
 
 

 
 
 

CALATORESTE CU INCREDERE IARNA ACEASTA CU MSC CRUISES  
Protocol de Siguranta Iarna 2021-2022 

 

Geneva, Elveția, 30 septembrie 2021 - În această iarnă, MSC Cruises oferă un program bogat și variat, 

cu o multitudine de nave și itinerarii, din care pasagerii își pot alege vacanța de iarnă având certitudinea 

că protocolul MSC Cruises este pregătit pentru a le proteja sănătatea. Introdus în august 2020, protocolul 

a folosit pentru a asigura sănătatea a zeci de mii de oaspeți pe tot parcursul calatoriilor la bordul navelor 

MSC. În această iarnă, MSC Cruises colaborează cu autoritățile din toate regiunile și țările în care navele 

vor opera pentru a se asigura că protocolul respectă și depășește măsurile de sănătate și siguranță 

necesare.  
Pentru programul de iarnă, MSC Cruises va solicita oaspeților să furnizeze documentele relevante la 

îmbarcare, în conformitate cu cerințele de călătorie, cum ar fi rezultatul negativ al unui test de depistare 

COVID-19, dovada vaccinării anti COVID-19 și dovada de asigurare COVID-19 (este obligatorie 

incheierea acestei polițe medicale).  
În situațiile în care este necesară dovada vaccinării, acest aspect se aplică în cazul oaspeților cu vârsta 

de peste 12 ani ce au primit schema completă de vaccin cu minim 14 zile înainte de îmbarcare, cu unul 

dintre vaccinurile aprobate de autoritățile din diferitele regiuni. Pasagerii cu vârsta cuprinsă între doi ani și 

11 ani inclusiv, trebuie să prezinte dovada unui test RT-PCR negativ. 
 
Multe dintre destinațiile în care navele MSC Cruises vor opera, necesită ca pasagerii să aibă o poliță de 

asigurare COVID-19, astfel încât MSC Cruises va solicita acest document ca o cerință obligatorie pentru 

toți oaspeții. Asigurarea trebuie să acopere riscurile legate de COVID-19, adică anularea, întreruperea, 

cheltuielile de repatriere, carantina, asistența medicală și cheltuielile aferente, precum și spitalizarea și 

este important ca aceasta să includă acoperirea în cazul in care pasagerul este considerat contact direct. 
 
Pasagerii care sunt complet vaccinați se vor putea debarca în mod independent, în conformitate cu 

cerințele țărilor pe care le vor vizita. Pasagerii care nu sunt complet vaccinați sau care au copii care nu 

sunt complet vaccinati, se vor putea debarca doar in excursiile private MSC Cruises.  
Pentru a permite oaspeților să se întoarcă acasă în conformitate cu diferitele reglementări naționale, este 

posibil să fie necesara efectuarea un test RT-PCR sau antigen în timpul croazierei. Acest serviciu se 

rezerva si se plateste la bord și este organizat prin Centrul Medical.  
Deoarece situația este dinamică și poate fi modificată în funcție de destinație, este important ca 

pasagerii să verifice cu atenție reglementările de călătorie atât în momentul rezervării cât și în momentul 

călătoriei, în funcție de țara de origine și de destinație, precum și să verifice cu compania aeriană. 
 

 

Sănătate și siguranță la bord  
Protocolul de sănătate și siguranță MSC Cruises include măsuri ce presupun igienizarea la bord, 

purtarea măștilor în spațiile publice interioare sau unde distanțarea fizică nu se poate implementa, un 

centru medical complet echipat, un plan de răspuns la situații de urgență convenit în colaborare cu 

autoritățile de pe țărm precum și alte măsuri cheie pentru protejarea sănătății și siguranței pasagerilor, 

echipajului și comunităților pe care nava le va tranzita. 

 

Pentru mai multe informatii legate de conditiile de imbarcare, sanatate si siguranta accesați aici 
 
 
 
 
 

https://www.msccruises.com/en-gl/Manage-Your-Booking/General-Information/Safety-On-Board.aspx


 
PREZENTARE GENERALĂ A CERINȚELOR PENTRU REGIUNILE ÎN CARE VOR OPERA 

CROAZIERELE MSC  

 

CERINȚE DE CĂLĂTORIE 

 

Vă rugăm să rețineți următoarele informații importante despre VALABILITATEA CERTIFICATULUI 

DE VACCINARE: 

  

Începând cu 1 februarie 2022, pasagerul complet vaccinat va trebui să prezinte dovada unui certificat de 

vaccinare VALID, conform următoarelor Reguli: 

• MARE MEDITERANA: vaccinurile vor fi considerate valide pentru 9 luni de la a doua doză, 
excepție făcând doar cetățenii Italieni unde valabilitatea rămane de 6 luni (aceasta este o 

actualizare temporară valabilă până la 31 martie sau o notificare ulterioară). Pasagerii cu doza 

BOOSTER sunt exceptati de la această restrictie (fara termen de valabilitate) 

• CARAIBE: reglementările rămân neschimbate până la viitoarele actualizări 

• EMIRATE/AMERICA DE SUD/SUDUL CARAIBELOR: vaccinurile vor fi considerate valide 
pentru 9 luni de la a doua doză sau de la doza booster (aceasta este o actualizare temporară 

valabilă până la 31 martie sau pana la o notificare ulterioară) 

• MAREA ROȘIE: vaccinurile au o valabilitate de 8 luni de la a doua doză 

 

INFORMATII IMPORTANTE PRIVIND TESTARILE COVID LA TERMINALELE DE IMBARCARE 

Incepand cu vara anului 2022, echipa MSC va efectua testari COVID universale la terminale doar 

pasagerilor care se imbarca din Piraeus, pe navele MSC Armonia si MSC Lirica. Regula este valabila pana 

la noi instructiuni.    

Pentru tot restul navelor, se va efectua un control de sanitate pasagerilor si verificarea documentelor la 

terminal. 

Toti pasagerii care au efectuat doza BOOSTER, nu mai sunt nevoiti sa astepte 14 zile de la primirea 

vaccinului pentru a se putea imbarca. 

 

Toti pasagerii trebuie sa se conformeze cerintelor protocolului de sanatate: aceasta modificare afecteaza 

doar sistemul de testare efectuat de MSC la terminal, inaintea imbarcarii. 

In cazul in care unuia dintre pasageri ii lipseste unul dintre documentele solicitate, acesta NU se va 

putea imbarca pe nava. 

Pentru a venit in ajutorul pasagerilor care sosesc la terminalul de imbarcare far adovada unei testari cu 

rezultat negativ COVID-19, echipa MSC Ground va oferi indrumari catre centrele de testare locale 

(farmacie/laborator/statie de testare) care sa respecte cerintele de imbarcare. 

