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Kæmpe guide 
til timer i transit

Mange af vinterens rejser 
går via en mellemlanding 
i en af Europas store 
lufthavne. Rejseliv guider til 
fem af de største, og hvad 
man kan bruge ventetiden i 
dem til.

Af Gitte Holtze



4

Charles de Gaulle, Paris
Er opdelt i tre terminaler, som man kommer rundt 
mellem via et shuttle-tog. Den største og den, de fleste 
danske rejsende formentlig vil mellemlande i, da det er 
her, alle Air France fly opererer fra, er terminal 2. Denne 
terminal er opdelt i syv afgangshaller (2A-2G).
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Shopping
Designerbutikker

Lufthavnen har et stort udvalg af filialer af de 
store modehuse, fra Hermès til Hugo Boss, og 
fra Bvlgari til Swarovski. Butikkerne findes i 
både T1 og flere af afgangshallerne i T2. 

La Maison du Chocolat, 2A-C-E-F 

Chokolade af høj kvalitet er i ditto kurs hos 
mange af de passagerer, der mellemlander i 
Charles de Gaulle, og et af de steder, man kan 
impulsshoppe sig fattig i alt fra gavebokse 
med trøffelchokolade til nødder dækket i tyk, 
mørk chokolade, er La Maison du Chocolat. 

Bvlgari 1 og 2 A, 2C, 2E

Juveler er tidløse. I mere end 125 år har 
verdens smukkeste kvinder båret Bvlgaris 
smykker -Elizabeth Taylor, Grace Kelly og Sofia 
Loren. Ud over juvelerne er der også tørklæ-
der, solbriller og lædervarer i forretningerne i 
lufthavnen.

Mad og drikke
Charles de Gaulle har trods sin størrelse og 
beliggenhed i et land, der er kendt for sit køk-
ken, ikke et imponerende udvalg af caféer og 
restauranter med gastronomi af høj klasse. Et 
af de få bud på mere end en slatten sandwich 
er

Caviar House & Prunie, C2C

Vi kender den fra Københavns Lufthavn, men 
Caviar House er også i Paris med boblende 
champagne,  Prunier Saint James eller Malos-
sol kaviar, skaldyr og røget laks i forskellige 
versioner. Dyrt men dejligt.

La Terrasse de Paris. T1

Også en af de lidt dyrere spisesteder, sam-
menlignet med caféerne. Serverer mad i 
bistro-stil. Garanterer servering inden for 30 
minutter. 

Paul

Er alt, hvad man har brug for, en hurtig sand-
wich før eller efter flyveturen, er Paul et ud-
mærket bud. Paul er ikke en fornem restau-
rant, tværtimod kan den bedst karakteriseres 

som en bod. Men kvaliteten af sandwich er i 
forhold til prisen okay, og så går det hurtigt. 
Man kan også få kager af forskellig slags.  
Findes i alle terminalerne. 

Aktiviteter
Playstation areas

Man behøver ikke være barn for at blive 
begejstret over muligheden for at træde 
ind i en verden af spil. I alle terminalerne er 
der indrettet specielle såkaldte Playstation 
3-stationer, hvor man ganske gratis kan gribe 
joysticket og bruge tiden på at konkurrere 
mod sig selv eller hinanden i en lang række 
spil. 

Video Lounge

Som passager i Charles de Gaulle kan man 
bruge ventetiden i lufthavnen på at gå i 
biografen. Det foregår i en ny video lounge, 
hvor man – gratis – kan se film og serier på 
3D skærme og fra bløde sæder med indbyg-
gede højtalere. I første omgang får Terminal 
2E en video lounge, men det er planen, at der 
med tiden skal være 11 »biografer« i Charles 
de Gaulle. 

