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Změny v odbavení 
vybraných letů 
odlétajících z Terminálu 1

Stavíme pro vás modernější 
a pohodlnější letiště
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ZMĚNY V ODBAVENÍ VYBRANÝCH 
LETŮ Z TERMINÁLU 1
Momentálně pro vás stavíme modernější a pohodlnější letiště. Proto jsou
od března do srpna 2020 některé lety z Terminálu 1 odbavovány na Terminálu 2.
Omlouváme se za dočasné nepohodlí a přejeme vám příjemný let!

JAK SE DOSTAT Z TERMINÁLU 1 DO TERMINÁLU 2 
A ZPĚT?

TÝKÁ SE VÁS TATO ZMĚNA? HNED TO ZJISTÍME!
Pečlivě zkontrolujte, zda váš let zajišťuje některá  
z uvedených leteckých společností v seznamu vpravo.

Změna se vás NETÝKÁ, když:

1. Letíte z Terminálu 1 a vaše letecká společnost není na seznamu. 
2. Letíte z Terminálu 1, vaše letecká společnost je na seznamu, 

ale jste odbaveni on-line a máte jen příruční zavazadlo.
3. Letíte z Terminálu 2.

NE

Změna se TÝKÁ vašeho odletu, když:

Odlétáte z Terminálu 1 a vaše letecká společnost je uvedena 
na  seznamu, máte zavazadlo k odbavení a potřebujete 
palubní vstupenku. 
V tomto případě odbavení vašeho letu probíhá na přepážkách 
v Terminálu 2, odlétat však budete z Terminálu 1, kde také 
projdete pasovou a bezpečnostní kontrolou.
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Co tedy máte dělat? 

1 A. Přijeďte rovnou na Terminál 2. 
1 B. Pokud jste na Terminálu 1, nevadí. Následujte červeně vyznačenou  
 trasu, která vás dovede do odletové haly Terminálu 2. Trvá to přibližně  
 10 minut.
2. Najděte číslo vaší odbavovací přepážky na odletové tabuli  
 v Terminálu 2 nebo na webových stránkách www.prg.aero. 
 Vaše přepážka bude v místě označeném jako RED ZONE. 
3. Dostavte se na vaši přepážku k odbavení.
4. Po odbavení následujte zeleně vyznačenou trasu, která vás dovede do  
 Terminálu 1.
5. Na Terminálu 1 projděte pasovou kontrolou.

Trasa do Terminálu 1
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Terminál 2

Trasa do Terminálu 2
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Legenda k mapě:

T1 Terminál 1

T2 Terminál 2
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Trasa z RED ZONE v odletové hale Terminálu 2 k pasové 
kontrole na  Terminálu 1 zabere přibližně 10 minut.

Trasa do Terminálu 1

Trasa do Terminálu 2

10 min.
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POTŘEBUJETE VÍCE INFORMACÍ? 
JSME TU PRO VÁS.

Aktuální informace o změně odbavení 
najdete na webové stránce 
www.prg.aero/checkin2020. 

Kontaktovat nás můžete také 
na e-mailu info@prg.aero nebo 
na telefonu (+420) 220 111 888, 
kde vám jsou k  dispozici naši 
informační asistenti. 

Prosíme všechny cestující, aby dorazili na letiště 
s dostatečným předstihem. Doporučujeme přijet 

minimálně tři hodiny před odletem. 

Nezapomeňte, že elektroniku, elektronické cigarety, 
powerbanky a jiné lithiové baterie si musíte uložit 

pouze do  příručního zavazadla a vzít s sebou 
na  palubu letadla.
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