 

 

MAREA MEDITERANA 

 
CERINTE H&S MSC: 
Se permite îmbarcarea pentru pasagerii din Spațiul Schengen* (extins pentru BG/HR/RO/CY): 

Pasagerilor de minim 12 ani daca: 
o au finalizat schema completa de vaccin cu minim 14 zile inainte de imbarcare (vaccinuri 

acceptate: Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Johnson&Johnson, Novavax) si au efectuat un 
test RT-PCR sau Antigen cu 48 de ore inainte de imbarcare 

o au fost infectati cu virusul COVID-19 in ultimele 6 luni si au efectuat un test RT-PCR sau 
Antigen cu 48 de ore inainte de imbarcare.  

o Pasagerii sunt nevoiti sa prezinte un certificat Covid digital UE sau un document echivalent 
doveditor. 

*In conformitate cu reglementarile locale ale tarilor  
Pasagerilor cu varste cuprinse intre 2 si 11 ani daca: 

o au efectuat un test RT-PCR sau Antigen cu 48 de ore inainte de imbarcare 
Politica companiei MSC presupune efectuarea testului RT-PCR sau Antigen cu 48 ore inaintea plecarii, 
indiferent de conditiile impuse de guvernele locale.  



Combinația „mix-and-match” de vaccinare este acceptată cu condiția ca ambele vaccinuri să fie aprobate 
(vezi lista de mai sus) 

Se permite îmbarcarea pentru pasagerii din Spațiul non-Schengen: 

Pasagerilor de minim 12 ani daca: 
o au finalizat schema completa de vaccin cu minim 14 zile inainte de imbarcare (vaccinuri 

acceptate: Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Johnson&Johnson, Novavax) 
o au fost infectati cu virusul COVID-19 in ultimele 6 luni si au efectuat un test RT-PCR sau Antigen 

cu 48 de ore inainte de imbarcare.  
o Pasagerii sunt nevoiti sa prezinte un certificat Covid digital UE sau un document echivalent 

doveditor. 
*In conformitate cu reglementarile locale ale tarilor 

Pasagerilor de toate varstele incepand cu 2 ani daca: 
o au efectuat un test RT-PCR sau Antigen cu 48 de ore inainte de imbarcare 

NOTA: Nu este acceptat testul antigen efectuat pe cont propriu pentru imbarcare. 
NOTA 2: Echipa MSC va efectua testari COVID obligatorii la terminale doar pasagerilor care se imbarca 
din Piraeus, pe navele MSC Armonia si MSC Lirica. Regula este valabila pana la noi instructiuni.  
Pasagerii recuperați de COVID-19 care au administrata 1 doza de VACCIN sunt considerați complet 

vaccinați atat timp cat au efectual vaccinul sau s-au recuperat de Covid in ultimele 6 luni. Pasagerii sunt 

nevoiti sa prezinte un certificat Covid digital UE sau un document echivalent doveditor. 

 
Valabil pentru tranzitarea portului La Goulette pe nava MSC Opera:  
Pasagerii cu varsta de peste 18 ani nevaccinati, dar recuperati dupa Covid-19, pot cobora pe tarm 
prezentand rezultatul negativeal unui test antigen. Se poate efectua gratuit la terminal. 
 
*Valetta / Malta  

o Conform noilor reglementari efectuate de guvernul italian, pentru a utiliza serviciul de transport cu 
autobuzul numai pe teritoriul italian, toți pasagerii sunt obligați să poarte o mască FFP2. Pasagerii 
care poartă un alt tip de mască nu vor fi acceptați în autobuz. 

 
VALABILITATE VACCIN: 

o Incepand cu 1 februarie, vaccinurile/certificatele vor fi considerate valabile in termen de 9 luni de la 
efectuarea celei de-a doua doze. (aceste informatii pot suferi modificari incepand cu 15 Martie) 

o Pasagerii complet vaccinati cu un vaccin aprobat EMA si care au fost infectati cu virusul COVID-19 
intra in categoria de doza BOOSTER, asadar sunt scutiti de restrictii de valabilitate 

o 2 DOZE DE VACCIN NEAPROBAT EMA + BOOSTER APROBAT EMA => ACCEPT PENTRU 
IMBARCARE (valabil numai daca rapelul este administrat la min. 28 de zile după a 2-a doza și in 
maxim 6 luni de la a 2-a doză) 

o Toti pasagerii care au efectuat doza BOOSTER, nu mai sunt nevoiti sa astepte 14 zile de la 

primirea vaccinului pentru a se putea imbarca.   

o Incepand cu data de 14 mai, toti pasagerii cu varsta intre 12 si 17 ani sunt considerati complet 

vaccinati daca au incheiat primul ciclu de vaccinare (in conformitate cu reglementarile locale). Doza 

BOOSTER nu este obligatorie. 

* Valabilitatea vaccinului trebuie să acopere intreaga perioada a croazierei 
 
PROTOCOL PENTRU EXCURSII: 
Incepand cu 1 aprilie 2022, vor fi permise excursiile pe cont propriu in functie de cerintele portului tranzitat 
care sunt in permanenta monitorizate si supuse modificarilor. 
 
CONDITII SI RESTRICTII DE RETUR IN TARA DE ORIGINE: 

o Pasagerii unei nave de croaziera vor fi nevoiti sa comppleteze formularul de localizareă PLF pentru 
țara de destinație finala, daca este necesar. Acestia vor fi nevoiti sa completeze in sistemul 
electronic numele porturilor pe care le tranziteaza. https://app.euplf.eu/#/  

 
 
 
 

https://app.euplf.eu/#/


EUROPA DE NORD 
 

CERINTE H&S MSC:    
Se permite îmbarcarea pentru pasagerii din Spațiul Schengen*: 

Pasagerilor cu varste de minim 2 ani daca: 
o au efectuat un test RT-PCR sau Antigen cu 48 de ore inainte de imbarcare 

Pasagerilor cu varsta de minim 12 ani: 
o daca au finalizat schema completa de vaccin cu minim 14 zile inainte de imbarcare (vaccinuri 

acceptate: Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Johnson&Johnson, Novavax) 
o pentru persoanele vaccinate cu “Janssen” (Johnson & Johnson), este obligatorie a doua doza 

efectuata cu minim 14 zile inainte de imbarcare pentru a putea fi considerati complet vaccinati 
*In conformitate cu reglementarile locale 

o pasagerilor nevaccinati dar care au fost infectati cu COVID-19 cu maxim 90 zile inaintea plecarii si 
prezinta un test RT-PCR efectuat cu 48 ore inaintea plecarii 

*In conformitate cu reglementarile locale ale Germaniei 

Combinația „mix-and-match” de vaccinare este acceptată cu condiția ca ambele vaccinuri să fie 
aprobate (vezi lista de mai sus) 

 
Se permite îmbarcarea pentru pasagerii din Spațiul non-Schengen: 