Massage

Efter en lang nat i et økonomiklasse-sæde er 
der formentlig en del kvinder, der ikke føler, 
at de ligner en supermodel. Har man tid, kan 
man hos Be Relax få lagt en makeup, der 
sletter alle spor af dårlig søvn. Er man mere 
til forkælelse af kroppen end udseendet, 
kan man få en massage af alt fra skuldre til 
fødder, og i tidsintervaller fra ti til 60 minut-
ter. Det er muligt at booke i forvejen, men 
ligesom spa-huse i andre lufthavne kan man 
også bare møde op. Be Relax findes i terminal 
2A, 2C, 2E, 2F, 2G.

 

Faciliteter
Wifi

Der er 15 minutters gratis adgang til wifi i 
lufthavnen.  

Børn

Charles de Gaulle har pusle-områder til ba-
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byer, hvor man uforstyrret kan skifte ble. For 
de større børn er der legepladser, børne-tv 
hjørner og gratis malebøger, som man kan 
downloade fra lufthavnens hjemmeside. 

Lounges

Premium Icare Loungerne med gratis wifi og 
buffet og drinks er mod betaling (30 euro - ca. 
225 kr.) åben for alle flypassagerer med af-
gang fra den pågældende terminal.  Der kan 
bookes plads online i forvejen. 

Tre af lufthavnens lounger har adgang for alle 
passagerer med et Priority Card.  Det er Uni-
ted Club Lounge, Icare Lounge og Air Canada 
Lounge .

Bad

Kl. 10-18 kan man på timebasis, hvis der er 
ledige værelser, leje et værelse på hotel Ibis 
i lufthavnen, hvor man kan tage bad. Det 
koster 75 kr.
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Schiphol, Amsterdam
Er én stor terminal med tre afgangshaller. Man kan 
gå rundt mellem de tre haller (selv om der er langt).  
Mellemlanding for især det hollandske flyselskab KLM.
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Shopping
Tax-free shopping

Schiphol opererer i stor stil med konceptet 
»see, buy, fly«, og har 75 butikker i afgangs-
hallerne, hvor man kan købe taxfree, hvis 
man flyver til en destination uden for EU, og 
som spænder over alt fra parfume til blom-
ster. Og vil man gerne være fri for at slæbe 
varerne med på ferie, kan man hente dem på 
sin returvej gennem Schiphol. 

Victorias Secret

Det er formentlig især kvinder, der vil lægge 
vejen forbi en af lufthavnens nyere butikker, 
Victorias Secret, der som bekendt er lig med 
især lingerie og makeup. Butikken spreder 
sig over 70 kvadratmeter og er indrettet 
topmoderne med store sort-hvide fotografier 
af Victorias Secret supermodeller. 

Hermès

En butik, hvor passagerer med penge og dyr 
smag kan shoppe visakortet rødglødende i 
blandt andet tørklæder, tasker, slips og tøj fra 
det franske modehus Hermès. Butikken ligger 
i terminal 3.

Mad og drikke
Bubbles Seafood & Wine bar

Må ventetiden gerne nydes i luksus, er et af 
de mest oplagte steder den minimalistisk og 
funky indrettede Bubbles Seafood & Wine 
bar, hvor man, som navnet antyder, kan 
mæske sig i bobler og dyre dråber, samt i 
hummer, østers, laks, muslinger eller – hvis 
det skal være ekstra eksklusivt – kaviar af 
den fineste kvalitet. 

Cafe Amsterdam

Schiphol ligger i Holland, og vil man gerne 
have et skud hollandsk kultur, men ikke har 
tid til at forlade lufthavnen, kan man i stedet 
besøge Café Amsterdam, der smager lidt 
derhenad. Caféen er indrettet med billeder 
på væggen, lavt til loftet og en dæmpet 
belysning. Ved læsebordet kan man give sig 
i kast med dagens aviser hen over kaffe eller 
sandwich. 

JuicyDetails 

Jetlag kan ikke skylles væk med et skud frisk 
juice, men energiniveauet hæves formentlig 
mere med et glas friskpresset æble-jordbær 
juice end med cola. Juicebaren JuicyDetails 
har ud over juice smoothies og såkaldte 
energiboosters (som blandt andet kan være 
hvedegræs eller ginseng) på menuen.

