
Indrejseformular til Maldiverne

Maldiverne har indført kontrol ved indrejse, så myndighederne nemmere kan 
opspore COVID-19-smitte og minimere ny smittespredning.

I formularen skal du blandt andet udfylde person- og helseoplysninger samt 
information om dit hotel på rejsemålet. Følgende sider giver et overblik over dette. 

Formularen er tilgængelig online på Imuga - Maldives Immigration

Formularen kan tidligst udfyldes 96 timer før afrejse, og den skal være udfyldt ved 
afrejse.

Alle rejsende (også børn) skal have en gyldig indrejseformular.

Vær opmærksom på, at myndighederne med kort varsel kan ændre på 
indrejseformularen. Denne version er gældende pr. 7 Juli  2022.
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https://imuga.immigration.gov.mv/ethd/create


Udfyldelse af formular

Undgå at bruge oversættelsesfunktionen i din internetbrowser og lad den være på engelsk. Så 
undgår du fejloversættelser og misforståelser.

1. Du starter ved at vælge ”Arrival”
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Upload et billede af dit pas
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Udfyldelse af formular

Du skal nu udfylde personlige oplysninger.

1 Vælg din nationalitet

2. Angiv årsagen til rejsen

3 Indtast dit fornavn

4. Indtast dit efternavn

5. Vælg køn

6. Vælg din fødselsdato

7. Indtast dit pasnummer

8. Vælg dato for, hvornår dit pas udløber

9. Vælg det land, hvor du er født

10. Indtast din mailadresse
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Udfyldelse af formular

Du skal nu udfylde transportoplysninger. Du finder alle informationer 
om dette på din billet eller på Min Side på Spies.dk

1. Vælg, hvilken lufthavn du skal flyve til

2. Vælg ankomstdato

3. Vælg, om du ankommer med fly eller med båd
Rejser med Spies er som udgangspunkt med fly, og du 

skal derfor vælge ”By air”

4 Indtast dit flynummer
Oftest er der en mellemlanding, når man flyver til Maldiverne. Hvis du har 

en mellemlanding på din rejse, skal du indtaste flynummeret på flyet til Maldiverne.

5. Indtast dit sædenummer på flyet (Ikke obligatorisk)

6. Indtast antal dage du skal være på Maldiverne

7. Vælg det land, där du reser ifrån

8. Skriv dit referncenummer (6 bogstaver)
Det finder du på dit rejsebevis fra Spies

9. Angiv rejsemål efter Maldiverne

10. Skriv din mailadresse
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Angiv om du har været i et 
land hvor der har været
udbrud af Gul Feber 
indenfor de sidste 6 dage
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Her skal du uploade et billed af dig selv.
Hele ansigtet skal kunne ses forfra.

Hat, kasket eller solbriller på ikke være med 
på billedet
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Færdiggørelse

Færdig! Du har nu udfyldt formularen. 

Vi anbefaler, at du gemmer al dokumentation på, at du har 
udfyldt formularen, hvis der skulle nogen opstå tvivl ved 
ankomsten til Maldiverne.

1. Notér QR koden, og gem den, så du kan fremvise den 
ved ankomst til Maldiverne
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VIGTIGT!
Som rejsende er du selv ansvarlig for at have udfyldt indrejseformularen korrekt og 
rettidigt inden afrejse. Hvis du ikke har udfyldt indrejseformularen, vil du blive nægtet 
indrejse i landet og vil derfor allerede i afrejselufthavnen blive nægtet 
ombordstigning. I dette tilfælde er det ikke muligt at få refunderet rejsen.


