
Pokyny a rady k odletu z Kolomba

Odlétáte z Kolomba 4. 2. letem společností Emirates EK 649 ve 2.55. Na letiště se dostavte 
nejpozději 2 hodiny před odletem (času bude přizpůsoben odjezd z Ladja Beach Resort).

Odletová hala je rozdělena na tři části. Ačkoli budete procházet několika bezpečnostními 
kontrolami, nápoje můžete mít až k letadlu.

Hned za vchodem Vás čeká první bezpečnostní kontrola. Po ní se dostanete do první haly. Vlevo od
vchodu do ní je supermarket Food City (jedna z mála sítí supermarketů na Srí Lance), kde si můžete
nakoupit za ceny, tak jako všude jinde na Srí Lance.

Poté projdete další bezpečnostní kontrolou do části haly, kde budete odbaveni. Odsud se už zpátky 
do předchozí haly nedostanete.

Opět budete on-line odbaveni, takže se postavte k přepážce Check In On-line – zde je podstatně 
méně lidí.

Potom projdete pasovou kontrolou. Žádnou odletovou kartu už nevyplňujete.

Pak se dostanete do odletové haly, kde si nejdříve zjistěte odkud Vám letadlo letí  - spoj EK 649 
(pozor – do Dubaje odlétají v podobnou dobu 3 spoje). 

Odletová hala ale není velká. Jsou v ní obchody Duty Free – ale pozor, pokud si koupíte nějaký 
alkohol, bude Vám při přestupu v Dubaji při bezpečnostní kontrole zabaven. Ten si kupte raději v 
Dubaji. 

WIFI na kolombském letišti funguje a v odletové hale jsou i počítače s internetem zdarma.

Pokyny a rady k přestupu v Dubaji

Přílet do Dubaje je v 05.55 hod. Po vystoupení v Dubaji projdete úplně stejnou procedurou, jako po 
cestě na Srí Lanku. 

Z Dubaje letíte letadlem EK 139 v 09.10 hod. Do Prahy přiletíte v 12.55 hod.

Pokud si koupíte něco (alkohol či cigarety) v Duty Free Shopu, pak si při výstupu z Prahy schovejte
tašku se zbožím do příručního zavazadla, protože pražští celníci jdou právě po taškách Duty Free 
Shopu. Přivézt do EU si můžete dovézt 1 litr alkoholu nebo 200 kusů cigaret (prohlídky jsou 
podstatně přísnější než po příletu na Srí Lanku).


