Kaip įveikti baimę skristi?
Tikriausiai prieš skrydį ir jo metu mums visiems būna šiek tiek neramu ir baisu. Mes
turime kelis paprastus patarimus kaip tai galima įveikti. Pirmiausia reikėtų save
palepinti, leiskite sau tai, ko neleidžiate namie, pasižadėkite sau, ką nors mielo ir
gražaus nusipirkti. Taip pat labai svarbu atsipalaiduoti, skrydžio metu daug kalbėkite,
klausykitės muzikos ar žiūrėkite filmus, visa tai atitrauks Jūsų dėmesy ir net
nepajusite kaip jūsų kelionės tikslas bus visai šalia!
Yra keletas dalykų kurių ir nereikėtų daryti, kad neapsunkintumėte savo atostogų
pradžios. Prieš įlipant į lėktuvą labai daug nesidomėkite naujienomis, juk nėra būtina
skaityti apie lėktuvų katastrofas bei statistiką. Prisiminkite, kad lėktuvas yra
saugiausia ir greičiausia transporto priemonė. Nepersistenkite ir su alkoholiu, lašelis
žinoma tikrai nepakenks, bet jeigu padauginsite gali atsirasti supimo jausmas ir
pasidaryti bloga. Neprigerkite daug kavos nes kava labai skatina dehidrataciją, tai ne
tik bijosite artėjančio skrydžio, bet ir burna pradės džiūti!
"Meet&Greet;" parkavimas Hanojus oro uoste
Jūsų automobilio parkingu jau pasirūpinta! Tad atsipalaiduokite ir mėgaukites
prasidedančia kelione!
Užsisakę "Meet&Greet" parkingą Tarptautiniame Hanojus oro uoste Jūs
nebesirūpinsite ir neieškosite reikiamų aikštelių ar laisvos vietos jose. Mūsų visad
paslaugūs portjė pasitiks Jus tiesiai prie išvykimo salės, kur toliau būsite palydėtas
iki registracijos ar keleivių patikros. Automobilis bus saugiai nuvarytas į oro uosto
aikštelę, esančią šalia terminalo, o Jums grįžus bus paruoštas keliuose žingsniuose
priešais atvykimo terminalą esančioje trumpalaikio stovėjimo aikštelėje. Mūsų
darbuotojai ne tik pasirūpins Jūsų asmeniniu pasitikimu atvykus į Hanojuje, bet
pageidaujant įteiks ir nuplauto bei išvalyto automobilio raktelius. Mūsų paslaugumas
Jums nekainuoja papildomai! Tad mokėkite tik tiek, kiek už įprastą parkingą.
Jauskitės ypatingai nuo pirmųjų kelionės minučių... iki atvykimo sugrįžus į viešbučių
Hanojuje!
Atvykstate į Hanojus?
Leiskite viskuo pasirūpinti mums! Pasitiksime Jus oro uosto atvykimo salėje bei
pasirūpinsime, kad Jūs ir Jūsų bagažas saugiai, greitai ir komfortiškai pasiektų
pageidaujamą vietą Hanojuje. Asmeninė, verslo kelionė ar ekskursija taps vienu
malonumu! as Hanojus oro uoste.
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