
         
 

AEGEAN AIRLINES | NOVO PROCEDIMENTO DE ENTRADA NA GRECIA E EGIPTO 

 
Caro Agente, 
 
É política da Aegean Airlines, nestes momentos complexos de pandemia a nível mundial e de 
excesso de informação relativa a procedimentos, dar aos nossos parceiros a informação mais 
actual possível.  
Nesse sentido, cumpre-nos informar o seguinte: 
 
Depois de termos comunicado que, de acordo com as instruções dadas pelas autoridades 
gregas, TODOS os passageiros que tenham como destino a Grécia e com ponto de partida; 
Espanha, Holanda, Bélgica, República Checa e Suécia, a partir de 17 de Agosto de 2020 devem 
se submeter ao Teste de Covid19 por um laboratório certificado 72 horas antes da data de 
partida. Os passageiros devem apresentar o certificado do teste ao Covid19 Negativo; 
acrescentamos que à lista Inicial se juntam os seguintes países: 

• Bulgaria,  

• Romania,  

• U.A.E., 

• Malta   
 

Aproveitamos igualmente para lembrar todos os passageiros com destino à Grécia, que 
devem preencher e enviar eletronicamente o formulário de localização de passageiros, o mais 
tardar até 24 horas da data de partida.  
  
Com efeitos imediatos a partir de 15 de Agosto de 2020, passa a ser igualmente obrigatório a 
apresentação de um teste de covid19 Negativo para entrar no Egipto.   
O teste a apresentar às autoridades locais não poderá ter mais de 72 horas antes da chegada 
ao Egipto.  
 
As excepções à presente decisão do Governo Egípcio são: 

• Cidadãos Nacionais Egípcios 

• Passageiros em trânsito 

• Todos os turistas a viajar directamente para os aeroportos internacionais de Sharm el 
Sheikh (SSH) , Taba (TCP), Hurghada (HRG) , Marsa Alam (RMF) , e Matrouh (MUH)    

  
NOTA: Os portadores de vistos de residência não estão excluídos da apresentação do teste 
negativo à chegada.  
  
Obrigado pela Vossa atenção e colaboração! 
 
Cumprimentos, 
Aegean Airlines 



 
English Version 

 

AEGEAN AIRLINES | NEW ENTRY PROCEDURE IN GREECE AND EGYPT 
 
Dear Agent, 
 
It is Aegean Airlines' policy, in these complex times of worldwide pandemic and over 
information on procedures, to give our partners the most up-to-date information possible.  
 
Therefore we must inform the following: 
 
After having communicated that, according to the instructions given by the Greek authorities, 
ALL passengers bound for Greece and departing from Greece; Spain, the Netherlands, 
Belgium, the Czech Republic and Sweden, as of 17 August 2020 must undergo the Covid19 
Test by a certified laboratory 72 hours before their departure date. Passengers must submit 
the test certificate to Covid19 Negative; 
 
We add the following countries to the Initial list: 

• Bulgaria,  

• Romania,  

• U.A.E, 

• Malta   
 
We also take this opportunity to remind all passengers bound for Greece that they must 
complete and electronically submit the passenger location form no later than 24 hours from 
the date of departure.  
  
With immediate effect from 15 August 2020, it is also mandatory to submit a covid19 Negative 
test to enter Egypt.   
 
The test to be presented to the local authorities may not be more than 72 hours before arrival 
in Egypt.  
 
The exceptions to this decision of the Egyptian Government are: 

• Egyptian National Citizens 

• Passengers in transit 

• All tourists travelling directly to the international airports of Sharm el Sheikh (SSH) , 
Taba (TCP), Hurghada (HRG) , Marsa Alam (RMF) , and Matrouh (MUH)    

  
NOTE: Holders of residence visas are not excluded from submitting the negative test on 
arrival.  
   
Thank you for your attention and cooperation! 
 
Best regards, 
Aegean Airlines 


