
Pokyny a rady k odletu 
 

Z Prahy odlétáte 22. 2. 2020 spojem společnosti Arabia Air číslo letu G9585 v 21.05 hod. 

z terminálu 1 do Šardžá (sousedního emirátu Dubaje). Na letiště se dostavte nejpozději 3 hodiny 

před odletem. Číslo odbavovací přepážky najdete na obrazovkách v hale podle čísla letu. 

 

U přepážky do Šardžá (Sharjah) podáte svá zavazadla a obdržíte palubní vstupenky až do Kolomba, 

kam poletí i Vaše zavazadla. Každý můžete podat zavazadla, jejichž váha by neměla překročit 40 kg 

na osobu (pozor – při zpáteční cestě máte jen 20 kg na osobu). Jedno další příruční zavazadlo na 

osobu si můžete vzít s sebou na palubu. Palubní zavazadlo by nemělo překročit 10 kg.  

 

Na pražském letišti je mezi terminály 1 a 2 supermarket Billa, kde si můžete nakoupit za normální 

ceny Billy, jako všude jinde v ČR. 

 

Po překročení pasové kontroly můžete mít u sebe nápoje až k bezpečnostní kontrole před vstupem 

do letadla. Tam buďte nejpozději 40 minut před odletem. 

 

V odletové části terminálu 1 (za pasovou kontrolou) je jídelna (Food Court), kde se můžete levně 

najíst. 

 

Pokyny při přestupu 

 
Do Šardžá přilétáte 23. 2. 2020 v 5.55 hod. Z Šardžá odlétáte 23. 2. 2020 spojem č. G9501 v 10.40 

hod.  

 

Po přistání v Šardžá Vás autobus zaveze do haly, kde projdete bezpečnostní kontrolou (nesmíte mít 

u sebe žádné tekutiny). Pak si vyhledáte na monitoru, z které brány (GATE) letí Váš spoj. 

 

Po vyhledání své brány si můžete nakoupit pití, popř. jiné zboží v Duty Free Shopu. Už Vás nebude 

nikdo kontrolovat 

 

Kuřáci si mohou koupit levné cigarety – na Srí Lance jsou cigarety velmi drahé (1200 rupií, tj. cca 

160 Kč za krabičku). Oficiální množství převážených cigaret je 200 kusů (jeden box) na osobu. 

 

Všude v Šardžá můžete platit platební kartou, eury či dolary. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pokyny po příletu 
 

Po příletu do Kolomba 23. 2. 2020 v 16.35 hod místního času (o 4,5 hodiny více než čas v ČR) se 

vydáte k pasovým přepážkám s vyplněnými příjezdovými formuláři, který obdržíte v letadle nebo 

jsou k mání před přepážkami s pasovou kontrolou. Vízum je elektronické, takže ho nepředkládáte. 

Pasový úředník si vezme příletovou kartu a vlepí Vám do pasu vízovou nálepku. 

                                                    

   Příletová karta 
 

1. číslo letu – G9501 

2. číslo pasu 

3. národnost - Czech 

4. jméno a příjmení - hůlkovým písmem 

5. máte dvojí občanství na Srí Lance – NO 

6. adresa na Srí Lance – Ladja Beach Resort, Ambalantota 

7. počet dětí – 0 

8. místo odletu - Praha 

9. důvod návštěvy – Holiday 

    datum příjezdu – 23022020 

    podpis 

10. pro úřední záznamy – nevyplňovat 

 

Po průchodu pasovou kontrolou si půjdete vyzvednout zavazadla z pásu. Pak se vydáte k východu 

(po cestě minete celní kontrolu – běžte zeleným pruhem Nothing to Declare – bělochů si téměř 

nevšímají). 

V příletové hale Vás bude čekat taxikář s cedulí s nápisem LADJA BEACH RESORT, který Vás 

odveze do rezortu. Taxikář Vás bude čekat i kdybyste měli zpoždění nebo se zdrželi na pasové 

kontrole či u zavazadel apod. 