Pasagerilor cu varste de minim 2 ani daca: 
o au efectuat un test RT-PCR sau Antigen cu 48 de ore inainte de imbarcare 

Pasagerilor cu varsta de minim 12 ani: 
o daca au finalizat schema completa de vaccin cu minim 14 zile inainte de imbarcare (vaccinuri 

acceptate: Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Johnson&Johnson, Novavax) 
o pentru persoanele vaccinate cu “Janssen” (Johnson & Johnson), este obligatorie a doua doza 

efectuata cu minim 14 zile inainte de imbarcare pentru a putea fi considerati complet vaccinati 
*In conformitate cu reglementarile locale 

o pasagerilor nevaccinati dar care au fost infectati cu COVID-19 cu maxim 90 zile inaintea plecarii si 
prezinta un test RT-PCR efectuat cu 48 ore inaintea plecarii 

*In conformitate cu reglementarile locale ale Germaniei 

Combinația „mix-and-match” de vaccinare este acceptată cu condiția ca ambele vaccinuri să fie 
aprobate (vezi lista de mai sus) 

 
NOTA: NU este acceptat testul antigen efectuat pe cont propriu pentru imbarcare. 
NOTA2:  Pasagerii au fost infectati cu virusul COVID-19, care au o doza de vaccin SUNT considerați 
complet vaccinați, daca s-au vaccinat sau recuperat dupa infectia cu COVID-19 cu maxim 90 de zile 
inaintea imbarcarii (trebuie sa prezinte un cod QR sau un document care atesta acest fapt) 
*La imbarcare se va efectua un control de sanatate si verificarea documentelor. 
**Este obligatorie asigurare COVID-19 
Pasagerii cu cel puțin 1 doza de vaccin aprobat EMA care s-au recuperate dupa infectia cu Covid-19 sunt 
considerați complet vaccinati (valabilitate 9 luni in loc de 90 de zile, dupa cum s-a comunicat anterior) 
Oaspeții trebuie sa prezinte un cod QR sau un test de anticorpi pozitiv/ rezultatul testului PCR pozitiv, 
urmat de certificarea VACCINULUI. 
 
Conditiile si restrictiile de retur in tara de origine: Incepand cu 1 aprilie, vasul de croaziera nu va mai 
efectua testari PCR si Antigen la bord. 
 
Valabilitate vaccin: 
Incepand cu 1 februarie 2022, perioada de valabilitate a vaccinurilor va fi considerata pana la 9 luni de la 
efectuarea celei de-a doua doze. 

o Persoanele care au efectuat doza BOOSTER sunt scutite de restrictii privind valabilitatea 
o Pasagerii complet vaccinati cu un vaccin aprobat EMA si care au fost infectati cu virusul COVID-19 

intra in categoria de doza BOOSTER, asadar sunt scutiti de restrictii de valabilitate 
o Pasagerii complet vaccinati cu un vaccin NE-aprobat EMA si care au efectuat doza BOOSTER cu 

un vaccin aprobat se pot imbarca 



Toti pasagerii care au efectuat doza BOOSTER, nu mai sunt nevoiti sa astepte 14 zile de la primirea 

vaccinului pentru a se putea imbarca. 

 
Incepand cu data de 14 mai, toti pasagerii cu varsta intre 12 si 17 ani sunt considerati complet vaccinati 
daca au incheiat primul ciclu de vaccinare (in conformitate cu reglementarile locale). Doza BOOSTER nu 
este obligatorie. 
 
Conditii de calatorie Southampton: 
Valabil doar pentru navele MSC Virtuosa (imbarcare UK) si MSC Grandiosa (tranzit ok) in 4 mai 

o Toti pasagerii cu varta de minim 2 ani trebuie sa prezinte un certificate verde sau rezultatul negativ 
al unui test Antigen/Lateral sau RT-PCR efectuat cu 48 ore inaintea imbarcarii 

o Testarile Antigen efectuate pe cont propriu sunt acceptate cata vreme sunt insotite de un document 
official/email (unii dintre furnizorii care sunt acceptați: Randox, Expresstest, Collinsons, etc.). 
Certificatele NHS nu sunt acceptate 

  
Pasagerii care tranziteaza ZEEBURGE si doresc sa coboare de pe vas: 
Pasagerii care calatoresc spre Belgia dintr-o tara aflata in afara Uniunii Europene sau a spatiului 
Schengen (care nu se afla pe lista alba), cu trenul, autobuzul, barca sau avion si doresc sa se debarce in 
Zeebruge sunt nevoiti sa completeze, inainte de a ajunge, formularul de localizare BEL PLF. 

o oaspeții care raman la bordul navei in ZEE NU trebuie să completeze formularul BEL PLF; 
o oaspeții care se imbarca in Zee trebuie sa completeze BEL PLF inainte de imbarcare; 

NOTA: Formularul BEL PLF poate fi completat cu 180 de zile înainte de sosirea în Zeebrugge 
(Chitanța electronică PLF se prezintă în cazul solicitării autorităților împreună cu actul de identitate) 
 
Pasagerii care tranziteaza HAMBURG/GERMANIA: 

o Toti oaspetii care nu sunt complet vaccinati (copii cu varsta intre 6 si 11 ani) trebuie sa efectueze 
un test antigen cu cel putin 24 de ore inainte pentru a putea cobora la tarm 

o Pasagerii cu 2 DOZE DE VACCIN neaprobate EMA + BOOSTER APROBAT EMA: trebuie sa 
prezinte un certificat digital UE valid sau echivalent, in caz contrar, este necesar un test antigen cu 
24 de ore inainte de sosire. 

 
In cazul pasagerilor care se debarca in LE HAVRE: 

o Nu sunt specificate cerinte de de calatorie suplimentare 
In cazul pasagerilor care tranziteaza IJMUIDEN: 

o Nu sunt specificate cerinte de de calatorie suplimentare 
 
Pasagerii care se imbarca/tranziteaza Lisabona: 

o Pasagerii care sunt vaccinati cu 2 doze dintr-un vaccine neacceptat EMA si au doza BOOSTER 
efectuata cu un vaccin aprobat EMA, trebuie sa prezinte un certificate COVID valid sau un 
document echivalent; in caz contrar este necesar sa efectueze un test Antigen cu 24 ore inaintea 
sosirii 

Protocol pentru excursii: 
Incepand cu 1 aprilie 2022, vor fi permise excursiile pe cont propriu in functie de cerintele portului tranzitat 
care sunt in permanenta monitorizate si supuse modificarilor. Pasagerii vor fi nevoiti sa completeze 
formularul PLF pentru tara de destinatie finala, daca este necesar. De asemenea, vor trebui comppletate 
in formular numele porturilor pe care le face croaziera. https://app.euplf.eu/#/  
 

