TIPPEK ÉS Hasznos TANÁCSOK:
REPJEGY: A repjegy ára folyamatosan emelkedni fog, így a legelső lépés ennek foglalása kellene, hogy
legyen. A facebook eseménynél a beszélgetéseknél töltöttünk fel képeket, hogy segítsünk a
foglalásban. Fizetni bankkártyával kell a repjegy teljes összegét az online foglalás utolsó fázisában.
CSOMAGOK: 2 db 23 Kg-os poggyászt lehet felrakni a gépre, a súlykorlátot a Finnair sajnos szigorúan
veszi, viszont, ha MEREV sí vagy snowboard zsákba rakjátok a felszerelést akkor az lehet 220 CM
hosszú is, az egyedüli kitétel, hogy beleférjen a 23 Kg-ba.
A repülőgép fedélzetére egy hátizsákot érdemes felhozni, amelybe a laptop, ruházat belefér. A
fedélzetre egy db hátizsák hozható fel.
3 csomag hozatala javasolt: 1 bőrönd a ruhákkal, 1 utazáshoz kompatibilis kerekekkel ellátott
sí/snowboard táska ( angolul ski travel bag ), 1 hátizsák, melyet az utastérbe kell felvinni.
ABS és BCA típusú LAVINA hátizsákok NEM SZÁLLÍTHATÓAK A REPÜLŐN! Még a csomagtérben sem!
Az egyedüli lavinazsák, ami repülőgépen is szállítható az a JetForce típus!
ÉTKEZÉS: A reggelik minden esetben biztosítva vannak, illetve az utazás során, a repülőjáratokon
biztosított az étkezés, így nem kell foglalkozni a szendvicsekkel. Vizet és egyéb italokat szintén
kapunk a repülőn.
A vacsorákat a csapat közösen fogja megoldani. A helyszíni szervezőnk megmutatja nektek a legjobb
és legolcsóbb éttermeket. Fontos tudni, hogy az árak Japánban jóval alacsonyabbak, mint NyugatEurópában!

Mi van, ha nem szeretem a Halat és a Seafoodot? Nos ha ez így van, akkor sem kell megijedni, mert a
reggelinél lehet választani, hogy Continental vagy Japános reggelit kérj. A continental reggelinél
európai ételeket szolgálnak fel. Az éttermekben is lehet találni olyan ételt, ami nem hal, vagy tengeri
herkentyű!
RUHÁZAT: Porhóban, azaz mély hóban fogunk csúszni, ajánlott olyan ruházat, ami nem ázik át, illetve
minimum 2 pár kesztyű. Meleg ruha már az utazás során ajánlott, a Finnairen nincs túl meleg .

Mit érdemes hozni: mivel nem csak pályán, hanem erdőben pályán kívül is csúszunk majd, nagyon
ajánlatos pieps+szonda+lapát, azaz az alap lavina kellékek hozatala. ( Ha nincs jelezzétek nekünk és
segítünk a beszerzésében vagy a bérlésben)
Széles Freeride léc, Freeride Snowboard: mivel egy lécet, deszkát hozhatunk, javasoljuk a széles
verziót, mivel azzal a legélvezetesebb a mély porhó csúszás

