transferów autobusem/busem z lotniska do portu oraz z portu na lotnisko,
jeżeli czas przejazdu wynosi mniej niż 30 minut.

Rejsy pozycyjne dookoła Europy, transatlantyki i międzykontynentalne
Do odbycia rejsów pozycyjnych dookoła Europy, transatlantyków i międzykontynentalnych wymagane są
wszystkie poniższe dokumenty, aby móc wejść na statek:
1. Wszyscy Goście (w wieku 2 lata i starsi) muszą przedstawić zaświadczenie o negatywnym wyniku
testu RT-PCR wykonanego w ciągu 72 godzin przed godziną wypłynięcia statku
2. Wszyscy Goście (w wieku 12 lat i starsi) muszą przedstawić zaświadczenie, że są w pełni
zaszczepieni przeciw Covid-19 (tj. pełnym zestawem szczepionek na ponad 14 dni przed
rozpoczęciem rejsu zatwierdzoną szczepionką Covid-19: Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Johnson &
Johnson)
3. Potwierdzenie zakupienia ubezpieczenia Covid-19
Okres ważności szczepień:
Jako osobę w pełni zaszczepioną uznaje się tylko Gości, u których od otrzymania drugiej lub trzeciej dawki
szczepionki minęło mniej niż 9 miesięcy.
Trzecia dawka szczepionki może zostać przyjęta w każdym momencie przed dniem zaokrętowania.
Termin ważności szczepień musi obejmować cały okres trwania rejsu - do dnia wyokrętowania włącznie.
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. 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.
Zaokrętowanie we Włoszech:
1. Każdy podróżny przybywający na terytorium Włoch, niezależnie na jak długo, bez względu na region
i kraj z którego przyjeżdża oraz bez względu na użyty środek transportu, jest zobowiązany do
wypełnienia formularza Passenger Locator Form przed wjazdem do Włoch. Formularz dostępny jest
na stronie internetowej https://app.euplf.eu/#/ . Przy jego wypełnianiu należy wybrać Włochy jako
kraj docelowy). Wypełniony formularz z kodem QR należy wydrukować i zabrać ze sobą w podróż.
2. Wszyscy podróżni (w wieku 12 lat i starsi) przybywający na terytorium Włoch z krajów Unii
Europejskiej muszą posiadać zaświadczenie, że są w pełni zaszczepieni przeciw Covid-19.
Zaokrętowanie w Hiszpanii:
Każdy podróżny przybywający na terytorium Hiszpanii, niezależnie na jak długo, bez względu na region i kraj
z którego przyjeżdża oraz bez względu na użyty środek transportu, jest zobowiązany do wypełnienia
formularza FSC przed wjazdem do Hiszpanii. Formularz dostępny jest na stronie internetowej
https://www.spth.gob.es/ . Wypełniony formularz z kodem QR należy wydrukować i zabrać ze sobą w
podróż.
Zaokrętowanie we Francji:
Każdy podróżny przybywający na terytorium Francji, niezależnie na jak długo, bez względu na region i kraj z
którego przyjeżdża oraz bez względu na użyty środek transportu, jest zobowiązany do wypełnienia
oświadczenia o braku symptomów i kontaktów z osobami chorymi przed wjazdem do Francji. Oświadczenie
dostępne jest na stronie internetowej
https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Certificate-of-international-travel .
Wypełnione oświadczenie należy wydrukować i zabrać ze sobą w podróż.
Zaokrętowanie na Malcie:
Wszystkie Goście w wieku 12 lat i starsi, którzy zaokrętowują i wyokrętowują się w Valletta na Malcie muszą
być w pełni zaszczepieni. Oraz wszyscy Goście w wieku powyżej 2 lat muszą przedstawić zaświadczenie o
negatywnym wyniku testu RT-PCR lub antygenowego wykonanego w ciągu 48 godzin przed godziną
wypłynięcia statku. Oprócz tego wszyscy Goście muszą wypełnić europejski formularz lokalizacji European
Digital Passenger Locator Form (dPLF). Szczegółowe informacje na temat bieżących wymagań można
znaleźć na stronie 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.
Zejście na ląd i zwiedzanie odwiedzanych portów w czasie rejsu jest możliwe wyłącznie uczestnicząc w
wycieczkach fakultatywnych linii żeglugowych. Nabycie wycieczek będzie możliwe na statku lub online na
stronie internetowej armatora. Procedura obowiązuje do odwołania i w każdej chwili może ulec zmianie.