EMIRATELE ARABE UNITE 
 
CERINTE DE SIGURANTA SI SANATATE MSC: 

o Toti pasagerii cu varsta de minim 12 ani trebuie sa fie complet vaccinati (set complet de doze de 
vaccin effectuate cu cel putin 14 zile inainte de imbarcare (vaccinuri acceptate: Pfizer, Moderna, 
Astrazeneca, Johnson&Johnson, Sinopharm, Sputnik V, Covishield, Sinovac) 

o Pasagerii care au 2 doze dintr-un vaccin aprobat conditionat trebuie sa efectueze testul 
SEROLOGIC DE ANTICORPI cu rezultat pozitiv realizat in termen de 30 de zile inainte de sosirea 
în Qatar (fără testul de anticorpi nu li se va permite să se îmbarce); 

https://app.euplf.eu/#/


o Pasagerii cu 2 doze de vaccin aprobat condiționat, urmate de o doza de vaccin Pfizer, Moderna, 
AstraZeneca, Johnson & Johnson (aprobat MOPH) si care au parcurs 14 zile de la ultima doza vor 
fi considerați pe deplin imuni (NU ESTE NEVOIE sa efectueze testul serologic de antocorpi) 

o In cazul imbarcarilor din Dubai/ Abu Dhabi: -pasagerii trebuie sa efectueze un test RT-PCR cu 
72 de ore inainte de imbarcare pentru toti oaspetii cu varsta de minim 2 ani 

*IMPORTANT: Sputnik V/Sinopharm/Sinovac/Covaxin sunt vaccinuri APROBATE CONDITIONAT in 
Qatar--> IMBARCARE IN DOHA (QATAR) => Trebuie sa trimita un rezultat negativ al unui test PCR 
inainte de calatorie, cu o valabilitate de 48 de ore de la ora de plecare a zborului catre Doha. 
**In cazul pasagerilor aflati in tranzit in Qatar (imbarcati in DUBAI/ABU DHABI) => Pasagerii cu 2 
VACCINURI de vaccin aprobat condiționat trebuie sa prezinte testul SEROLOGIC de ANTICORPI cu 
rezultat pozitiv pentru a debarca; testul de anticorpi NU VA FI NECESAR pentru oaspetii aflati in la bord 
care raman la bordul navei in timpul tranzitului 
 
NOTA: Nu este acceptat testul antigen efectuat pe cont propriu pentru imbarcare. 
IMPORTANT: Pasagerii recuperati dupa covid care au administrate o singura doza de vaccin NU sunt 
considerati complet vaccinati, astfel incat NU se pot imbarca. 
 
Conditiile si restrictiile de retur in tara de origine: Incepand cu 1 aprilie, vasul de croaziera nu va mai 
efectua testari PCR si Antigen la bord. 
 
CERINTE DE CALATORIE ADITIONALE: 
Este posibil ca tuturor pasagerilor sa li se solicite la sosire descarcarea aplicatiei de mai jos (nu este 
obligatorie pentru imbarcarea pe nava): 
https://apps.apple.com/ae/app/covid19-dxb-smart-app/id1504818399  
link android: 
https://play.google.com/store/apps/details?id=ae.gov.dha.covid19&hl=ro  
 
IMBARCAREA ABU DHABI: persoanele vaccinate care intră în Abu Dhabi, sosite din alte Emirate, vor 
trebui sa prezinte certificatul verde in aplicatia Al Hosn: https://alhosnapp.ae/en/home/  
 
Pentru itinerarii care apelează QATAR: 
1) IMBARCAREA din DOHA (zbor catre Qatar) 
• Inregistrare OBLIGATORIE pe portalul Ehteraz prin (https://www.ehteraz.gov.qa/ ) pentru a putea 
descarca documentele oficiale necesare si Scrisoarea de pre-aprobare inainte de a calatori in Qatar, 
pentru a putea imbarca in avion si pentru a iesi din aeroportul Doha. 
NOTA: Inregistrarea cu scrisoarea de pre-aprobare nu mai este necesara pentru cetatenii si rezidenții 
GCC si UE, în timp ce Ehteraz APP ramane obligatorie pentru toata lumea 
Aplicația Ehteraz trebuie activata la aterizarea in Qatar prin intermediul datelor mobile. In cazul in care 
aplicația nu poate fi activata, pasagerii trebuie sa cumpere o cartela SIM locata. 
Incepand cu 1 martie, Carantina la sosire este impusa doar persoanelor care provin din tarile incluse in 
Lista Rosie. Toate celelalte tari sunt scutite de carantina. (https://covid19.moph.gov.qa/EN/travel-and-
return-policy/Pages/default.aspx ). 
Pasagerii non-GCC sau cetateni/rezidenti ai UE trebuie sa se inregistreze pe portalul Ehteraz prin 
„https://www.ehteraz.gov.qa/ ” si sa descarce documentele oficiale necesare pentru a primi scrisoarea de 
pre-aprobare de pe portal prin email. 
*Vor putea primi aceasta scrisoare prin e-mail in timp ce se afla in Abu Dhabi sau Sir Bani Yas, unde este 
disponibil Wi-Fi GRATUIT. 
* Dacă oaspeții nu au primit scrisoarea de pre-aprobare, au nevoie de: 
̵ Certificat de vaccinare 
̵ Copie pașaport 
̵ Card de croazieră 
̵ NUMAI pentru oaspeții vaccinați cu vaccinuri aprobate condiționat Sputnik V, Sinopharm, Covanik 
sau Sinovac vor avea nevoie de test serologic pozitiv pentru anticorpi 
 
2) PASAGEII AFLATI IN TRANZIT 
Sunt disponibile doar excursiile supravegheate (pentru a merge la tarm, oaspetii vor trebui să prezinte 
certificat de vaccinare + card de croaziera) 

https://apps.apple.com/ae/app/covid19-dxb-smart-app/id1504818399
https://play.google.com/store/apps/details?id=ae.gov.dha.covid19&hl=ro
https://alhosnapp.ae/en/home/
https://www.ehteraz.gov.qa/
https://covid19.moph.gov.qa/EN/travel-and-return-policy/Pages/default.aspx
https://covid19.moph.gov.qa/EN/travel-and-return-policy/Pages/default.aspx
https://www.ehteraz.gov.qa/


Pasagerii ramasi la bord in timpul tranzitului in DOHA - NU exista cerinte specifice pentru pasagerii care 
raman la bord – nu este necesara inregistrarea pe portalul Ehteraz 
 
3) DEBARCARE PASAGERI (daca se cazeaza în Qatar post-croaziera sau merg direct la aeroport) 
Persoanele care merg direct la aeroport după debarcarea navei: este necesar un test PCR efectuat cu 
48 de ore inainte de sosirea in Qatar, valabil pentru toate destinatiile de zbor care necesita acest lucru. 
Alternativ, trebuie prezentat rezultatul unui test Antigen efectuat cu 24 de ore inainte. 
Pentru persoanele cu sejur in DOHA dupa croaziera: este necesara efectuarea unui test PCR cu 48 de 
ore inainte sau unui test antigen efectuat cu 24 ore inainte de sosirea in Doha 

