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INFORMACE K ZÁJEZDŮM DO ŘECKA
CESTOVNÍ DOKLADY
Občané ČR mohou vstupovat do Řecka s platným cestovním pasem nebo s platným občanským průkazem.
Minimální doba platnosti cestovního pasu či občanského průkazu není stanovena. Doklady by měly být platné
po dobu plánovaného pobytu mimo území ČR. Informace o cestovních dokladech najdete na www.mzv.cz
nebo www.mvcr.cz. Doporučujeme si opatřit barevné kopie cestovních dokladů pro případ ztráty nebo odcizení.
V případě odmítnutí vstupu klienta na území Řecka nenese cestovní kancelář odpovědnost za jeho návrat,
neplatí náklady spojené s návratem a neposkytuje náhradu za klientem nevyužité služby. Upozorňujeme, že za
platnost svých cestovních dokladů zodpovídají klienti. Držitelé cestovních pasů jiných států jsou povinni zajistit
si potřebné doklady k cestě u příslušného velvyslanectví nebo konzulátu. Cestující jiné národnosti jsou povinni
informovat se o podmínkách vstupu do Řecka na zastupitelském úřadě své země nebo v CK.
DŮLEŽITÉ INFORMACE K LETECKÉ DOPRAVĚ společnosti SMARTWINGS, a.s.
Na palubu letadel Smartwings mířících z/do ČR již není nutné vstupovat s písemným potvrzením akreditované
laboratoře o negativním výsledku RT-PCR či antigenního testu na COVID-19. Dle vstupních podmínek do Řecka
je ovšem nutné při cestě do destinace doložit negativní výsledek RT-PCR testu. I nadále musí cestující splňovat
veškeré podmínky pro vstup do Řecka a pro návrat do ČR viz níže. Požadované vstupní dokumenty jsou
kontrolovány při odbavení na letišti.
PODMÍNKY PRO VSTUP DO ŘECKA
Negativní test, očkování či prodělání onemocnění Covid-19
Podmínkou pro vstup do Řecka je doložení negativního výsledku RT-PCR testu, ne staršího než 72 hodin
či antigenního testu ne staršího 48 hodin před překročením hranice. Testy musí být provedeny výtěrem
z nosohltanu nebo hltanu (nikoliv ze slin nebo kloktáním). Test musí být zhotoven v akreditované laboratoři.
Potvrzení o negativní diagnóze může být prokázáno v anglickém, francouzském, německém, italském,
španělském nebo ruském jazyce a musí obsahovat jméno, příjmení, datum narození, číslo cestovního dokladu
a datum narození testované osoby. Potvrzení je doporučeno mít v originále v tištěné nebo elektronické formě.
Informace o negativním testu a diagnóze může být vystaveno na jednom stejném dokumentu a je nutné, aby
bylo vyplněno strojově. Vždy je důležité, aby v něm bylo uvedeno datum odběru testu a informace o jeho
negativním výsledku, potvrzení od lékaře a jeho podpis + razítko.
Výjimky z testování pro vstup do Řecka:
Klienti s oficiálním národním certifikátem o provedeném očkování nemusí negativní RT-PCR test podstupovat,
pokud ovšem uplynulo minimálně 14 dní od završení kompletní vakcinace. Certifikát musí být vystaven
v anglickém, francouzském, německém, italském, španělském nebo ruském jazyce a musí obsahovat jméno
a příjmení uvedené v pase, typ použité vakcíny, počet dávek a datum jejich provedení. Akceptované vakcíny
jsou: Pfizer BioNtech, Moderna, Astra Zeneca/Oxford, Novavax, Johnson + Johnson/Janssen, Sinovac Biotech,
Gamaleya (Sputnik), Cansino Biologics, Sinopharm.
Dále mohou vstoupit do Řecka bez nutnosti předložit negativní RT-PCR ti cestující, kteří doloží potvrzení
o zotavení z onemocnění COVID-19. Potvrzení musí obsahovat informaci, že se cestující uzdravil z nemoci