 

Aktiviteter
Massage

Det er de færreste, der efter en lang flyvning 
på især flyets bagerste billige rækker ikke 
kan mærke en vis stivhed i kroppen. Som kan 
afhjælpes ved en omgang massage hos Back 
to Life, hvor man kan give sig selv en fodmas-
sage, en skulder-nakke-ryg-arme-og-hænder 
massage, eller en såkaldt aqua massage (dog 
af den slags, hvor man ikke behøver smide tø-
jet). Hver af de tre massageformer kan klares 
på 10-20 minutter. 

Casino

Føler man sig heldig før ferien eller har mas-
ser af kontanter i overskud efter ditto, kan 
man på casinoet i Schiphol rulle sig ud som 
high roller ved enten black jack-bordet, på 
rouletten eller ved en af spilleautomaterne. 
Casinoet har åbent kl. 06.30-19.30, og man 
skal være over 18 år for at komme ind. 

Rijksmuseum

Schiphol har i mange år haft sit eget museum, 
som passagererne gratis kan besøge. Rijks-
museum er en filial af det originale museum 
af samme navn i Amsterdam og indeholder 
en permanent udstilling af ti værker af store 
hollandske kunstnere, samt skiftende udstil-
linger. Det er gratis at komme ind på museet, 
som holder åbent hver dag kl. 7-20.

 

Faciliteter
Bibliotek

Schiphol har sit eget bibliotek, hvor man 
gratis kan låne bøger, musik og film. 

Wifi
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Der er én times gratis adgang til wifi i lufthav-
nen. 

Hotel

Har man brug for ordentlig søvn, kan man på 
timebasis (dog mindst fire timer) checke ind 
på Yotel, som ligger i lufthavnen. Prisen for 
fire timer er fra 345 kr., herefter koster det 75 
kr. i timen. Der er tv, bad og gratis wifi.

Børn

Schiphol har en babycare lounge, hvor man 
gratis kan bade, made og give sit barn en lur i 
en af de syv barnesenge.

Lounges

To af lufthavnens lounges er for alle,  Service-
air Lounge 26 i Terminal 1 (flyvninger inden 
for Schengen) og Serviceair Lounge 42 i Termi-

nal 3 (non-Schengen). Priser fra ca. 180 kr. for 
tre timers ophold. Aviser, snacks og drikkeva-
rer (også alkoholiske) er inkluderet i prisen. 

Bad

For cirka 100 kr. kan man bruge lufthavnsho-
tellet Mercure’s eller Yotel’s  »Shower rooms«.   

Åben himmel

Schiphol har en såkaldt Airport Park med 
træer (blandt andet et 130 år gammelt et af 
slagsen indendørs med lyden af fuglefløjt, og 
der ud over er der adgang til en stor terrasse 
under åben himmel – midt i lufthavnen. 

Rest zones

Schiphol er udstyret med et stort antal »ligge-
stole«. De er placeret i områder væk fra det 
værste mylder.
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Frankfurt am Main
Har tre terminaler, T1, T2 og Lufthansa First Class 
Terminal, den sidste er kun for Lufthansas passagerer, 
der flyver på 1. klasse. Man kan gå (eller tage toget) 
mellem T1 og T2.  Det tyske flyselskab Lufthansa har 
mange oversøiske ruter fra lufthavnen.
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Shopping
Shanghai Tang

Det er muligvis ikke så oplagt med en butik, 
der signalerer Kina og Silkevejen midt i 
noget så bundtysk som Frankfurt. Ikke desto 
mindre er Shanghai Tang shop et forfriskende 
pust i en lufthavn proppet med kædebutik-
ker. Udvalget strækker sig fra solbriller og 
smykker til tasker og tilbehør, alt sammen i 
kinesiske mønstre og farver. 

