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Cum să călătoriți cu un copil în avion?

Pentru a asigura confortul copilului în timpul zborului:

încercați să alegeți zboruri directe;
pentru zborurile cu escală, încercați să le alegeți pe cele din timpul zilei și care au timpul
de așteptare între zboruri mai mic;
în cazul zborurilor cu escală și pe durata tranzitului, minorii primesc asistență din partea
însoțitorului de zbor;
pentru călătoriile lungi, alegeți zborurile pe timpul nopții, astfel copilul poate dormi;
dacă este posibil alegeți o companie de linie în schimbul uneia low-cost. Companiile de
linie pun la dispoziție masă de schimbat bebelușii și meniuri pentru copii.

Pregătirea pentru zbor
Pentru a asigura confortul copilului în timpul zborului puteți cumpăra:

o pătură pentru a acoperi și proteja copilul de aerul condiționat;
șosete călduroase pentru a-i proteja picioarele de aerul rece;
jucării sau cărți pentru copii;
scutece, schimburi și șervețele umede;
sticluțe sau recipiente cu băutura favorită;
medicamentele necesare;
haine confortabile.

Rețineți!
Companiile aeriene low-cost nu asigură bagajul de cală gratuit pentru nou-născuți.
Pentru o călătorie fără stres este bine ca înainte să urcați în avion să îi povestiți copilului despre
zbor și să vă prezentați puțin mai devreme la aeroport pentru a avea timp să se obișnuiască.
O idee bună este și să explicați copilului, pas cu pas, ce se va întampla la aeroport, că este nevoie
să se prezinte la check-in, cât va dura călătoria și că este important să respecte instrucțiunile
personalului.  

Locul în avion
Copiii nu pot ocupa locuri la ieșirile de urgență, în dreptul aripilor sau în partea din față sau din
spate a cabinei. Aceeași regulă se aplică și în cazul famiilor mari sau persoanelor care călătoresc
cu nou-născuți.

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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