Premium Economy Class - lidojums ar komfortu!
Vietas lidmašīnas pirmajās rindās (turp un/vai turp un atpakaļ).
Daudzveidīga ēdināšana un dzēriens lidojuma laikā (ēdiens un
dzēriens jāizvēlas vēl pirms lidojuma).
Atsevišķs reģistrācijas galdiņš lidostā "Rīga" (reģistrācija notiek pie atsevišķa reģistrācijas galdiņa,
kas paredzēts Premium Economy vai Business klases pasažieriem).
Premium Economy Class noteikumi un pakalpojuma saturs:
Pakalpojums tiek pasūtīts tūrisma aģentūrā, kurā tika veikta ceļojuma rezervācija. Pasūtot
pakalpojumu, nepieciešams norādīt ēdināšanas tipa kodu vai vairākus kodus, kuri ir izvēlēti (tādā
gadījumā, ja rezervācijā ir vairāk par vienu pasažieri un viņi izvēlējušies dažādus ēdināšanas tipus).
Pasažieriem vecumā līdz 14 gadiem, zīdaiņiem un invalīdiem tiek ierādītas sēdvietas 2. vai 3. krēslu
rindā, jo saskaņā ar lidojumu drošības nosacījumiem 1. krēslu rindā šīs personas atrasties nedrīkst.
Cena: 35,00 EUR (vienā virzienā). Pasūtot vairāk par vienu ēdienu katram pasažierim, katra nākamā
pasūtītā (papildus) ēdiena cena – 21,00 EUR (vienā virzienā). Pakalpojuma rezervēšanas laiks - ne
mazāk kā 48 stundas līdz izlidošanai.

Brokastu komplekts:
- siera omlete ar ceptiem
kartupeļiem
un dārzeņiem + jogurts;

Kоds: 89J

Alternatīva:
- brokastu komplekts: pankūkas ar
ievārījumu,
kruasāns, augļi + apelsīnu sula;

Коds: 96D

Komplekts bērniem:
- cīsiņi “Astoņkāji” ar
kartupeļu biezeni
un ķirštomātiem + biskvīts
Barni,
- jogurts un dzēriens;

Kоds: 90J

Alternatīva:
- ciabatta ar salami, sieru un

tomātiem;
- šokolādes batoniņš,
jogurts;
- apelsīnu sula;

Коds: 7J

Aukstās maltītes:

- lasis sinepju mērcē ar marinētiem
dārzeņiem + deserts un apelsīnu
sula;

Коds: 93J

Alternatīva:
- salāti ar ceptas liellopgaļas
šķēlēm, redīsiem un ķirštomātiem;
- kūpināts lasis un forele ar frisē
salātiem un citronu;
- svaigu augļu asorti; apelsīnu
sula;

Kоds: S12J

Aukstās maltītes:

-

sieru un gaļas izlase;
svaigi dārzeņi
jogurts, kruasāns, šokolāde
apelsīnu sula;

Kоds: B12J

Pusdienu komplekts:
- cepta vistas fileja saldskābā
mērcē ar rīsu
nūdelēm + deserts un apelsīnu
sula;

Pusdienu komplekts:
- grilēta cūkgaļas fileja ar
ceptiem kartupeļiem,
dārzeņiem un sēņu mērci +
deserts un apelsīnu sula;

Alternatīva:
- lasis terijaki mērcē ar rīsiem
un ceptiem
dārzeņiem (paprika, cukini)
+ deserts un apelsīnu sula;

Alternatīva:
- vistas šnicele ar vārītiem
jaunajiem kartupeļiem
- garneļu un rukolas
salāti; kiršu groziņš;
apelsīnu sula;

Коds: 32J

Kоds: 41J

Veģetārā maltīte:

- kartupeļu kroketes ar grilētiem
dārzeņiem
- grieķu gavēņa salāti
- svaigu augļu asorti; apelsīnu
sula; Kоds: H40J

Коds: 42J

Kоds: H7J