Tiffany

Frankfurt Lufthavn var den første i verden, 
der blev beriget med en filial af den for-
nemme smykkebutik Tiffany & Co. Det er 
her, man kan udvælge hvilken diamant, man 
gerne vil have på fingeren, hvis man en dag 
skal forloves eller ens mand vinder i Lotto, 
eller her, man kan shoppe eksklusive smykker 
og ure, hvis man allerede har en bugnende 
bankkonto. 

Levi’s

Det klassiske jeansmærke behøver forment-
lig ikke megen introduktion. Et stort udvalg af 
jeans i forskellige modeller til både mænd og 
kvinder, samt jakker, trøjer, T-shirts og diverse 
tilbehør er hvad, man kan bruge tiden på at 
se, prøve og/eller købe, mens man venter på 
sit fly videre fra Frankfurt Lufthavn. Butik-
ken ligger uden for transithallen, så man skal 
en tur ud af lufthavnen og tilbage gennem 
security bagefter.

Virtual shopping

Flere steder ved afgangsgates er opstillet 
store tavler med billeder af varer for virtuel 
shopping. 60 forskellige parfumer, kosmetik, 
spiritus og konfektureprodukter er inddelt 
i tre kategorier: Bestsellers, New og Special 
Offers, hvor sidstnævnte skiftes hver måned 
som i forretningen. Ved hver vare er en QR 
kode, som passagerer kan scanne enten via 
Heinemann Express Shopping app eller en 
standard QE code-læser - og et kvarter senere 
er varerne i den lille udleveringsstand ved 
siden af tavlen. hvor man også betaler.

Mad og drikke
Hermanns

Tyskland er pølsens land, og vil man bruge sin 
ventetid i den tyske lufthavn på at indtage et 
typisk tysk måltid, er der ingen vej uden om 
Hermanns. Konceptet for caféen er pølser i 
alle afskygninger, fra bratwurst til bockwurst, 
og serveret »on the rocks« eller med f.eks. 
kartoffelsalat eller pommes frites til. Ligger  
udenfor transithallen. 

Hooters

Verdens første lufthavnsversion af den le-
gendariske Hooters åbnede i 2010 i Frankfurt 
Lufthavn. På menuen er de klassiske ameri-
kanske Hooters-retter som chicken wings og 
burgere, mens storskærme viser sport, og 
piger i stramme orange hotpants udgør tje-
nerstaben. Ligger også udenfor transithallen.

Natural Mobil 

Organisk er kodeordet for caféen Natural 
Mobil, hvor man derfor ikke overraskende 
kan få smoothies og friskpresset juice i lange 
og ukonverserede baner. Har man brug for en 
smule fast føde, kan man krydre de flydende 
energibomber med sandwich eller de traditio-
nelle tyske pretzels.

 

Aktiviteter
Frisør

Hvor mange, der i virkeligheden har et kæm-
pebehov for at få rettet lokkerne eller blive 
udstyret med en ny hårfarve på vej til eller 
fra ferie, er formentlig begrænset. Ikke desto 
mindre har man i Frankfurt Lufthavn mulig-
heden i frisørsalonen Tröndle i Terminal 1. 
Man kan bestille tid i forvejen eller bare møde 
op og håbe på en ledig tid. Et tip: Spørg efter 
tilbudspriser, som salonen ofte opererer med.

Kapel-koncerter

Frankfurt Lufthavns kapel er dedikeret ro 
og stilhed i kontrast til resten af lufthavnens 
larm og hektiske stemning. Men den første 
søndag i hver måned, er der også lyd på 
kapellet, når der arrangeres en halv times 
såkaldt lunch-time koncert.
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Airport sightseeing tours

Der er mange dele af en lufthavn, man som 
passager i transit ikke oplever, i Frankfurt 
Lufthavn har man mulighed for at komme 
en lille smule ind bag kulisserne på en af de 
guidede airport sightseeing tours. Tag for 
eksempel med på den 105 minutter lange 
tur til lufthavnens brandstation eller den 
mest populære all-round mini-tour, hvor man 
blandt andet kommer ud til den ene runway. 
Den tur varer 45 minutter og koster 60 kr. for 
voksne.

