
Overweeg je om naar Kroatië te reizen?

7 mogeli jke inreisvereisten :
16/09/2021 – 30/09/2021

We kunnen niet wachten om je terug te verwelkomen in ons prachtige land en zijn klaar om jou en je 
gezelschap in alle veiligheid te ontvangen, zodat je met een gerust hart op ontdekking kunt gaan.

Daarom vragen we dat je voldoet aan en bewijs toont van 1 van de volgende 7 criteria om toegang te krijgen 
tot Kroatië.

Digital Corona Certificate (DCC)

Een negatieve PCR-test (afgenomen 
72 uur voor aankomst aan de grens) of 
antigentest (afgenomen 48 uur voor 
aankomst aan de grens).

Vaccinatiecertificaat ter bevestiging 
van de tweede dosis van het COVID-
19-vaccin dat in de lidstaten van de 
EU wordt gebruikt (Pfizer, Moderna, 
AstraZeneca, Gambaleya, Sinopharm). 
Uitzondering in het geval van Janssen 
of Johnson & Johnson, een certificaat 
ter bevestiging van de ontvangst van 
een enkele dosis meer dan 14 dagen 
voor aankomst.

Bewijs van herstel van Covid meer 
dan 11 dagen en minder dan 270 dagen 
geleden.

Bewijs van herstel en eerste 
vaccinatiedosis meer dan 11 dagen en 
minder dan 270 dagen geleden.

Betaal voor een test bij aankomst en 
blijf in zelfisolatie tot je testresultaat 
negatief is.

Bewijs van ontvangst van de eerste 
vaccinatiedosis van Pfizer, Moderna of 
Gamaleya (bij reizen tussen de 22e en 
42e dag na ontvangst), of AstraZeneca 
(bij reizen tussen de 22e en 84e dag na 
ontvangst).

2nd DOSE

1st DOSE

1st DOSE

Een paar dingen om in het achterhoofd te houden ...

HR

Alle testen die worden afgenomen en gebruikt als bewijs van 
een positief of negatief resultaat moeten door de Europese Unie 
worden erkend.

Alle kinderen jonger dan 12 jaar zijn vrijgesteld van het verstrekken 
van testresultaten als hun ouder of voogd aan de eisen voldoet.

  

Scan hier om meer 
te weten te komen!