• CARD DE CROAZIERA 
• APLICATIA ETHERAZ activa cu scrisoarea de aprobare. In cazul in care aplicatia nu poate fi 
activata, oaspetii trebuie sa cumpere o cartela SIM locala, deoarece aeroportul nu permite intrarea 
fara aplicatia de sanatate Ehteraz 

Pentru a putea descarca documentele oficiale necesare pentru a primi scrisoarea de pre-aprobare de pe 
portal prin e-mail este necesara activarea portalului Ehteraz prin https://www.ehteraz.gov.qa/  
*Pasagerii vor primi scrisoarea in timp ce se află în Abu Dhabi sau Sir Bani Yas, unde este 
disponibil Wi-Fi GRATUIT. 
* Dacă oaspeții nu au primit scrisoarea de pre-aprobare, au nevoie de: 
̵ Certificat de vaccinare 
̵ Copie pașaport 
̵ Card de croazieră 
̵Valabil NUMAI pentru pasagerii vaccinati cu vccinuri aprobate condiționat Sputnik V, Sinopharm, 
Covanik sau Sinovac vor avea nevoie de test serologic pozitiv pentru anticorpi 
 
 
VALABILITATE VACCINARE: 
Vaccinurile vor fi considerate valabile timp de 9 luni de la efectuarea celei de-a doua doze sau 12 luni de la 
efectuarea dozei BOOSTER cu vaccinurile Pfizer, Moderna sau Astra Zeneca. 
Incepand cu 1 martie, tuturor pasagerilor care au primit cea de-a 2-a doza de vaccin sau doza booster cu 
mai mult de 9 luni înainte de croazieră (prin urmare, au valabilitatea de vaccinare expirată), dar au fost 
infectati cu COVID-19 in ultimele 9* luni, le este permisa imbarcarea. Acesti pasaregi trebuie sa prezinte 
rezultatul unui test de laborator care sa ateste faptul ca au fost infectati. 
Toti pasagerii care au efectuat doza BOOSTER, nu mai sunt nevoiti sa astepte 14 zile de la primirea 

vaccinului pentru a se putea imbarca. 

*Valabilitatea vaccinului trebuie sa acopere intreaba perioada a croazierei 
**VACCINURILE APROBATE CONDITIONAT sunt valabile 6 LUNI dupa trecerea celor 14 zile de la 
efectuarea celei de-a doua doze sau dozei BOOSTER. In aceasta situatie este necesara testarea 
serologica de anticorpi. În cazul dozei BOOSTER aprobat de OMS (dupa 14 zile de la ultima doza) 
pasagerii vor fi considerați pe deplin imuni (valabilitate 12 luni). 
 
PROTOCOLUL PENTRU EXCURSII: 
Sunt permise excursiile independente conform cerintelor portului tranzitat. 
Exceptie tranzitul in Doha unde sunt permise doar excursiile supravegheateMSC 
 
 
 

MAREA ROȘIE 
 

Se permite îmbarcarea pasagerilor dacă: 
- prezinta un test RT-PCR prelevat cu maxim 48 de ore înainte de plecarea vasului din port (valabil 
pentru pasagerii cu varste de minim 2 ani) 
- sunt complet vaccinati (complet de vaccinuri efectuate cu mai putin 14 zile înainte de începerea 
croazierei; vaccinuri acceptate: Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson) – valabil pentru 
pasagerii cu varsta de minim 12 ani. 
Toti pasagerii care au efectuat doza BOOSTER, nu mai sunt nevoiti sa astepte 14 zile de la primirea 

vaccinului pentru a se putea imbarca. 

 

https://www.ehteraz.gov.qa/


- Combinația „mix-and-match” de vaccinare este acceptată cu condiția ca ambele vaccinuri să fie aprobate 
(vezi lista de mai sus) 
NOTA: Testarile antigen efectuate pe cont propriu nu sunt permise pentru imbarcare 
**NOTA IMPORTANTA: Pasagerii care au fost infectati cu virusul COVID-19, care au o doza de vaccin 
NU sunt considerați complet vaccinați, prin urmrare nu le este permisa imbarcarea. 
Conditiile si restrictiile de retur in tara de origine: Incepand cu 1 aprilie, vasul de croaziera nu va mai 
efectua testari PCR si Antigen la bord. 
VALABILITATE VACCIN: 
Incepand cu 7 februarie 2022, vaccinurile vor fi considerate valabile 8 luni de la efectuarea celei d-a doua 
doze. Pasagerii care au efectuat doza BOOSTER sunt scutiti de restrictii. 
* Valabilitatea vaccinului trebuie să acopere intreaga perioada a croazierei 
Pentru itinerariile din Arabia Saudită: 

- pasagerii trebuie să se înregistreze la urmatorul link: https://muqeem.sa/#/vaccine-
registration/home și să downloadeze aplicația Tawakkalna. Informațiile trebuie completate de 
catre toți pasagerii de peste 12 ani iar geolocația trebuie sa fie activata tot timpul cand se afla la 
țărm (date mobile). Pasagerii trebuie sa descarce aplicatia in prealabil. 

PROTOCOLUL PENTRU EXCURSII: 
Sunt permise excursiile independente conform cerintelor portului tranzitat. -  
 

CARAIBE – CROAZIERE DIN MIAMI ȘI PORT CANAVERAL 
  

Pasagerii locali (cetatenii SUA) trebuie să prezinte urmatoarele: 
- pasagerii vaccinați complet trebuie să prezinte rezultatul negativ al unui test antigen sau RT-PCR 
efectuat cu maxim 2 zile inainte de imbarcare 
- Incepand cu 23 aprilie, toti pasagerii cu vârsta de minim 5 ani trebuie să fie complet vaccinați (set 
complet de vaccinuri primite cu mai mult de 14 zile înainte de îmbarcarea pe vasul de croazieră). Regula 
se aplica si pasagerilor care au fost infectati in ultimele 90 de zile. Nu este necesara doza booster. 
- Toti pasagerii nevaccinati (cu varsta sub 5 ani, conform cerintelor MSC de vaccinare), sunt nevoiti sa 
prezinte dovada unui test RT-PCR negative efectuat in ultimele 3 zile inaintea imbarcarii. Acesti oaspeti 
efectua un test COVID-19, oferit gratuity de MSC, aditional la terminal, inaintea imbarcarii.  
- pentru pasagerii sub 2 ani este necesara testarea inainte de imbarcare 
Vaccinuri aprobate: Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson, Oxford/AstraZeneca; Covishield, Sinopharm, 
Sinovac/Coronavac)  
Combinația „mix-and-match” de vaccinare este acceptată cu condiția ca ambele vaccinuri să fie aprobate 
(vezi lista de mai sus) 
 
Conditiile si restrictiile de retur in tara de origine: Incepand cu 1 aprilie, vasul de croaziera nu va mai 
efectua testari PCR si Antigen la bord. 
 