Jeżeli w wyniku decyzji władz lokalnych pojawi się możliwość samodzielnego schodzenia na ląd i zwiedzania,
pasażerowie zostaną o tym powiadomieni na statku.
Wszyscy pasażerowie (także niezaszczepione dzieci) mogą samodzielnie zejść na ląd i zwiedzać w
odwiedzanych portach na Morzu Śródziemnym, jeżeli regulacje władz lokalnych danego kraju na to
zezwalają.
Przeloty i transfery organizowane przez linię żeglugową MSC
Wszyscy Goście w wieku powyżej 2 lat (nawet w pełni zaszczepieni), podróżujący transportem zakupionym
u linii żeglugowej MSC, tj. samolotem lub autobusem/busem (transfer z lotniska, dworca kolejowego, itd.)
muszą przedstawić zaświadczenie o negatywnym wyniku testu RT-PCR lub antygenowego wykonanego w
ciągu 48 godzin przed godziną zaokrętowania. Pasażerowie bez negatywnego wyniku testu nie zostaną
wpuszczeni na pokład samolotu, autobusu/busa oraz na pokład statku.
Jeżeli zakupiony u linii żeglugowej MSC transport samolotem lub autobusem/busem (transfer na lotnisko,
dworzec kolejowy, itd.) obejmuje także przelot lub przejazd po zakończeniu rejsu, wymagany jest również
negatywny wynik testu RT-PCR lub antygenowego wykonanego w ciągu 48 godzin przed godziną
wyokrętowania. Pasażerowie bez negatywnego wyniku testu nie zostaną wpuszczenia na pokład samolotu
oraz autobusu/busa.
Powyższy obowiązek nie dotyczy transferów autobusem/busem z lotniska do portu oraz z portu na lotnisko,
jeżeli czas przejazdu wynosi mniej niż 30 minut.
Przeloty i transfery organizowane przez prywatne firmy
Wszyscy Goście w wieku powyżej 2 lat (nawet w pełni zaszczepieni), podróżujący transportem zakupionym
u linii żeglugowej MSC, tj. samolotem lub autobusem/busem (transfer z lotniska, dworca kolejowego, itd.)
muszą przedstawić zaświadczenie o negatywnym wyniku testu RT-PCR lub antygenowego wykonanego w
ciągu 48 godzin przed godziną zaokrętowania. Pasażerowie bez negatywnego wyniku testu nie zostaną
wpuszczeni na pokład samolotu, autobusu/busa oraz na pokład statku.
Jeżeli zakupiony u linii żeglugowej MSC transport samolotem lub autobusem/busem (transfer na lotnisko,
dworzec kolejowy, itd.) obejmuje także przelot lub przejazd po zakończeniu rejsu, wymagany jest również
negatywny wynik testu RT-PCR lub antygenowego wykonanego w ciągu 48 godzin przed godziną
wyokrętowania. Pasażerowie bez negatywnego wyniku testu nie zostaną wpuszczenia na pokład samolotu
oraz autobusu/busa.
Powyższy obowiązek nie dotyczy transferów autobusem/busem z lotniska do portu oraz z portu na lotnisko,
jeżeli czas przejazdu wynosi mniej niż 30 minut.

Rejsy po Morzu Czerwonym rozpoczynające się z Arabii Saudyjskiej
Do odbycia rejsów po Morzu Czerwonym rozpoczynających się z Arabii Saudyjskiej wymagane są wszystkie
poniższe dokumenty, aby móc wejść na statek:
1. Wszyscy Goście (w wieku 2 lata i starsi) muszą przedstawić zaświadczenie o negatywnym wyniku
testu RT-PCR wykonanego w ciągu 48 godzin przed godziną wypłynięcia statku
2. Wszyscy Goście (w wieku 12 lat i starsi) muszą przedstawić zaświadczenie, że są w pełni
zaszczepieni przeciw Covid-19 (tj. pełnym zestawem szczepionek na ponad 14 dni przed
rozpoczęciem rejsu zatwierdzoną szczepionką Covid-19: Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Johnson &
Johnson)
3. Potwierdzenie zakupienia ubezpieczenia Covid-19

