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VIKTIG INFORMASJON 
 

Turen din nærmer seg, og vi har viktig informasjon til deg før reisen.  Det er dessverre slik at 
det fortsatt er en pandemi som påvirker oss til en viss grad og som vi må ta hensyn til. 
Solgården følger til enhver tid spanske og norske myndigheters reiseråd. Disse kan endres 
på kort varsel. 
 
Før du reiser til Solgården må følgende være på plass, og det er ditt eget ansvar å ha 
dette i orden. 
 
1. Koronasertifikat 

Dette må alle ha, det skal fremvises ved innsjekk når du reiser til Spania. Et koronapass 
bekrefter at man er vaksinert, har gjennomgått covid-19 sykdom eller har testet negativt.  
Koronapasset anskaffer du deg ved å logge deg på nettsidene til Helsenorge: 
https://www.helsenorge.no/koronasertifikat/.  Dersom du ikke har tilgang til internett, kan 
du kontakte Helsenorge på telefon 815 55 015 og få koronapasset tilsendt i posten. 
Koronapasset er gyldig i 90 dager fra det er utstedt, pass på at det er gyldig under hele 
reisen.  Vi ber alle reisende ta med koronapasset i papirform. 
 

2. Pass 
Alle reisende må medbringe gyldig pass på reisen til Solgården. 
 

3. Reiseforsikring og Europeisk helsetrygdekort 
Alle reisende til Solgården må ha gyldig reiseforsikring. Vi ber også om at Europeisk 
helsetrygdkort medbringes. Dette kan bestilles fra Helsenorge på telefon 23 32 70 00 
eller via nettsidene https://www.helsenorge.no/turist-i-utlandet/europeisk-helsetrygdkort/. 

 
NB! Alle våre gjester må ta med munnbind til eget bruk.  
Det er fortsatt påbud om bruk av munnbind på offentlig transport i Spania, dette gjelder også 
på bussen fra flyplassen i Alicante til Solgården.  
 
 

Smitteverntiltak på Solgården og i Spania 
 
Av hensyn til alles sikkerhet er det fortsatt enkelte smitteverntiltak. 
 

• Påbud om munnbind på offentlig transport, apotek og sykehus i Spania.  
På Solgården er det ikke nødvendig med munnbind hverken inne eller ute. 

• Oppfordring om god håndvask samt spriting av hender i fellesområder 

• Oppfordring til å holde avstand 

• Ingen salg av blader/aviser da det ikke lenger produseres i Spania 
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