Pasagerii internaționali trebuie să prezinte următoarele: 
- pasagerii vaccinați complet trebuie să prezinte rezultatul negativ al unui test antigen sau RT-PCR 
efectuat cu maxim 2 zile inainte de imbarcare 
- Incepand cu 23 aprilie, toti pasagerii cu vârsta de minim 5 ani trebuie să fie complet vaccinați (set 
complet de vaccinuri primite cu mai mult de 14 zile înainte de îmbarcarea pe vasul de croazieră). Regula 
se aplica si pasagerilor care au fost infectati in ultimele 90 de zile. Nu este necesara doza booster. 
- toti pasagerii cu varsta de minim 5 ani trebuie sa fie complet vaccinați (set complet de vaccinuri primite 
cu mai mult de 14 zile înainte de îmbarcarea pe vasul de croazieră)  
Vaccinuri aprobate: Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson, Oxford/AstraZeneca; Covishield, Sinopharm, 
SInovac/Coronavac)  
 
- valabil pentru croazierele care sunt programate incepand cu 23 aprilie 2022 – toti pasagerii cu varsta de 
minim 5 ani, trebuie sa fie complet vaccinati impotriva COVID-19. Cerintele de vaccinare se aplica chiar si 
pentru cei care au fost infectati in ultimele 90 de zile. Nu exista nicio specificatie pentru doza BOOSTER. 
- pasagerii cu vârsta cuprinsă între 2-4 ani complet vaccinati, sunt obligați să prezinte dovada unui test 
negativ RT-PCR efectuat cu nu mai mult de 3 zile înainte de plecarea vasului. În plus aceștia vor efectua 
un test adițional la îmbarcare (gratuit). 
- pasagerii sub 2 ani nu sunt testați înainte de îmbarcare 

https://muqeem.sa/#/vaccine-registration/home
https://muqeem.sa/#/vaccine-registration/home


Combinația „mix-and-match” de vaccinare este acceptată cu condiția ca ambele vaccinuri să fie aprobate 
(vezi lista de mai sus) 
*Testarea antigen efectuata pe cont propriu NU este acceptata pentru imbarcare 
** Valabilitatea vaccinului trebuie să acopere intreaga perioada a croazierei 
 
IMPORTANT! Pasagerii care au fost infectati cu virusul COVID -19 si au efectuat o saingura doza de 
vaccin, NU sunt considerati complet vaccinati. Prin urmare acestora nu le este permisa imbarcarea. 
 
PROTOCOLUL PENTRU EXCURSII: 
Sunt permise excursiile independente conform cerintelor portului tranzitat. 
 
 

SUDUL CARAIBELOR 
  

Pasagerii internaționali și locali trebuie să prezinte urmatoarele: 
o pasagerii cu vârsta de minim 12 ani trebuie să fie complet vaccinati (set complet de vaccinuri 

efectuate cu minim 14 zile înainte de îmbarcarea pe vasul de croazieră)  
o pasagerii cu vârsta de peste 2 ani trebuie să prezinte dovada unui test RT-PCR prelevat cu cel 

mult 72 de ore înainte de plecarea vasului din port. Pentru îmbarcările din St. Maarten pasagerii 
trebuie să prezinte dovada unui test RT-PCR efectuat cu maxim 48 de ore înainte de plecarea 
vasului. În cazul in care nu este posibil, pasagerii pot prezenta un test RT-PCR prelevat cu maxim 
72 de ore înainte de plecarea vasului + un test antigen efectuat în ultimele 24 de ore. 

Vaccinuri aprobate: Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson, Oxford/AstraZeneca, CORONAVAC. Vaccinul 
Novavax este acceptat doar ca doza BOOSTER, in continuarea a 2 doze de vaccin cu ARN mesager (nu 
ca ciclu de vaaccin principal). 
Combinația „mix-and-match” de vaccinare este acceptata la imbarcare, la 2 saptamani dupa cea de-a 
doua doza dintr-o serie de 2 doze combinate Pfizer sau Moderna cu Astra Zeneca. 
*Testarea antigen efectuata pe cont prorpiu nu este permisa pentru imbarcare. 
**Pasagerii care au ffost infectati cu COVID-19 si au administrata o doza de vaccin, NU sunt 
considerati complet vaccinati. 
Toti pasagerii care au efectuat doza BOOSTER, nu mai sunt nevoiti sa astepte 14 zile de la primirea 

vaccinului pentru a se putea imbarca. 

 
 
Conditiile si restrictiile de retur in tara de origine: Incepand cu 1 aprilie, vasul de croaziera nu va mai 
efectua testari PCR si Antigen la bord. 
 
 
VALABILITATE VACCIN: 
Incepand cu 1 februarie 2022, vaccinurile vor fi considerate valabile 9 luni de la efectuarea celei d-a doua 
doze sau dozei BOOSTER. 
*Valabilitatea vaccinului trebuie sa acopere intreaga perioada a croazierei. 
 
ASIGURAREA: 
Asigurarea pentru COVID-19 este obligatorie. 
 
Toți pasagerii trebuie să se înregistreze în aplicația de sănătate EHAS (Electronic Health Authorization 
System) la urmatorul link: https://stmaartenehas.com/application-form/  Procesul durează până la 12 ore. 
 
1.Toți pasagerii trebuie să completeze acest formular înainte de plecarea către St Maarten 
2.Cu 48 de ore înainte de debarcarea în St Maarten la sfarsitul croazierei, toti pasagerii cu vârsta de minim 
5 ani trebuie să efectueze un test antigen la bordul vasului 
3.Nu este necesară completarea formularului la întoarcerea în St Maarten la sfârșitul croazierei 
4.Achizitionarea unei asigurari Covid-19 (14 USD) este obligatorie ATUNCI când șederea este mai lungă 
de o zi în St Maarten fie înainte sau după croazieră. Aceasta regulă este validă doar pe perioda șederii în 
St Maarten. 
 

https://stmaartenehas.com/application-form/


Este responsabilitatea fiecărui pasager să verifice celelalte cerințe, ex: formularul de localizare a 
pasagerilor, înainte de plecare. Pentru mai multe informații, se recomandă să verificați canalele oficiale ale 
autorităților competente din România.  
 
PROTOCOLUL PENTRU EXCURSII: 
Sunt permise excursiile independente conform cerintelor portului tranzitat. 
 