Covid-19, od 27.6. je maximální doba od prodělání nemoci stanovena na 180 dní.
Potvrzení o prodělání onemocnění lze prokázat dvěma způsoby:
1. Potvrzení od lékaře / laboratoře: Potvrzení o prodělání nemoci musí být vydáno 30 dní po prvním
pozitivním testu. Cestující musí společně s potvrzením předložit i výsledek onoho pozitivního testu.
2. EU digitální certifikát: V tomto případě jsou rozhodující data platnosti (od-do) na certifikátu. Cestující
jej může mít jak v papírové, tak digitální podobě. S dotazy ohledně potvrzení se obracejte na Ministerstvo
zdravotnictví.
Děti do 12 (11,99) let jsou z povinnosti předložení testu vyloučeny a nemusí RT-PCR test podstupovat. Dále
platí povinnost vyplnění vstupního formuláře.
Cestující ze všech destinací mohou být při příjezdu do Řecka podrobeni kontrolním testům na
Covid-19 a jsou povinni tyto testy strpět. Odmítnutí podstoupit kontrolní test nebo pozitivní výsledek
kontrolního testu může být důvodem k odepření vstupu do země. Testovaní cestující musí vyčkat na místě
až do oznámení výsledku kontrolního rychlého antigenního testu. V případě pozitivního výsledku musí
zůstat 14 dní v karanténě na jimi udané adrese (event. v úřady určeném hotelu). Tato povinnost se může
vztahovat i na jeho nejbližší spolucestující (rodinu, přítele). Porušení se trestá pokutou 5.000 €.
VSTUPNÍ FORMULÁŘ DO ŘECKA
Každý cestující (včetně dětí a infantů), nezávisle na výchozí destinaci a státní příslušnosti, musí nejlépe
24 hodin před vstupem na území Řecka vyplnit v angličtině a odeslat oficiální elektronický formulář
(tzv. Passenger Locator Form - PLF) na vládní platformě https://travel.gov.gr/, kde cestující uvede všechny
plánované pobyty, přesuny a kontakty v Řecku (včetně PSČ), jakož i kontaktní osobu pro případ onemocnění.
Spolucestující děti do 18 let se vpisují do PLF formuláře jednoho z rodičů nebo rodina s dětmi vyplní
jeden společný PLF formulář. Dotazník doporučujeme vyplňovat v prohlížeči Chrome. Po jeho vyplnění ihned
obdržíte e-mail s potvrzením o registraci (z adresy: no-reply@travel.gov.gr – kontrolujte také složku hromadné
či nevyžádané pošty). Po vyhodnocení formuláře obdržíte opět e-mailem individuální QR kód, kterým se musí
prokázat osoby při vstupu na území Řecka, a to jak při cestě letecky, tak i při cestě trajektem či po silnici. Tento
kód je nutné uchovat v telefonu či tabletu, který si berete s sebou na cestu; doporučujeme opatřit si i jeho
tištěnou verzi.
V případě, že vám nebude doručen potvrzovací QR kód (prosím zkontrolujte také složku hromadné
či nevyžádané pošty), bude dostačující automatické potvrzení o vyplnění dotazníku, které je doručeno vždy
ihned po vyplnění dotazníku (nutné vytisknout). Nezapomeňte formulář vyplnit (bez diakritiky) nejlépe
24 hodin před vstupem do země. V zadních stranách tohoto dokumentu naleznete také návod na vyplnění
formuláře PLF.
Požadované vstupní dokumenty jsou kontrolovány již při odbavení na letišti. Cestující, kteří nedoloží
vstupní povinnosti, nebudou přijati k letecké přepravě.
NOVÁ PRAVIDLA PRO NÁVRAT DO ČR
• S účinností od 9. července 2021 platí nové podmínky pro vstup osob do České Republiky. Pravidla se
vztahují jak na příjezd cizinců, tak na návrat českých občanů a rezidentů zpět do České republiky.
• V případě cesty z Řecka (červená barva na semaforu od 26. 7. 2021) je povinností cestujících předložit před
vstupemdo ČR negativní RT-PCR test ne starší než 72 hodin nebo negativní antigenní test ne starší 48
hodin před započetím cesty/odletem z destinace. 72 či 48 hodin je myšleno od okamžiku odebrání vzorku,
do pravidla hodin se nezapočítává doba letu.
• Delegát CK BRENNA pomůže klientům zajistit testování v místě pobytu. Testování bude klienty hrazeno na
místě testování. Cena testu je cca 25 €/1 antigenní test, cca 65 €/ PCR test.
• Dále pak platí povinnost podstoupit druhý RT-PCR test (antigenní test nestačí) provedený v ČR nejdříve