Okres ważności szczepień:
Jako osobę w pełni zaszczepioną uznaje się tylko Gości, u których od otrzymania drugiej dawki szczepionki
minęło mniej niż 8 miesięcy.
Dla Gości, którzy przyjęli trzecią dawkę szczepionki jej okres ważności jest bezterminowy.
Trzecia dawka szczepionki może zostać przyjęta w każdym momencie przed dniem zaokrętowania.
Termin ważności szczepień musi obejmować cały okres trwania rejsu - do dnia wyokrętowania włącznie.
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. 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.
Wymagania władz Arabii Saudyjskiej:
1. Wszyscy Goście przylatujący do Arabii Saudyjskiej muszą przedstawić zaświadczenie o negatywnym
wyniku testu RT-PCR lub antygenowego wykonanego w ciągu 48 godzin przed godziną wylotu
samolotu. Test antygenowy nie uprawnia do zaokrętowania na statek, do którego obowiązkowe
jest posiadanie zaświadczenie o negatywnym wyniku testu RT-PCR wykonanego w ciągu 72 godzin
przed godziną wypłynięcia statku. Dlatego dla oszczędności czasu i pieniędzy sugerujemy
wykonanie przed wylotem testu RT-PCR.
2. Wszyscy Goście muszą posiadać aktualną wizę do Arabii Saudyjskiej
3. Przy wjeździe do Arabii Saudyjskiej wszyscy Goście w wieku powyżej 2 lat muszą wypełnić lokalny
kwestionariusz zdrowotny KSA
4. Wszyscy Goście w wieku 12 lat i starsi muszą się zarejestrować na stronie
https://muqeem.sa/#/vaccine-registration/home i zainstalować aplikację Tawakkalna app oraz
mieć aktywną geolokalizację w trakcie pobytu na lądzie w Arabii Saudyjskiej
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.
Wszyscy pasażerowie (także niezaszczepione dzieci) mogą samodzielnie zejść na ląd i zwiedzać w
odwiedzanych portach, jeżeli regulacje władz lokalnych danego kraju na to zezwalają.
Przeloty i transfery organizowane przez linię żeglugową MSC
Wszyscy Goście w wieku powyżej 2 lat (nawet w pełni zaszczepieni), podróżujący transportem zakupionym
u linii żeglugowej MSC, tj. samolotem lub autobusem/busem (transfer z lotniska, dworca kolejowego, itd.)
muszą przedstawić zaświadczenie o negatywnym wyniku testu RT-PCR lub antygenowego wykonanego w
ciągu 48 godzin przed godziną zaokrętowania. Pasażerowie bez negatywnego wyniku testu nie zostaną
wpuszczeni na pokład samolotu, autobusu/busa oraz na pokład statku.

Jeżeli zakupiony u linii żeglugowej MSC transport samolotem lub autobusem/busem (transfer na lotnisko,
dworzec kolejowy, itd.) obejmuje także przelot lub przejazd po zakończeniu rejsu, wymagany jest również
negatywny wynik testu RT-PCR lub antygenowego wykonanego w ciągu 48 godzin przed godziną
wyokrętowania. Pasażerowie bez negatywnego wyniku testu nie zostaną wpuszczenia na pokład samolotu
oraz autobusu/busa.
Powyższy obowiązek nie dotyczy transferów autobusem/busem z lotniska do portu oraz z portu na lotnisko,
jeżeli czas przejazdu wynosi mniej niż 30 minut.
Przeloty i transfery organizowane przez prywatne firmy
Wszyscy Goście w wieku powyżej 2 lat (nawet w pełni zaszczepieni), podróżujący transportem zakupionym
u linii żeglugowej MSC, tj. samolotem lub autobusem/busem (transfer z lotniska, dworca kolejowego, itd.)
muszą przedstawić zaświadczenie o negatywnym wyniku testu RT-PCR lub antygenowego wykonanego w
ciągu 48 godzin przed godziną zaokrętowania. Pasażerowie bez negatywnego wyniku testu nie zostaną
wpuszczeni na pokład samolotu, autobusu/busa oraz na pokład statku.
Jeżeli zakupiony u linii żeglugowej MSC transport samolotem lub autobusem/busem (transfer na lotnisko,
dworzec kolejowy, itd.) obejmuje także przelot lub przejazd po zakończeniu rejsu, wymagany jest również
negatywny wynik testu RT-PCR lub antygenowego wykonanego w ciągu 48 godzin przed godziną
wyokrętowania. Pasażerowie bez negatywnego wyniku testu nie zostaną wpuszczenia na pokład samolotu
oraz autobusu/busa.
Powyższy obowiązek nie dotyczy transferów autobusem/busem z lotniska do portu oraz z portu na lotnisko,
jeżeli czas przejazdu wynosi mniej niż 30 minut.