 

Faciliteter
Wifi

Der er 30 minutters gratis wifi i  Frankfurt 
Lufthavn. 

Børn

Der findes legepladser og pusleområder flere 
steder i lufthavnen. 

Lounges

I Frankfurt Lufthavn kan alle passagerer, uan-
set hvilken klasse, man har flybillet til, købe 
sig adgang til Luxx Lounge og SKY LOUNGE 
til cirka 225 kr. for tre timers adgang. Med i 
prisen er drikkevarer og snacks. 

Bad

For cirka 45 kr. kan man købe sig adgang til et 
bad, inklusive lån af håndklæde, shampoo og 
hårtørrer. Baderummene findes flere steder i 
lufthavnen.  

Leisure zone

Har man brug for søvn eller bare hvile, findes 
der i Frankfurt Lufthavn områder dedikeret 
det formål og indrettet med blandt andet 
»liggestole«.
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Madrid Airport, Barajas
Har fem terminaler, T1-T3 ligger i samme bygning og 
man kan gå mellem dem. Der går shuttlebus til T4, og 
shuttletog mellem T4 og T4S – sidstnævnte er en såkaldt 
satellit-terminal til T4. De internationale fly med bl.a.  Det 
spanske flyselskab Iberia har ruter til Sydamerika fra T4.
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Shopping
Sibarium, T4

Fra ost til olivenolie, og pølser til skinke. 
Spanien er kendt for sine mange delikatesser, 
og Sibarium er det helt rigtige sted at tømme 
feriekontoen, hvis man er bidt af en gal gour-
met eller bare glad for gode råvarer. Butikken 
har to filialer i Madrid Lufthavn, begge i T4. 

Mango, T4

Mango er et af de mest kendte og populære 
spanske mærker inden for tøj til kvinder. 
Kædens butik i Madrid Lufthavn er stor og lys 
og med et udvalg bredt nok til, at man godt 
kan få lang tid til at gå med at investere i et 
nyt outfit. 

Rolex, T4

Ingen lufthavn uden luksusbutikker. I Madrid 
kan især de med en fetisch for ure fortabe sig 
i enten indkøb eller drømme om indkøb af de 
famøse Rolex-modeller. I samme butik føres 
det spanske mærke Tous, som er lig med eks-
klusive smykker, tasker og tilbehør. Ligger i T4

 

Mad og drikke
Tap Tap Tapas, T2

Er man outshoppet eller bare mere til at sidde 
og kigge på menneskemylderet eller læse en 
bog, mens man venter på flyet, er tapasbaren 
et godt sted at gøre det.  Her er et fint udvalg 
af gode spanske vine (som sælges per glas), 
en god tapas-menu at gå om bord i, hvis man 
er småsulten. 

El Madrono, T4

Man skal godt nok ud af lufthavnen og 
efterfølgende tilbage gennem security for 
at aflægge restauranten El Madrono et visit, 
eftersom restauranten ligger uden for transit-
området. Til gengæld er den formentlig 
Madrid Lufthavns bedste bud på en gourme-
trestaurant, som blandt andet er indrettet 
med såkaldte private dining-rooms, hvor man 
hen over f.eks. en omgang foie gras og eller 
en lakse tournados med asparges således 
kan tale helt privat. 

Cerveceria 1516, T2

Øl, øl og mere øl. Det er i korte træk, hvad 
man kan forvente i baren Cerveceria 1516 
i lufthavnens terminal 2. Har man brug for 
mere fast føde end humle, kan man dog også 
investere i sandwich og andre lette retter.

 

Aktiviteter
Spa, T4

Har man god tid, er den ikke dårligt givet ud, 
hvis man bruger den på at forære sig selv en 
behandling i Travel Spa før eller efter en lang 
flyvetur over Atlanten. Man kan nøjes med 
en kort massage af ryg eller nakke, eller man 
kan give den hele armen og hoppe i tyrkisk 
bad, jacuzzi og sauna. Eller – hvis man har 
mere behov for ny frisure – kan man booke 
tid hos frisøren. Travel Spa har to butikker i 
henholdsvis T4 og T4S. 

