De,l,e kste
vinden plaats op
merseizoen zijn deze stationsgebouwen extra
sinaasappelstands, koffiebar en natuurlijk de
ke
je
dan wordt
vlucht omgeroepen en begint eindelijk je vakantiereir
tebeschrijving naar de zon of sneeuw.
Stel, je

komt aanrijden en parkeert je

auto tegen een relatieflaag tariefin de
directe omgeving van het stationsge-

bouw, de passagiersterminal. Na een
korte wandeling van enkele minuten
loop je met je bagage de vertrekhal van
het stationsgebouw in, checkt in bij een
van de balies of een kiosk. fe eventuele
handbagage Iaat je achter bij speciale
afgiftepunten. Als je van tevoren thuis
al hebt ingecheckt, Ioop je rechtstreeks

door naar de vertrekruimte met de uitgeprinte instapkaart met streepjescode
of digitaal op je mobieltje in de hand.

Even loungen

Dan kom je bij het beveiligingsfilter
zonder waterflesjes en grote hoeveelheden vloeistoffen. Na de vlotte paspoortcontrole loop je via taxfree winkeltjes,
waar je een krantje, tijdschrift ofbroodjes en een vers waterflesje kunt kopen,

naar de juiste gate. Even wachten in de
lounge bij de gate met het vliegtuig in
het vizier en dan zwaait de buitendeur
open. De passagiers lopen een paar
meter over het platform naar het gereedstaande vliegtuig, alwaar het instappen snel kan gaan met twee trappen
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aan de voor- en
achterzijde. Geen

wachtrijen en gedoe, als het goed
is. De vriendelijk
lachende stewardessen verwelko-

men en wíjzen je
stoel aan, als het

nodig is. Na het
opbergen van je
handbagage in
het bovencom-

partiment zijg
je eindelijk neer op je stoel evenals je
reisgenoten. Tevreden kijk je door het
ovale raam naar buiten. In de buikvan
het vliegtuig wordt de bagage ingeladen
en het stationsgebouw sluit zijn deuren.
Tot later na de terugvlucht.
AI met al ben je - als het goed is - na
een goed

halfuur vanafbinnenkomst

opgestegen. En dat is natuurlijk prima.
Kom daar maar eens om bij een grote

drukke internationale luchthaven.
Dat duurt zeker twee keer zo lang.
Als het vliegtuig is opgestege n, zet je
comfortabel je stoel iets achterover en
sluit even je ogen. Dit is vakantie, heer-

lijk!

Happy landing
Na de landing vindt de omgekeerde
procedure plaats. Na het teken en de
afscheidwoorden van de stewardessen,
sta je weer op, pakt je bagage uit het
compartiment boven je hoofd en loopt
in ganzenpas naar de uitgang. Na een
hartelijk 'bye bye' loop je de vliegtuigtrap weer af en steekt het platform over
naar de aankomsthai. 'Buenos tardes',
of zoiets hoor je het plaatselijke personeel zeggen. ]e wandelt de aankomsthal
binnen en wacht even bij de carrousels
van de bagage-uitgifte. Dan gaat het via
de paspoortcontrole en je staat buiten
voor het stationsgebouw in het zonnetje
van je favoriete vakantiebestemming,

eindelijk!
Zokan het ook, geen gedoe met eindeloze wachtrijeá, stampvolle belasting-

vrije winkels en overvolle lounges en
horecagelegenheden. Klein maar fijn,
daar gaat het om tijdens de vakantie.
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