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Kroatien lyfter resebegränsningar för EU medborgare!
Svenskarna är hjärtligt välkomna!

Från och med 1 juli 2020 kan turister från EU/EES länder, komma in i Kroatien utan särskilda 
krav.  Mer info här.  Tredjelandsmedborgare har fortfarande vissa begränsningar. 

Vi rekommenderar dock att alla förhandsregistrerar sin ankomst på EnterCroatia, 
https://entercroatia.mup.hr/.  EnterCroatia onlineformulär underlättar gränspassering. 
Webbplatsen är för närvarande tillgänglig på engelska , kroatiska, tyska, slovenska, ungerska, 
tjeckiska, slovakiska och  polska. 

892 000 turister besökte Kroatien i juni 2020 och stod för 4,8 miljoner gästnätter, vilket 
motsvarar 32 % av fjolårets siffror. 1,6 miljoner turister besökte Kroatien sedan början av 
året. Kroatien har inte haft några fall av Covid-19 bland turister och står väl rustat inför ett 
eventuellt utbrott.

Kroatien väntar större antal turister i juli när flera internationella flyglinjer kommer igång. 
Kroatiska flygbolaget, Croatia Airlines, som är ett StarAliance medlem, flyger från 1 juni 
direkt till Zagreb från Köpenhamn måndagar, tisdagar och onsdagar och vidare till Pula, 
Zadar, Split och Dubrovnik. Från och med 20 juni inför Croatia Airlines direktflyg mellan 
Köpenhamn och Split.  

Redan i slutet av juni har flera internationella flyglinjer kommit igång. SAS flyger från 
Köpenhamn och Oslo till Split sedan den 20 juni. Från 1 Juli  erbjuder SAS  flyg till Split från 
Stockholm, Göteborg, Köpenhamn och Oslo, samt direktflyg till Pula från Köpenhamn på 
lördagar.  Norwegian  flyger från Arlanda till Split och Dubrovnik, samt från Norge  till 
Dubrovnik och Split.  

Kroatiska Turistrådets rekommendation är att bilburna turister följer transitländernas 
reserekommendationer och villkor för genomfart genom respektive land. 

Bussresor

Vid organiserad bussresa till semesterort i Kroatien, kan researrangören fylla i information 
om alla resande på  entercroatia.mup.hr

Vid reguljärt busstrafik,  får var och en av  pasagerarna på bussen fylla i sina egna  uppgifter 
på entercroatia.mup.hr eller i appen före ankomsten till gränspostering i Kroatien.

Ifall en förhandsregistrering inte har gjorts,  kommer gränspolisen att registrera 
passagerarnas telefonnummer och adress/vistelseort (semesterort) i Kroatien.
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Kroatien är redo för vad den kan bäst, turism. Turism baserad på kvalitet, vänlighet, och 
viktigast av all säkerhet. Regelbundna uppdateringar av reseinformation, samt länkar till 
föreskrivna skydds- och hälsoåtgärder finns på webbplatsen:
https://croatia.hr/sv-SE/fragor-and-svar-om-coronaviruset-2019-ncov.

Viktig Info vid sjukdomsfall: 
https://mint.gov.hr/news-11455/big-interest-in-opening-borders-says-tourism-minister/21180  

1. Vid misstänkt smittsjukdom erbjuds läkarhjälp direkt på hotellet eller på närmaste 
vårdcentral. Hotellpersonal ska hjälpa till med isolering och förse personen med symtom 
med all nödvändig hjälp: leverans av mat, medicin och vätskor. Tills testresultaten 
kommer ska gästen och de människor som han/hon kommit i nära kontakt med vara 
isolerade på boendet. Det gäller även för gäster som ingår i samma grupp eller samma 
familj.  Om det finns ett behov att kontakta den sjuka kommer en person att utses att 
kontakta gästen. Den personen ska bära munskydd och handskar och hålla fysiskt 
avstånd från den sjuka. Om läkaren konstaterar att gästen inte är smittad med Covid-19 
kommer han att skriva ett intyg avseende personens tillstånd och självisolering för 
gästen och hans nära kan avslutas.

2. Gästen som är positiv för Covid-19 och behöver sjukhusvård kommer att transporteras 
med organiserad transport eller ambulans. Åka kollektivtrafik är inte tillåtet.

3. Gäster med Covid-19 och nära kontakter kan återvända till sina länder före utgången av 
självisolering/karantän period. De ska då kontakta Folkhälsomyndigheter i deras land 
och genom IHR-systemet ( International Health Regulations)  enas om finansiering och 
transport tillbaka till hemland.

Nyttig info:

1. Sammankomster med fler än 40 personer är åter tillåtna. Maximalt antal personer som 
kan vara närvarande vid offentliga evenemang är 300 inomhus och 500 utomhus.

2. Restauranger håller öppet. Man ska sitta med 1,5 meter distans. Familjemedlemmar får 
sitta tillsammans utan distans. Rekommendationen från Folkhälsomyndigheten är att 
menyerna ska vara synliga vid restaurangens ingång alternativt att gästerna får muntlig 
rekommendation från personalen. Dessa rekommendationer gäller även för 
restauranger och barer på campingplatserna, båtmarinor och stränder.

3. Servering av mat och dryck på hotellet. 

När möjligt, ska maten serveras vid bordet istället för vid ett smörgåsbord. 

4. I vissa hotell ges möjlighet att checka in online för att undvika köbildning vid 
receptionen. Kortbetalning föredras när det är möjligt.
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5. För att säkerställa gästernas säkerhet ska hotell vidta extra åtgärder relaterade till 
rengöring och desinfektion av hotellet. 

6. Nationalparker och naturparker håller öppet sen 11 maj. För alla besökare gäller 1,5 
meter distans. Mer info på  https://www.parkovihrvatske.hr/parks 

7. För nattklubbar gäller följande: det är obligatorisk att sätta upp skyltar med föreskrifter 
om hygienåtgärder och distanshållning. 

Antal besökare på klubbar är begränsat. Om möjligt, ska klubbverksamhet organiseras 
utomhus. Vid inomhusverksamhet ska besökare bära munskydd.

8. Museer och gallerior håller öppet sen slutet av april. Besökarna ska hålla distans och 
använda handsprit som ska finnas tillgängligt vid ingången. 

9. Från och med 25 juni är det  obligatoriskt att bära munskydd när man åker i 
kollektivtrafik 

Aktuell info om resandet till Kroatien återfinns på Kroatiska Turistrådets hemsida!   

Väl mött i Kroatien! 

För mer info kontakta Kroatiska Turistrådet: Vedran Susic, Direktör
Vedran.susic@visitcroatia.nu, Mobil: 073-022 40 79 


