Podróż z dzieckiem -- lista
Dzięki praktycznej liście kontrolnej Lufthansy, razem z rodziną będziesz dobrze przygotowany do
podróży. Wystarczy odhaczyć każdy punkt i zacząć wakacje.

Rezerwując podróż
o

Możesz wygodnie zaplanować szczegóły podróży podczas dokonywania rezerwacji:
wprowadź wiek dzieci z Tobą podróżujących. (Dla dzieci kończących dwa lata w czasie
podróży należy wykupić osobne miejsce.)

o

Jeżeli podróżujesz z niemowlęciem, powiadom nas o tym.

o

Zamów posiłek dla dzieci. Co do zasady posiłki dla dzieci są dostępne podczas rejsów
trwających co najmniej 185 minut w Klasie Ekonomicznej oraz 75 minut w Klasie Biznes.
Menu dla dzieci można zarezerwować w czasie rezerwacji podróży lub później, do 24 godzin
przed wylotem, online lub przez Centrum Obsługi Lufthansy pod numerem: +49 (0)69 -- 86
799 799.

Przed podróżą
o

Posiadasz dokumenty podróżne dzieci? Obecnie dla dzieci wymagany jest własny
dokument podróżny ze zdjęciem, w formie paszportu lub dowodu osobistego. Niestety
wpisy w paszporcie rodzica są nieważne.

o

Odpraw się wygodnie online na 23 godziny przed wylotem i wybierz miejsca, które
najbardziej Ci odpowiadają.

Bagaż
Zapewne jesteś już profesjonalistą w pakowaniu rzeczy dla dzieci na wakacje, jednak
zgromadziliśmy kilka wskazówek co zabrać, zwłaszcza do bagażu podręcznego, aby niczego nie
zabrakło podczas podróży.
o

Dla dzieci poniżej 7 roku życia lub ważących mniej niż 18 kg, zdecydowanie zalecamy
wzięcie na pokład fotelika dla dzieci.

o

Wózek możesz zabrać pod same drzwi samolotu Lufthansy.

o

Możesz zabrać jeden kompaktowy składany wózek (maks. wymiary 55 x 40 x 23 cm)

na pokład jako bagaż podręczny lub dwa bagaże, jeżeli podróżujesz w Klasie Biznes lub
Klasie Pierwszej.
o

Ulubione zabawki dziecka znajdują się w bagażu podręcznym.

o

Ciepłe skarpetki i ubrania, jak również ulubione przekąski dziecka znajdują się w bagażu
podręcznym.

o

Ulubione jedzenie lub butelka niemowlęcia oraz pieluchy są również spakowane mimo, że
podczas wszystkich rejsów Lufthansy dostępne jest jedzenie dla niemowląt.

W programie rozrywki na pokładzie, w kategorii dzieci na pokładzie zebraliśmy kilka gier, idealnych
do zabawy na pokładzie. Daj się zainspirować!
Lufthansa życzy Tobie i Twojej rodzinie przyjemnej podróży!

