
                                                          

Liten Checklista inför Er avresa 

1. Fyll i besä*ningslistan, blanke+en hi+ar ni under fliken ”Priser/Info”.  
Kom ihåg a+ maila listan >ll Olle senast 10 dagar före Er ankomst. 

2. PLF: Från den 15/3 2022 behöver man inte längre fylla i en PLF. Om man mot 
förmodan behöver fylla i en PLF, är båtens adress; stad i Grekland: Poros, ZIP-
code: 18020 och gata: Poros Port. 

3. Covidrestrik;oner: ” Sweden Abroad Grekland” på nätet beskriver vad som 
gäller i Grekland just nu, där rekommenderas man a+ ladda ner Appen ”Visit 
Greece”. Från den 1/5 2022 behöver man inte längre visa vaccina>onsbevis etc. 
Läget kan dock ändras snabbt och därför är det upp dig som resenär a+ ha koll 
på eventuella ändringar. 

4. Munskydd: behövs för närvarande på flygplatsen, flyget, kollek>vtrafiken, 
affärer och offentliga lokaler.  

5. Hemresa: Beträffande Covidrestrik>oner inför hemresan beror på vart man 
landar och vad som gäller vid en ev. mellanlandning. De+a får man kolla med 
si+ flygbolag. 

6. Transfer: Om ni önskar hjälp med transfer. Meddela de+a >ll Olle så snart ni 
bestämt Er, meddela även er ankoms`d och flightnummer >ll Aten. 
Transfer alt 1: Om ni beställt transfern genom oss väntar chauffören i 
ankomsthallen med ert namn på en skylt. Transfern betalas kontant på plats >ll 
chauffören. 



Transfer alt 2: Ni tar flygbussen X96 >ll Pireus, därifrån tar ni färja >ll Poros. 
Informa>on om hur ni hi+ar bussen och färjorna mm, kan Ni läsa om på denna 
hemsida under rubriken ”Hemmahamn”. Färjebilje+en bör förbokas. 

7. Önskemål; Har ni speciella önskemål t.ex. barnflytvästar mm, meddela de+a i 
god >d. 

8. Bunkring; önskar ni hjälp med de+a, fyll listan som finns på hemsidan under 
fliken ”Bunkring av förnödenheter” och maila den >ll Olle. 

9. Förarintyg; Om någon har förarintyg, kustskepparen etc. tag gärna med den 
”blå” boken. 

10.Packa företrädesvis i mjuk väska som går a+ stuva undan. 

11.Kontrollera a+ ni har fullgod reseförsäkring och det europeiska sjukförsäkrings-
kortet (plastkortet från sjukkassan) beställ då de+a i god >d. 

12.Växla hemma alterna>vt. Du kan ta ut kontanter i u+agsautomater på dom 
flesta ställen vi besöker. Det är bra a+ ha kontanter när du besöker mindre 
tavernor, bu>ker m.fl. dessa tar sällan kort. 

Vi önskar Er en underbar segling,  
Välkomna ombord! 

 


