1. Tarkista kaikki matkustusasiakirjat ennen matkan alkua
Tee matkan tarpeelliset tarkistuslistat, tarkista ne kerran, tarkista ne kahdesti, tarkista ne niin monta
kertaa kuin tarvitaan varmistaaksesi, että et pääse esittämään vanhentunutta passia lentokentän
sisäänkirjautumisen yhteydessä. Tarkista passisi voimassoloaika ennen matkaasi sekä luottokorttien
ja henkilökorttiesi. Jos passisi on kelvollinen, muista, että jotkut kohteet vaativat vähintään kuusi
kuukautta voimassaoloaikaa matkan päätyttyä, muuten saatat olla vähemmän tervetullut
maahantulija turisti matkakohteessasi.. Viisumivaatimukset voivat olla hankalia myös, joten
järjestää tarvittavat paperityöt ennen kuin poistut talosta ja teet pakolliset järjestelyt hyvissä ajoin
ennen lentämistä.
Et pääse kovin kauas vanhentuneen passin kanssa!
2. Merkitse matkatavarasi
Se saattaa tuntua vanhanaikaiselta, kun on olemassa lentoyhtiöiden elektroninen
merkintäjärjestelmä näinä päivinä. Mutta itse matkatavaroiden merkitseminen voi vain säästää sinua
menettämästä matkalaukkuasi. Ennen kuin lähdet ulos, kirjoita kohde-hotellin osoite etusivulle ja
kotiosoitteesi sisäpuolelle matkalaukun nimi-ja osoitelappuun. Jos laukku katoaa, sinun on hyvä
olla sähköpostiosoitteesi tai puhelinnumerosi myös matkalaukun nimilapussa, matkalaukun
kadottua saat sen takaisin nopeammin.
3. Tulosta hotellisi nimi ja osoite
Vältä juoksemasta ympäriinsä matkakohteessasi perillä, yrittäen arvata, missä hotellisi voi olla.
Tulosta hotellisi nimi- ja osoite sekä kuvakaappaa reitti-ohjeet puhelimellasi tai tablet-laitteellasi,
jotta saat antaa tai näyttää ne taksin kuljettajalle, jos hän on yhtä eksynyt kuin sinäkin. Pidä myös
hotellivaraustasi kopio valmiiksi, varmistaaksesi sujuvan ja nopean sisäänkirjautumisprosessin, kun
olet vihdoin saapunut matkakohteeseesi.
4. Muista laturit ja sovittimet
Etenkin lomalla voi harmittaa, jos et voinut ottaa selfietä tapaamasi kuuluisuuden kanssa Instaan
tms someen. Varmista siis, että pakkaat kaikki laturit kaikkiin sähkölaitteisiin, jotka aiot viedä
mukanasi mukaan lukien puhelimet, kannettavat tietokoneet ja oikean sovittimen määränpäähäsi.
Varmista laitteiden yhteensopivuus matkailijan sähkö-oppaasta. Et voi mennä vikaan yleiskäyttöisen
sovittimen, matka-adapterin kanssa kanssa.
5. Pakkaa viisaasti
Sinun ei tarvitse matkustaa vuodeksi, joten jätä tarpeettomat matkatavarat kotiin. Se säästää stressiä,
nopeuttaa liikkumisesta lentoasemalla sekä vältyt mahdollisilta ylipaino matkatavaramaksuilta
lentokentillä.
6. Pidä nesteet niihin tarkoitetuihin pulloihin ja kannettavat tietokoneet valmiina turvatarkastuksiin.
Turvallisuusjono lentokentällä voi olla pitempi kuin Joulupukin tuhma lista joulu-aikana, ja niin
paljon ihmisiä yrittää päästä kotiin. Säästä aikaa laittamalla kaikki nesteet 100 ml: n astioihin, jotka
on järjestetty yhdeksi läpinäkyväksi uudelleensuljettavaksi muovipussiin. Ota varapussi ja välttäkää
ylimaksuilta lentoasemalla. Samoin pakkaa kannettava tietokone tai muu sähkölaite jonnekin
helposti nostettavaan reppuun tai sille tarkoitettuun läpinäkyvään pakkausosastoon. Tällä tavalla
nopeutat kulkua turvallisuus tarkastuksissa ja selailet viime hetken Duty Free joululahjoja nopeasti.

7. Matkustaminen kohtuullisessa ajassa
Älkäämme unohtako, matkan on tarkoitus olla loma, joka ei tarkoita punasilmäisyyden purkamista
ja laskeutumista keskellä yötä matkakohteeseen. Voit halutessasi ottaa nämä vähemmän sosiaaliset
lennonajat saadaksesi paremman matkan hinnan, mutta saapuminen virkistyneenä kohteeseen,
valmis syömään, juomaan ilman väsymystä on korvaamaton. Joten jos sinulla on vaihtoehto, ota
reittisi ja lentojen lähtö aikataulu kohtuullisempaan ajankohtaan.
8. Ota viihdepaketti lapsille viihdepaketti lennolle
Pidä lapset viihdyttävät aluksella ja valmistele aktiviteettipakettia, jotta heidän käyttämättömät
peukalot pysyvät varattuna ja aktiivisena lennon aikana. Värikirjat, tarrat, kannettava DVD-soitin,
älypuhelimet ja sovellukset ovat kaikki hyviä vaihtoehtoja. Jos nämä epäonnistuvat, on aina
(kevyesti) uhka hiukan hiillostaa Joulupukin lahjoilla, jotta istuvat rauhallisemmin lennona aikana.
9 Säilytä välipaloja
Ovatko sterristasot matkalla alkaneet nousta, kun verensokeritaso laskee? Sen sijaan, että ostat
ylihintaisen kalkkunan voileivän lentokentällä tai jonkinlaisen rasvaisen piirakan, pakkaa omat
välipalat jo kotona, jossa on täynnä omia mielimakujasi, estäen nälän tunteen jos pitkiäkin
odotusaikoja. Tarkista lentoyhtiön kanssa kaikki elintarvikkeiden ja juomien määräykset, jotka
saattavat estää sinua ottamasta niitä mukaasi.
10. Helppoa matkantekoa
Loma on parasta mutta arvokasta aikaa matkustaa, mutta lentoasemalla tai ilmassa stressaaminen ei
ole järkevää, onnistut vain stressaamaan itsesi sekä kanssa matkustajat, ja palutuminen stressaavalta
matkalta matkakohteessa kestää pitempään, etkä nauti lomastasi ensimmäisinä päivinä.

