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Persoanele în vârstă

Sunt considerate în vârstă persoanele de peste 60 de ani.

Companiile aeriane low-cost: din păcate, singurul bene�ciu pe care le oferă seniorilor este
prioritate la îmbarcare.
Unele companii aeriene de linie oferă reduceri pentru persoanele în vârstă și servicii de îngrijire
specială. In funcție de companie, puteți solicita sprijin la efectuarea check-in-ului în aeroporturile
de tranzit sau în timpul zborului.
Pentru persoanele cu mobilitate scazută sau bolnave, există, de asemenea, un serviciu ce pune la
dispoziția pasagerilor un scaun cu rotile pentru transferurile din aeroport.

Rezervarea unui bilet de avion
 În timpul efectuării rezervării sau în cel mai scurt timp trebuie făcută o noti�care cu nevoia de
îngrijire adecvată. Dacă ați rezervat un bilet de avion online, trebuie să apelați Serviciul
Clienți pentru a a�a condițiile oferite de compania aeriană cu scopul de a evita complicațiile sau
situațiile neplăcute înainte de îmbarcarea în aeroport. 

Atenție!

tarifele de transport aerian sunt adaptate în mod corespunzător tipului de serviciu de
care au nevoie persoanele în vârstă;
se recomandă ca persoanele în vârstă să ajungă la aeroport mai devreme pentru
efectuarea check-in-ului și soluționarea problemelor administrative;
persoanele în vârstă trebuie să ceară sfatul medicului cu privire la contraindicațiile
posibile și la medicația adecvată în timpul zborului;
pentru a evita neplăcerile cauzate de aerul condiționat rece, persoanele în vârstă ar
trebui să �e îmbrăcate corespunzător;
este recomandat să se efecteze exerciții simple, schimbarea frecventă a poziției și
consumarea unei cantități adecvate de lichide în timpul zborului - acest lucru va reduce
riscul apariției trombozei.

Dacă aveți întrebări, vă rugăm să ne lăsați un mesaj în secțiunea de contact de pe site. Solicitarea
dvs. va � tratată cu prioritate și vom reveni cu un răspuns cât mai curând posibil.
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