
 

 Po vystoupení z letadla jděte podle 
 šipek „Connections“, které vás navedou 
 na osobní prohlídku (scan příručních   
 zavazadel, notebooky je třeba vyndat ze 
 zavazadel).

 Šipky Arrivals pro vás neplatí.

 Při příchodu ke scanerům uvidíte  
 modrou tabuli s čísly letů, destinacemi, 
 časy odletů a gejty, z nichž letadla 
 odlétají.

 Najděte si Colombo a zapamatujte si 
 číslo gejtu. Ty tabule pak budou i dále v 
 halách.

 Tady zrovna vidíte let do Colomba, ale 
 číslo letu tam ještě není, protože my 
 jsme letěli zpět do Prahy hodně hodin 
 před odletem letadla na druhou stranu 
 do Kolomba. 
 Např. u Perthu vidíte A13, což    
 znamená, že letadlo bude odlétat z haly 
 A a nástupní brány (gejtu) 13.

Terminál 3, z něhož jsou odbavovány lety Emirates, je tvořen třemi odbavovacími halami 
označenými A, B a C. Můžete přiletět z Prahy na halu B a odlétat z haly C (může to být jakákoliv 
kombinace těchto hal, která při odletu z Prahy ještě není známá). Nejjednodušší je přílet i odlet ze 
stejné haly.
Mezi halami B a C se dá přejít pěšky. Hala A je separovaná a z haly B nebo C se na ni dostanete 
vláčkem (takové krátké metro o 2 vagonech). Je to tam dobře značené, případně všude jsou 
zaměstnanci Emirates a ti vás nasměrují.



 Scanování příručních zavazadel a 
 osobní prohlídka. Tady si obvykle 
 musíte vystát delší frontu.
 Vzadu pravo nad pánem v modrém 
 tričku je směrovka All Departures, 
 kterou se budete řídit po osobní 
 prohlídce.

 Projdete pod cedulí a za ní zahnete 
 doleva a sjedete po schodech dolů.

 

 Dostanete se do tranzitního prostoru 
 haly, odkud vedou směrovky 
 na další haly a gejty. Odsud se budete 
 řídit písmenem haly a číslem gejtu letu 
 do Kolomba (C17 níže je jen 
 ilustrativní).

Pokud přiletíte na jinou halu než my, tak můžete jít jinými směry, ale vždy to bude Connections – 
modrá tabule s destinacemi a gejty – scanery – All Departures – a pak dál podle čísla vašeho gejtu.