•

•
•

5. den, nejpozději však 14. den od příletu. Výsledek je nutné neprodleně předložit elektronicky příslušné
hygienické stanici. Do doby předložení druhého negativního testu je nutná samoizolace (tedy nařízena
pětidenní karanténa). Povinností je také 14 dnů po příjezdu nosit respirátor FFP2 (nebo stejné či vyšší
účinnosti) všude mimo domov.
Zároveň platí povinnost vyplnit elektronický příjezdový formulář, jehož vyplnění bude společně s testem
při vstupu do ČR kontrolováno. Příjezdový formulář pro potřebu zajištění opatření k ochraně veřejného
zdraví je k vyplnění zde. Vyplněním umožníte orgánům ochrany veřejného zdraví kontaktovat vás v těch
případech, kdy bude zjištěno, že jste mohl(a) být během cesty nakažen(a) jinou osobou nebo vy sám(a) jste
mohl(a) být zdrojem nákazy pro ostatní cestující. Formulář vyplní každá dospělá osoba za sebe a za členy
rodiny mladší 18 let cestující společně. Informační centrum pro cesty do zahraničí zajišťuje telefonická linka
Ministerstva zahraničních věcí ČR a je k dispozici od pondělí do pátku od 8:00 - 16:00. Informace jsou k
dispozici na čísle + 420 224 183 200.
Děti do dovršení věku 6 let nemusí vyplňovat příjezdový formulář, ani podstoupit RT-PCR test na stanovení
přítomnosti viru SARS-CoV-2.

Výjimka z testování pro návrat do ČR
• Ve výjimkách z testování pro návrat do ČR jsou zahrnuty plně očkované osoby, které se prokáží certifikátem,
že od jejich očkování uběhlo 14 dnů a více.
• Děti do dovršení věku 12 let nemusí v destinaci podstoupit RT-PCR test na stanovení přítomnosti viru
SARS-CoV-2. Děti ve věku 0-6 let (5,99) jsou z testování vyjmuty, děti ve věku 6-12 let (11,99) musí RT-PCR
test absolvovat do 5 dnů od příjezdu do ČR.
• Ostatní výjimky jsou uvedeny v příslušném ochranném opatření MZ ČR.
DOČASNÁ OPATŘENÍ HOTELŮ (PREVENCE COVID-19):
• před ubytováním klientů (check-in) je cestujícím měřena teplota infračerveným teploměrem
• dodržování sociálních odstupů alespoň 2 metry
• stravování formou bufetových stolů a služby all inclusive je povoleno při dodržení zvýšených hygienických
požadavků (plexisklové zástěny před nádobami s jídlem, klient se může obsloužit sám, jídlo i nápoje
je možné nabírat v jednorázových rukavicích, které jsou k dispozici při vstupu do restaurace). V hotelové
restauraci může sedět max. 6 osob u stolu, pokud se jedná o jednu rodinu, preferované je venkovní
stolování
• omezené plážové a bazénové aktivity
• pravidelná dezinfekce lehátek u hotelových bazénů, společných prostor a vybavení hotelu
• zákaz večírků, diskoték a společenských akcí
• wellness centrum (vířivky, sauny, vnitřní bazény, masáže) může být dočasně mimo provoz, fitness centrum
(po použití hosta kompletně dezinfikováno), potápěčské centrum (dezinfikuje se veškeré vybavení), dětský
miniklub (maximální počet dětí ve skupině je 8, primárně venkovní aktivity)
UPOZORNĚNÍ: Zákazník bere na vědomí a souhlasí, že v rámci zájezdu budou z titulu ochrany zdraví
a bezpečnosti zákazníků uplatňovány zvýšené nároky na hygienu a další opatření související se současnou
situací, s jejichž demonstrativním výčtem byl zákazník pořadatelem předem seznámen. Zákazník se zavazuje
přijmout a dodržovat opatření určená k ochraně zdraví s tím, že důsledky takových opatření ani opatření
samotná nejsou důvodem pro konstatování nižší jakosti zájezdu.
V destinaci platí povinnost nošení roušek ve veřejných prostorách a udržování rozestupu minimálně 1,5 m.
Nošení roušky je povinné také v obchodech a uzavřených prostorách, ve zdravotnických a diagnostických
zařízeních, veškerých dopravních prostředcích a v prostorách letiště, v taxi, ve výtahu. Porušení je pokutováno
cca 300 €. Toto opatření není povinné pro děti do 5 let, osoby se specifickými potřebami, hendikepované,
při fyzické nebo sportovní aktivitě a rekreační sportovní aktivitě na pláži a v přírodě.