Rejsy dookoła świata i ich segmenty
Do odbycia rejsów po Karaibach rozpoczynających się z Barbados i St. Maarten wymagane są wszystkie
poniższe dokumenty, aby móc wejść na statek:
1. Wszyscy Goście (w wieku 2 lata i starsi) muszą przedstawić zaświadczenie o negatywnym wyniku
testu RT-PCR wykonanego w ciągu 72 godzin przed godziną wypłynięcia statku
2. Wszyscy Goście (w wieku 12 lat i starsi) muszą przedstawić zaświadczenie, że są w pełni
zaszczepieni przeciw Covid-19 (tj. pełnym zestawem szczepionek na ponad 14 dni przed
rozpoczęciem rejsu zatwierdzoną szczepionką Covid-19: Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Johnson &
Johnson)
3. Potwierdzenie zakupienia ubezpieczenia Covid-19
Okres ważności szczepień:
Jako osobę w pełni zaszczepioną uznaje się tylko Gości, u których od otrzymania drugiej lub trzeciej dawki
szczepionki minęło mniej niż 9 miesięcy.
Trzecia dawka szczepionki może zostać przyjęta w każdym momencie przed dniem zaokrętowania.
Termin ważności szczepień musi obejmować cały okres trwania rejsu - do dnia wyokrętowania włącznie.
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. 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 w pełni zaszczepieni będą mogli samodzielnie zejść na ląd i zwiedzać w odwiedzanych portach,
jeżeli regulacje władz lokalnych danego kraju na to pozwolą. Niezaszczepieni pasażerowie w wieku poniżej
12 lat będą mogli zejść na ląd w odwiedzanych portach tylko uczestnicząc w wycieczkach lądowych
organizowanych przez linię żeglugową. Nabycie wycieczek będzie możliwe na statku lub online na stronie
internetowej armatora. Procedura obowiązuje do odwołania i w każdej chwili może ulec zmianie. Jeżeli w
wyniku decyzji władz lokalnych pojawi się możliwość samodzielnego schodzenia na ląd i zwiedzania również
dla pasażerów w wieku poniżej 12 lat, pasażerowie zostaną o tym powiadomieni na statku.

Linia żeglugowa NCL
Do odbycia linią NCL wymagane są wszystkie poniższe dokumenty, aby móc wejść na statek:
1. Wszyscy Goście w wieku 12 lat i starsi muszą przedstawić zaświadczenie o negatywnym wyniku
testu RT-PCR lub antygenowego wykonanego w ciągu 72 godzin przed godziną zaokrętowania
statku dla rejsów rozpoczynających się z portów położonych poza obszarem USA lub wykonanego w
ciągu 48 godzin przed godziną zaokrętowania statku dla rejsów rozpoczynających się z portów
położonych w USA.
Niezaszczepione dzieci w wieku poniżej 12 lat muszą przedstawić zaświadczenie o negatywnym
wyniku testu RT-PCR wykonanego w ciągu 72 godzin przed godziną zaokrętowania statku.
Test musi zostać wykonany przez firmę, która możne zostać zweryfikowana przez podmiot trzeci.
Firmy wykonujące testy w pobliżu miejsca zamieszkania można znaleźć klikając link
https://testfortravel.com/
2. Wszyscy Goście (w wieku 12 lat i starsi) muszą przedstawić zaświadczenie, że są w pełni
zaszczepieni przeciw Covid-19 (tj. pełnym zestawem szczepionek na ponad 14 dni przed
rozpoczęciem rejsu zatwierdzoną szczepionką Covid-19: Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Johnson &
Johnson).
Niezaszczepione dzieci w wieku poniżej 12 lat mogą brać udział w rejsach.
3. Potwierdzenie zakupienia ubezpieczenia Covid-19

Okres ważności szczepień:
Jako osobę w pełni zaszczepioną uznaje się tylko Gości, u których od otrzymania drugiej dawki szczepionki
minęło mniej niż 9 miesięcy. Wyjątkiem są obywatele Włoch, których uznaje się za osoby w pełni
zaszczepione, jeżeli od otrzymania drugiej dawki szczepionki minęło mniej niż 6 miesięcy.
Dla Gości, którzy przyjęli trzecią dawkę szczepionki jej okres ważności jest bezterminowy.
Termin ważności szczepień musi obejmować cały okres trwania rejsu - do dnia wyokrętowania włącznie.
Wymagania dotyczące 3 dawki szczepień (booster)
1. Dla rejsów po Europie Północnej i Stolicach Bałtyckich (Bałtyk, Wielka Brytania i Islandia) nie ma
potrzeby otrzymania 3 dawki szczepionki
2. Dla rejsów po Morzu Śródziemnym 3 dawka szczepionki wymagana jest dla wszystkich pasażerów w
wieku 18 lat i starszych, jeżeli 2 dawka szczepionki została przyjęta na więcej niż 270 dni przed
dniem zaokrętowania
3. Dla rejsów, dla których wymagana jest 3 dawka szczepionki, goście mogą przedstawić
zaświadczenie o tym, że są ozdrowieńcami w ciągu ostatnich 6 miesięcy. Zaświadczenie musi być
przedstawione w formie EU Green Pass lub innego porównywalnego certyfikatu
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.
Wszyscy pasażerowie (także niezaszczepione dzieci) mogą samodzielnie zejść na ląd i zwiedzać w
odwiedzanych portach, jeżeli regulacje władz lokalnych danego kraju na to zezwalają.

