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Jak wygląda odprawa na lotnisku krok po kroku?

Po zarezerwowaniu lotu w eSky otrzymasz link, pod którym możesz dokonać odprawy online. Po
załadowaniu strony należy wypełnić zaznaczone pola danymi pasażerów (sprawdź, jak zrobić
odprawę online). Wydrukuj bilet lotniczy, który otrzymasz mailem (sprawdź, kiedy otrzymasz bilet
elektroniczny) i ruszaj w podróż.

Jak wygląda odprawa na lotnisku krok po kroku?

1. Po przybyciu na lotnisko sprawdź na tablicy odlotów numer stanowiska check-in dla
swojego lotu oraz bagażu, jeśli masz jakiś do nadania.

2. Przygotuj dowód osobisty lub paszport, wydrukowany bilet lotniczy oraz wizę
3. Nadaj bagaż przy odpowiednim stanowisku.
4. Udaj się do stanowiska kontroli bezpieczeństwa.
5. Bagaż podręczny wyłóż na taśmie do skanowania.
6. Jeśli masz jedzenie dla dziecka lub leki, przygotuj je osobno do kontroli. Umieść je wraz z

okryciem wierzchnim w koszyku.
7. Do koszyka włóż również metalowe przedmioty, które masz na sobie – pasek od spodni,

zegarek, klucze, monety oraz urządzenia – telefon, tablet itp.
8. Przejdź przez bramkę do skanowania metalu. Jeśli zapiszczy, zostanie poddany kontroli

manualnej. Tu może okazać się konieczne zdjęcie np. butów.
9. Po przejściu kontroli zabierz swoje rzeczy wraz z dokumentami i udaj się do

odpowiedniej bramki w hali odlotów. Tu możesz kupić napoje, które wolno ci zabrać na
pokład samolotu.

10. Przed wejściem na pokład ponownie musisz okazać kartę pokładową. Zostaniesz
skierowany bezpośrednio do rękawa, którym przejdziesz do samolotu lub do autobusu
czekającego na płycie lotniska, który dowozi podróżnych do maszyny.

11. Po wejściu do maszyny wybierz miejsce. Jeśli masz wyznaczone konkretne miejsce, o
odnalezienie go możesz porosić załogę. Bagaż podręczny umieść nad lub pod
siedzeniem (zależnie od samolotu).

Uwaga! Od 2023 roku niektóre lotniska zmieniają zasady kontroli bezpieczeństwa dotyczące
sprzętu elektronicznego. Dzięki nowoczesnym skanerom 3D nie będzie konieczności
wyjmowania laptopa, smartfona, tabletu itp. z bagażu podręcznego przed bramką. Przed
podróżą zapoznaj się z zaleceniami lotniska wylotu i lotnisk przesiadkowych.

Czy artykuł zawierał poszukiwane przez Ciebie informacje?  Tak  | Nie
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