Pielgrzymka do Turcji
(informacje praktyczne dotyczące przelotu)
•
•
•
•
•

Przelot do Turcji odbywa się samolotami rejsowymi PLL LOT.
Godziny przelotów mogą ulec zmianie.
Lot z Warszawy do Stambułu trwa około 2,5 godz.
Do samolotu można wnosić jedzenie w rozsądnych ilościach i zapakowane do bagażu podręcznego.
Od dnia 06.11.2006 obowiązują restrykcje dotyczące przewożenia płynów w bagażu podręcznym.

UWAGA! Definicja substancji płynnych obejmuje:
• wodę i inne napoje, zupy, syropy; perfumy; żele (np. do włosów, kąpieli); pasty (w tym pasty do zębów); kosmetyki w
płynnej formie (błyszczyk, podkład, tusz do rzęs); kremy, odżywki i oliwki; spraye; substancje płynne pod ciśnieniem (np.
żele do golenia, dezodoranty); inne substancje o podobnej konsystencji.
Podczas pakowania bagażu radzimy pamiętać, że:
•
dozwolone jest przewożenie tylko niewielkich ilości płynów w bagażu podręcznym lub w osobistej torebce - niezależnie od
kierunku podróży;
•
do bagażu podręcznego można zabrać maksymalnie 1 litr płynów w pojemnikach do 100 ml. Muszą być one zapakowane
w jedną przezroczystą plastikową i zamykaną torbę o pojemności nie przekraczającej jednego litra (np. torebka
dwuścienna o wymiarach 22 cm/15cm), które powinny być dostępne w portach lotniczych;
•
zasady dot. również przewozu w bagażu podręcznym lekarstw i innych środków medycznych, w tym pokarmów dla dzieci
przeznaczonych do spożycia podczas podróży - w tym przypadku nie ma ograniczeń odnośnie ilości.
o krople do oczu traktowane są jako niezbędne leki. Są dozwolone do przewozu w objętości większej niż 100
ml, należy jednak zgłosić je osobno podczas kontroli bezpieczeństwa na lotnisku.
o płynne leki na receptę mogą być przewożone w ilości większej niż 100 ml jeżeli są niezbędne dla pasażera z
przyczyn zdrowotnych podczas podróży. Leki te należy zgłosić osobno podczas kontroli bezpieczeństwa na lotnisku;
o pasażerowie cierpiący na cukrzycę powinni mieć przy sobie zaświadczenie w języku angielskim od lekarza
potwierdzające konieczność przewożenia w samolocie strzykawek, igieł i leków. Nie wolno wyrzucać
strzykawek, igieł ani opakowań po lekach na pokładzie samolotu.
•
płyny zakupione w sklepach położonych za punktem kontroli bezpieczeństwa można wnosić na pokład samolotu bez
względu na pojemność (np. perfumy, napoje, alkohol);
•
rzeczy, które będziemy oddawać do kontroli, układamy na wierzchu (kosmetyki, laptop itp.)
•
dokumenty podróżne najlepiej trzymać przy sobie;
•
bagaż nadawany do luku może ulec uszkodzeniu podczas lotu, dlatego przedmioty delikatne, takie jak aparat
fotograficzny, laptop, przedmioty szklane, przedmioty wartościowe tj. biżuteria, dokumenty oraz pieniądze itp. najlepiej
spakować do bagażu podręcznego;
•
zarówno do bagażu nadawanego jak i podręcznego można zabrać m.in. kanapki, drożdżówki, słodycze, kiełbasy czy
konserwy;
•
co do jedzenia i płynów w bagażu głównym nie ma szczególnych restrykcji, można wziąć jedzenie, ale powinno ono być
zapakowane w przezroczystych opakowaniach (nie np. metalowe puszki), najlepiej hermetycznie zamknięte;
•
do bagażu podręcznego nie wolno wkładać narzędzi ostrych np. pilniczków do paznokci, nożyczek, scyzoryków, pęsetek,
dużych kluczy, golarek;
•
do bagażu podręcznego warto zapakować najpotrzebniejsze rzeczy (np. bieliznę, ubranie na zmianę, szczoteczkę do
zębów) na wypadek, gdyby bagaż nadawany zgubił się z przyczyn operacyjnych;
•
warto na bagażu nadawanym umieścić adres pierwszego hotelu, w którym będziemy zakwaterowani oraz adres
zamieszkania w Polsce wraz z imieniem i nazwiskiem oraz telefonem kontaktowym.
Podczas kontroli bezpieczeństwa na lotnisku, każdy pasażer jest zobowiązany do:
•
przekazania do sprawdzenia - bez wezwania służb ochrony - plastikowych toreb z opakowaniami zawierającymi
substancje płynne w punktach kontroli bezpieczeństwa;
•
zdjęcia swojego nakrycia wierzchniego (płaszcza, kurtki) - zostaną one oddzielnie prześwietlone przy użyciu urządzenia
rentgenowskiego, podczas gdy pasażer będzie kontrolowany przy zastosowaniu bramki magnetycznej do wykrywania metali;
•
wyjęcia przenośnego komputera i innych większych urządzeń elektrycznych z bagażu kabinowego - zostaną one
oddzielnie prześwietlone przy użyciu urządzenia rentgenowskiego.
Limity bagażu:
• 1 szt. x 23kg bagaż główny o wymiarach nie przekraczających 158 cm (wysokość + długość + szerokość);
• 1 szt. x 8kg bagaż podręczny o wymiarach 55 cm długości x 40 cm szerokości, 23 cm wysokości. Wymiary nie mogą
przekraczać 118 cm licząc kółka, uchwyty oraz dodatkowe kieszenie;
• Dodatkowo, pasażer może zabrać ze sobą torebkę damską lub torbę męską albo laptop (maks. 2kg, wymiary 40 x 35 x 12 cm).

