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Doklady nevyhnutné na cestu lietadlom

Cestovný pas alebo občiansky preukaz

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky odporúča
všetkým jej občanom, aby počas cestovania vždy mali so sebou svoj platný cestovný pas,
aj v prípade ciest do krajín schengenského priestoru, v ktorých stačí mať so sebou
občiansky preukaz,
ak cestujete do krajín, ktoré sú mimo Európskeho hospodárskeho priestoru, platnosť
cestovného pasu musí byť najmenej 3 mesiace, a v niektorých prípadoch (napr. ciest do
Kene a Egypta) aspoň 6 mesiacov odo dňa príchodu,
poškodený alebo neplatný cestovný pas v žiadnom prípade nemôže byť použitý na
vycestovanie a cestujúcemu s neplatným cestovným pasom bude odmietnuté
nastúpenie do lietadla a to bez nárokov na kompenzáciu,
počas ciest do zahraničia treba mať so sebou dokument totožnosti (cestovný pas alebo v
prípade štátov Európskeho hospodárskeho priestoru - občiansky preukaz) a je to je
nevyhnutná podmienka, ktorá platí aj pre deti.

Vízum

pred cestou si overte informácie či na vstup do danej krajiny budete potrebovať víza
(skontrolujte si aj informácie o aktualnom bezvízovom styku)
skontrolujte aj, či potrebujete tranzitné vízum do krajín, cez ktoré budete cestovať alebo
budete mať medzipristátie.

Číslo elektronickej letenky alebo palubná karta

prístup k číslu (kódu) rezervácie alebo číslu elektronickej letenky je každopádne
odporučané, pretože v mnohých prípadoch zľahčuje to proces odbavenia na letisku. V
prípade, že nebudete mať nikde uložené/zapísané/vytlačené číslo potvrdenia rezervácie
alebo číslo elektronickej letenky, môže dôjsť k nemožností spojenia priezviska na
zozname cestujúcich s priezviskom na doklade totožnosti, čo následne môže viesť k
znemožneniu nastúpenia do lietadla.
cestujúc s leteckou spoločnosťou Ryanair, Wizz Air lebo easyJet môžete sa online odbaviť
prostredníctvom stránky eSky. Podrobné pokyny a odkaz na online odbavenie dostanete
v e-mailovej správe s elektronickou letenkou. Odkaz Vás presunie k formuláru
odbavenia – po zadaniu údajov, dostanete e-mailové potvrdenie odbavenia a v prílohe
bude Vaša palubná karta. Vytlačte tento doklad a zoberte ho spolu s dokumentom
totožnosti (použitým počas odbavenia) na letisko.

Hotelový voucher

Hotelový voucher, ktorý dostanete v e-mailovej správe od eSky, musíte vytlačiť a vziať so sebou
ako doklad, ze ste svoj pobyt v hoteli zaplatili. Na základe vouchera dostanete kľúč od svojej izby.

Ostatné dokumenty

Na niektorých trasách, a v niektorých prípadoch, cestujúci musia mať príslušné ďalšie
dokumenty, ktoré v tomto prípade budú podmienkou povolenia vstupu na palubu lietadla.
Takéto dokumenty to okrem iného:

osvedčenie, že neexistujú žiadne kontraindikácie pre cestu lietadlom pre tehotné ženy
(spravidla je vyžadované od 28. týždňa tehotenstva, ale môžete je mať už skôr),
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osvedčenie o očkovaní (ak sa to vyžaduje v krajine určenia alebo tranzitnej krajine),
doklad potvrdzujúci nákup služby prepravy dieťaťa lietadlom bez sprievodnej osoby (ak
dieťa bude cestovať bez dospelej osoby),
veterinárne osvedčenie a pas pre zviera (ak cestujete so zvieraťom),
povolenie na zbraň (ak prevážate loveckú zbraň).

Ponúkol tento článok informácie, ktoré ste hľadali?  Áno  | Nie
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