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Rejseforsikring
Det er obligatorisk for alle gæster at have en rejseforsikring, der specifikt dækker alle CO-
VID-19-relaterede risici, herunder: afbestilling, forsinkelser, hjemsendelses omkostninger, 
karantæne, lægehjælp, hospitalsindlæggelse og andre relaterede årsager og omkostninger.

Bevis for gældende rejseforsikring skal fremvises ved ombordstigning og skal tydeligt kun-
ne dokumentere: Navn på forsikringsselskab, policenummer, navne på de forsikrede, fød-
selsdatoer og hvad COVID-19 rejseforsikringen dækker.
Dokumentationen skal være på engelsk, italiensk, tysk, fransk eller spansk.

Passagerer der ikke kan fremvise COVID-19-rejseforsikring, nægtes ombordstigning!

Tiltag ved ombordstigning (gælder alle over 12 år)
Ved ombordstigning skal ALLE gæster gennemgå en sundhedskontrol i form af:
 
Fremvisning af negativ RT-PCR Covid-19 test, ELLER negativ antigen test (quicktest/næse-
podning). Vær opmærksom på, at antigen selvtest dog IKKE accepteres. Testen skal være 
foretaget indenfor 48 timer før skibets afgang. Dette gælder også for gæster der er fær-
dig vaccineret mod covid-19. Dokumentation herfor skal være fra en autoriseret offentlig 
myndighed og skal være på engelsk, italiensk, tysk, fransk eller spansk.

Fremvisning af dokumentation for færdigvaccination i form af det orignale EU-Coronapas. 
Dokumentationen skal indeholde dato for seneste vaccinations-dato, identifikation/kon-
taktoplysninger for det center, der har udført analysen, anvendte vaccine samt personlige 
data. Dokumentation skal være på engelsk, italiensk, tysk, fransk eller spansk.

Udfyldelse af et sundheds-spørgeskema samt kontaktfri kontrol af temperatur.

MSC Cruises har indført nye og forbedrede tiltag ifm. Covid-19. De nye tiltag sker hele 
skibet rundt, bl.a. i forhold til sanitet, hygiejne, tekniske installationer, informationstek-
nologi, offentlige rum på skibet samt lægefaglige faciliteter ombord. Disse områder har 
allerede før Covid-19 været i stor fokus, men bliver nu yderligere skærpet.

Målet for MSC Cruises er, at det er sikkert og trygt – lige fra bestilling af rejsen til under 
rejsen, med tydelige og klare informationer/tiltag mod bekæmpelse af Covid-19.

MSC Cruises vurderer løbende udviklingen på COVID-19 og vil tilpasse sundheds- og sik-
kerhedsforanstaltningerne efter behov. Eventuelle vigtige opdateringer og information 
vil blive leveret i god tid inden krydstogtets start.

For dig som gæst betyder det, at du skal være ekstra opmærksom på nedenstående:
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Print af Covid-19 dokumenter
Du bedes medbringe et print af dokumentationerne, og helst i 2 eksemplarer. Så 
har du altid mulighed for at fremvise dette ved anmodning - også udenfor mobil-
telefondækning. Vi understreger igen, at dokumentationen skal være på engelsk, 
italiensk, tysk, fransk eller spansk.

Husk at medbringe mundbind
Brug af mundbind er obligatorisk i Cruise Terminalen ved ombordstigning samt på 
offentlige områder og i elevatorerne på skibet.

Undtaget er restauranter, barer, lounger og når man sidder på soldækket, men 
mundbind skal bæres indtil man har sat sig.

Tiltag ved landgang / afstigning
• Fra den 1. april 2022 vil gæster være i stand til at gå i land på egen hånd ud fra de 

lokale retningslinjer, der er gældende. Dette gælder også for gæster, der rejser 
med uvaccinerede børn. 

• For den bedste land-oplevelse anbefaler MSC Cruises dog, at man deltager i de 
udflugter som MSC Cruises arrangerer (mod betaling) for at sikre de samme høje 
standarder for sundhed og sikkerhed i land som om bord.

• Gæster der deltager i udflugter der er arrangeret af MSC Cruises og med deres 
egne rejseledere er forpligtet til nøje at overholde de foranstaltninger, som rejse-
lederen har vedtaget og/eller foreskrevet af de lokale myndigheder.

• MSC Cruises’ udflugter kan reserveres forud for krydstogtet og ombord.

• Al transport i forbindelse med en MSC udflugt vil blive nøje afsprittet ifølge sund-
hedskravene og guider/chauffører vil undergå sundhedscheck forud for hver 
udflugt.

• ALLE gæster vil få målt sin temperatur efter at have været i land. Enten ved om-
bordstigning efter at have været i land eller på dertil indrettede ’sundhedsstatio-
ner’ på skibet. 

Personalet på skibene
• Test af al personale inden ombordstigning samt løbende ombord.

• Al personale vil få målt temperatur efter at have været i land; enten ved ombord-
stigning efter at have været i land eller på dertil indrettede ’sundhedsstationer’ 
på skibet.
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Hvad sker der, hvis du bliver testet positiv for Covid-19 under krydstogtet?
Hvis du bliver testet positiv i løbet af krydstogtet, kommer du i karantæne om bord 
på en særlig del af skibet, som er reserveret som karantæneområde. Du får leveret 
mad direkte til kahytten. 

Afhængig af muligheden for karantæne i land, kan du blive om bord i et par dage. 
Hvis skibet besøger en havn, hvor der er gode muligheder for karantæne i land, kan 
du forlade skibet og blive kørt til et af myndighederne udpeget karantænehotel. Her 
kan du opholde dig i karantæneperioden, der varierer fra destination til destination, 
men normalt varer 7-10 dage. Når du er testet negativ efter karantæneperioden, kan 
du tage hjem. 

Det er derfor et krav fra MSC Cruises side, at alle har en rejseforsikring som dækker 
alt – som beskrevet tidligere under punktet Rejseforsikring.

Senest redigeret: 10. maj 2022
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