REPOZITIONARE (GRAND VOYAGE) 

 

Toti pasagerii se pot imbarca daca: 
o Prezinta dovada unui test RT-PCR negative, efectuat cu cel mult 72 de ore inaintea 

imbarcarii (valabil pentru pasagerii cu varsta de minim 2 ani) 

o Oaspetii cu varsta de minim 12 ani sunt complet vaccinati (vaccinurile se considera valabile 
daca au fost efectuate cu cel putin 14 zile inainte de imbarcare. Vaccinuri acceptate: Pfizer, 
Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson)  

In cazul croazierelor Grand Voyage care navigheaza de iarna, se va aplica un protocol mai restrictive. 

Testarile Antigen NU sunt permise pentru imbarcare.    

 

Informatii aditionale: 

Imbarcarile pasagerilor care ajung via avion in St. Lucia – Casteries: pasagerii care ajung cu zboruri 

charter vor fi nevoiti sa prezinte urmatoarele documnte:  

- Card de vaccinare 

- Testare Antigen / PCR Test (antigen efectuat cu 24 de ore inaintea sosirii) 

- Chestionar de sanitate complet 

Conditiile si restrictiile de retur in tara de origine: Incepand cu 1 aprilie, vasul de croaziera nu va mai 
efectua testari PCR si Antigen la bord. 
 

VALABILITATE VACCIN: 

o Incepand cu 1 februarie 2022, vaccinurile vor fi considerate valabile in termen de 9 luni de la 

ziua efectuarii celei de-a doua doze sau dozei BOOSTER. 

o Se accepta 2 DOZE neaprobate EMA + BOOSTER aprobat EMA (valabil numai dacă doza 

BOOSTER este efectuata cu minim 28 de zile după a 2-a doza si in maxim 6 luni de la a 2-a 

doza) NOTĂ IMPORTANTĂ: In cazul debarcarii de pe vasul Preziosa in portul Kiel, aceasta 

indifcatie trebuie reconfirmata. 

*Valabilitatea vaccinului trebuie sa acopere intreaga perioada a croazierei. 

**Sunt permise doar excursiile protejate, organizare de MSC. 

Toti pasagerii care au efectuat doza BOOSTER, nu mai sunt nevoiti sa astepte 14 zile de la primirea 

vaccinului pentru a se putea imbarca. 

 

CERINTE DETALIATE PENTRU FIECARE GRAND VOYAGE MSC VIRTUOSA (iarna 21-22): 

1. Imbarcare din Dubai/Abu Dhabi: 

• pasagerii cu varsta de minim 2 ani trebuie sa efectueze un test RT-PCR cu 72 de ore 

inaintea plecarii vasului 

• pasagerii trebuie sa efectueze un test COVID-19 la sosirea in aeroportul EAU (gratuity in 

baza tichetului de croaziera). Aceasta testare nu inlocuieste testarea necesara pentru 

intrarea in Emiratele Arabe Unite si folosita la imbarcarea pe vas. In cazul in care 

testarea gratuita nu este efectuata in aeroport, pasagerii se pot testa in port (tarif 

42USD/pers) inaintea check-in-ului (organizat de o clinica private din Dubai) 



* Pasagerii testati in aeroport/port au permisiunea sa se imbarce pe vas cat sunt inca in asteptarea 

rezultatelor daca au efectuat testul RT-PCR cu 72 ore inaintea plecarii vasului. Acesti pasageri vor primi 

un autocolant la aeroport/port, in zona de testare, si un SMS pe care il vor prezenta la check-in-ul de 

imbarcare 

 

2. Nu este necesara testarea COVID-19 la imbarcare 

3. Vaccinuri acceptate: Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson. 

* Se accepta pentru imbarcare combinatia de 2 doze neaprobate EMA + doza BOOSTER aprobata 

(valabil numai daca doza BOOSTER a fost efetuata cu minim 28 de zile dupa cea de-a doua doza si in 

termen de maxim 6 luni dupa aceasta. 

4. Valabilitate vaccin:  

• Vaccinurile/certificatele COVID vor avea termen de valabilitate 9 luni de la primirea celei 

de-a doua doze. 

• Valabilitatea vaccinului trebuie sa acopere intreaga perioada a croazierei 

• Pasagerii care au efectuat a doua doza cu mai mult de 9 luni inaintea croazierei (adica au 

perioada de vallabilitate expirata) dar au fost infectati cu COVID-19 in mai putin de 9 luni, 

au permisiune de imbarcare. Acestia trebuie sa faca dovada oficiala ca au fost infectati 

printr-un test efectuat la un laborator acreditat 

5. Cerinte aditionale: 

• Pentru imbarcarile din Dubai – toti pasagerii trebuie sa se inregistreze in portalul Ehteraz 

via “(https://www.ehteraz.gov.qa/)” si sa descarce documentele oficiale pentru a putea 

primi scrisoarea de pre-aprobare via email. 

• Pentru imbarcarile din Abu Dhabi – incepand de joi 30 decembrie, persoanele vaccinate 

care intra in Abu Dhabi venind din Emirate vor fi nevoiti sa prezinte statusul verde din 

aplicatia Al Hosn: https://alhosnapp.ae/en/home/ 

• Pentru tranzitarea Arabiei Saudite – pasagerii vor fi nevoiti sa se inregistreze pe 

https://muqeem.sa/#/vaccine-registration/home si sa downloadeze aplicatia 

Tawakkalna. Informatiile vor trebui sa fie completate de catre toti pasagerii cu varsta de 

minim 12 ani iar geolocatia (cu datele mobile) trebuie sa fie mentinuta active pe toata 

perioada cat sunt debarcati in Arabia Saudita. Aplicatia Tawakkalna trebuie downloadata 

in avans. 

• Pasagerii trebuie sa aplice pentru o viza de transit inaintea sosirii 

https://enjazit.com.sa/Account/Login/Person, in caz contrar vor fi nevoiti sa ramana la 

bord 

6. Excursiile:  

• Incepand cu 1 aprilie 2022, vor fi permise excursiile pe cont propriu in functie de cerintele 
portului tranzitat care sunt in permanenta monitorizate si supuse modificarilor. 

