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Kan et barn rejse alene?
Alle børn på 4 til og med 12 år kan rejse alene forudsat, at der er bestilt en supportservice
hos ﬂyselskabet. Af disse børn kræves det, at de rejser som en UM (mindreårig uden
ledsager) og sættes under ﬂyselskabets stabs ansvar, som vil følge dem i de forskellige
stadier af rejsen.
Dette ﬂyselskab kan evt. opkræve en afgift for denne service. Bemærk venligst, at nogle
virksomheder ikke tilbyder denne service, inkl. British Airways og lavprisﬂyselskaber såsom
Ryanair, Easyjet og Vueling.
I lufthavnen
Efter indtjekning tager ﬂyselskabet sig af barnet, og det bliver ledsaget af lufthavnens
sikkerhedspersonale til afgangs-loungen, inden det gives til kabinepersonalet til deres ﬂy.
Det anbefales, at forældre bliver I lufthavnen, indtil maskinen er ﬂøjet.
I lufthavnen vil kabinepersonalet overgive barnet til personalet på jorden, som følger det
gennem immigration, told og baggageudlevering. Barnet bliver så overgivet til den
ventende voksne. Vær venligst vidende om at jordpersonalet sandsynligvis vil bede den
voksne om identiﬁkation.
En passager på 12-17 er juridisk anset for en mindreårig, men kan rejse alene.De kan også
få den samme omsorg, hvis forældrene/værgen anmoder om det. Dette er en valgfri
service.
Du kan booke uledsagede mindreårige på enhver alder (over 2 til og med 17) på vor
webside, men kontakt venligst altid ﬂyselskabet, inden du køber din billet på vor webside.
I nogle tilfælde vil du måske behøve at kontakte ambassaden på bestemmelsesstedet for
oplysninger. Når du booker et ﬂy for en mindreårig, formoder vi,at:
- Du har allerede foretaget en anden eller vil foretage en anden booking på samme ﬂy
gennem oseller et andet agentur eller gennem luftfartsselskabet, eller
- Du kender allerede betingelserne for mindreårige uden ledsager hos alle de ﬂyselskaber i
drift, der er booket, og vil selv behandle ansøgningen om UM-service hos luftfartsselskabet.

Luftfartsselskaberne vil måske opkræve en afgift for denne service. I de ﬂeste tilfælde er vi
ikke i stand til at understøtte din UM-anmodning efter, at billetten er udstedt, og vi giver

ingen garanti. Efter at have modtaget en sådan reservation vil Sky-tours ikke være
ansvarlig for, at ﬂytransporten kan gennemføres og kan ikke give nogen garanti for, at den
mindreårige person vil blive accepteret til indtjekning. Det skal bemærkes, at Sky-tours ikke
vil være ansvarlig foren tabt billetpris eller erstatning af værdien af billetten. Derfor
anbefaler vi dig at rådføre dig med ﬂyselskabet og til slut foretagebookingen
direkte hos dem for at undgå ubehageligheder.