7. Cerinte pentru tarile de origine: 

• Pasagerii unui vas de croaziera trebuie sa completeze formularul PLF pentru ultima tara de 
destinatie daca este solicitat 

• Pasagerii trebuie sa completeze in sistemul electronic al PLF, numele porturilor pe care le 

va tranzita nava https://app.euplf.eu/#/ 

 

 

 

 

https://www.ehteraz.gov.qa/
https://alhosnapp.ae/en/home/
https://muqeem.sa/#/vaccine-registration/home
https://enjazit.com.sa/Account/Login/Person


MSC LIRICA 

 

Se permite îmbarcarea pentru pasagerii din Spațiul Schengen*: 

Tuturor pasagerilor cu varsta de minim 2 ani daca: 
o au efectuat un test RT-PCR sau Antigen cu 48 de ore inainte de imbarcare 

Pasagerilor cu varsta de minim 12 ani daca: 
o au finalizat schema completa de vaccin cu minim 14 zile inainte de imbarcare (vaccinuri 

acceptate: Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Johnson&Johnson, Novavax, Sinovac, 
Sinopharm, Sputnik V) 

o au fost infectati cu virusul COVID-19 cu cel mult 6 luni inainte plecarii 
*In conformitate cu reglementarile locale ale tarilor  

 
Se permite îmbarcarea pentru pasagerii din Spațiul non-Schengen: 

Tuturor pasagerilor cu varsta de minim 2 ani daca: 
au efectuat un test RT-PCR sau Antigen cu 48 de ore inainte de imbarcare 

Pasagerilor cu varsta de minim 12 ani daca: 
o au finalizat schema completa de vaccin cu minim 14 zile inainte de imbarcare (vaccinuri 

acceptate: Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Johnson&Johnson, Novavax, Sinovac, 
Sinopharm, Sputnik V) 

o au fost infectati cu virusul COVID-19 cu cel mult 6 luni inaintea plecarii 
*In conformitate cu reglementarile locale ale tarilor 

 

Pasagerii care au fost infectati cu virusul COVID-19 si au efectuat o doza de vaccin sunt considerati 

complet vaccinati cata vreme au fost infectati cu virusul COVID-19 sau au efectuat vaccinul cu 6 luni 

inaintea plecarii. (acestia trebuie sa prezinte un cod QR sau alte documente doveditoare) 

 

Valabilitate vaccin: 

Vaccinurile/certificatul COVID sunt considerate valabile timp de 9 luni de la efectuarea celei de-a doua 

doze. 

Incepand cu 14 mai toti pasagerii cu varsta intre 12 si 17 ani sunt considerati complet vaccinati daca au 

incheiat schema initiala de vaccinare (in conformitate cu reglementările locale). Nu este obligatoriu sa 

efectueze doza BOOSTER. 

*Pasagerii care au efectuat doza BOOSTER sunt scutiti de restrictii de valabilitate. 

**Valabilitatea vaccinului trebuie sa acopere intreaga perioada a croazierei 

Toti pasagerii care au efectuat doza BOOSTER, nu mai sunt nevoiti sa astepte 14 zile de la primirea 

vaccinului pentru a se putea imbarca. 

 

Testari la imbarcare: 

Testarile la imbarcare vor fi efectuate tuturor pasagerilor doar din Piraeus. 

 

Asigurare: 

Este obligatorie asigurarea pentru COVID 

 

Protocol excursii: 

Sunt permise excursiile individuale. 

 

 

 

 



Conditii de calatorie Israel: 

Imbarcare 

Începând cu 23 mai, autoritățile israeliene nu vor mai solicita oaspeților care sosesc în Israel testul PCR 

efectuat cu 72 de ore înainte de zbor sau sosirea la punctul de trecere a frontierei israeliene; acelasi test 

poate fi folosit pentru imbarcare daca este efectuat cu 72 de ore inaintea plecarii navei. 

De asemenea, pasagerilor li se va solicita un test PCR la sosirea in Israel, conform reglementarilor 

locale de sanatate, care se modifica in mod constant; este responsabilitatea pasagerilor sa verifice și sa 

respecte cerintele de calatorie publicate pe site-ul oficial guvernamental: 

https://www.gov.il/en/departments/ministry_of_health/govil-landing-page  

Incepand cu 23 mai, cele 2 teste suplimentare mentionate mai sus (testul PCR efectuat in 72 de 

ore inainte de zbor sau sosirea la punctul de trecere a frontierei israeliene si testul PCR la 

sosirea în Israel) nu mai sunt necesare. 

Pasagerii trebuie sa completeze o declaratie de intrare in Israel cu 48 de ore inainte de plecarea navei. 

Nota: Declaratia trebuie completata ca declaratie de iesire inainte de plecare 

https://corona.health.gov.il/en/flights/ 

Dupa completarea formularului, pasagerii vor primi un link in care pot plati in avans pentru testul PCR 

suplimentar necesar la sosirea in Israel (in plus fata de testul PCR anterior efectuat cu 72 de ore inainte 

de plecarea navei). Oaspeții trebuie sa prezinte la sosire confirmarea platii online pentru testul PCR 

(23,00 EUR). 

Incepand cu 23 mai, testul PCR suplimentar la sosirea in Israel nu mai este necesar: pasagerii vor 

trebui doar sa completeze declaratia de intrare inainte de plecare. 

 

Doar pentru tranzit  

• pasagerii trebuie sa completeze declaratia de intrare in tara cu 48 de ore inaintea sosirii in Israel, 

venind din Kusadasi: https://corona.health.gov.il/en/flights/  

• Pentru toti pasagerii (inclusiv 0-2 ani): se solicita test RT-PCR – efectuat cu 24 de ore inainte de 

sosirea navei în Israel (NOTA: pentru cei care se imbarca in Limassol, consultati cerintele de 

calatorie din Cipru). Testul nu va fi necesar in cazul in care pasagerii raman la bord in timpul 

tranzitului in Haifa.  

• Incepand cu 23 mai, testul necesar cu 24 de ore inainte de sosirea navei in Israel nu mai este 

necesar. 

• Testul va fi efectuat cu un tarif de aproximativ 25,00 €. 

Debarcare  

• Pentru PASAGERII se va efectua un test RT-PCR la sosirea in Israel, la terminalul de croaziera 

(costul este echivalent cu aproximativ 25,00 EUR in moneda locala); Incepand cu 23 mai, nu mai 

este necesar 

 

Conditii de calatorie Cipru: 

Imbarcare  

• Pentru a respecta cerințele de intrare israeliene, pentru toți oaspeții care se imbarca in Limassol 

vor fi nevoiti sa efectueze un test PCR suplimentar (contra cost) cu 72 de ore inainte de Israel. 

(asadar testul trebuie efectat in Kusadasi) 

• Acest test se adauga testului RT-PCR necesar, ce trebuie efectuat cu 24 ore inainte de sosirea 

navei in Israel 

• Cele 2 test RT-PCR suplimentare nu sunt necesare în cazul în care pasagerii rămân la bord în 

timpul tranzitului la Haifa. 

https://www.gov.il/en/departments/ministry_of_health/govil-landing-page
https://corona.health.gov.il/en/flights/
https://corona.health.gov.il/en/flights/


• Pasagerii care sosesc din tarile aflate pe lista rosie pentru Cipru nu pot cobora la tarm insa pot 

ramane la bord in timpul tranzitului 

Tranzit  

• in cazul imigrarilor: pasagerii sositi din tarile aflate pe Lista Rosie pentru Cipru, nu pot cobora la 

tarm, insa pot ramane la bord in timpul tranzitului 