Imaginarium, T4

Er en butik af den farverige slags, hvor børn 
(og voksne med et veludviklet barnligt sind) 
godt få en god portion tid til at gå med at se 
og prøve legetøj og spil – det meste af det 
af den slags, som man kan blive klogere af 
at lege med. Butikkens indgang er indrettet 
med en finurlig todelt børne- og voksen-dør. 

Kapel

I T1, T2 og T4 kan man slippe væk fra det 
generelle lufthavnskaos og –larm ved at søge 
ind i kapellet. I weekenden er her dog ikke så 
meget ro, da der afholdes messe – hvilket til 
gengæld kan være en speciel oplevelse.

Faciliteter
Wifi

Gratis wifi i de første 15 minutter i Madrid 
lufthavn. 

Børn

Der findes et legeområde i T2, samt et såkaldt 
nursery i T2 og T4,hvor man kan pusle og 
bade, varme en flaske, og give barnet en lur i 
en babyseng. De to nurseries er bemandet.  

Lounges

 Der findes to lounges i Madrid lufthavn, som 
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alle uanset billettype kan købe sig adgang 
i tre timer til: La Revoltosa i T4 og Amnios 
Lounge i T4S. Priser  fra ca. 225 kr. I begge 

lounges er snacks og drikkevarer inkluderet i 
prisen, i Amnios Lounge findes et rygerrum.
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Heathrow, London
Har fire terminaler (1, 3, 4 og 5). Man kan gå mellem 
terminal 1 og 3, transport til og mellem de øvrige 
terminaler foregår via bus eller tog. 

Flyselskabet British Airways har hjemme i Heathrow, så 
flyver man med det selskab, mellemlander man her.
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Shopping
Harrods

Heathrow er stoppet med eksklusive filialer 
af high fashion modehuse – fra Burberry 
og Dior til Jimmy Choo og Prada. Har man 
imidlertid ikke tid til at besøge dem alle, kan 
man i stedet forsvinde i Harrods, hvor de 
fleste af dem er repræsenteret. Det famøse 
varehus med luksusvarer har en butik i alle 
fire terminaler. 

Paul Smith

Den berømte britiske designer med striberne 
har butikker over hele verden, men afdelin-
gen i T4 i Heathrow er den første af slagsen i 
en lufthavn. Som allerede er blevet til to, idet 
man i T3 kan købe sig fattig i rejserelaterede 
Paul Smith produkter såvel som tøj til mænd 
og kvinder. Butikken i T4 fører jeans, sko og 
tilbehør. 

Hamleys, T1

Verdens største britiske legetøjsforretning, 
hvis butik i London er en af byens store tu-
ristattraktioner, må naturligvis være repræ-
senteret i Storbritanniens største lufthavn. I 
Hamleys kan ungerne gå amok i det nyeste 
nye legetøj, mens morfar kan blive nostal-
gisk over reproduktionerne af det, der var 
fremme, da han var barn. Kendte mærker 
som Lego og Barbie troner også på hylderne.

Mad og drikke
Plane Food, T5

Gordon Ramsay åbnede sin første lufthavns-
restaurant i 2008, og ud over mad af høj 
kvalitet (og pris) får man ved et besøg i Plane 
Food, som restauranten hedder, også første-
klasses udsigt til aktiviteten på lufthavnens 
runways, Plane Food er udstyret med gulv 
til loft vinduer og en af lufthavnens bedste 
placeringer. 

V Bar, T5

V Bar er en kombination af klassisk og moder-
ne indrettet bar, hvor man kan fejre den kom-
mende eller overståede ferie med eksklusiv 
vin eller cocktails som mojitos, Singapore 

Sling eller en af de fem champagne-cocktails, 
eventuelt krydret med et par af barens tapas-
retter. Baren ligger i T5 i et regulært lokale 
med vægge og loft, så man kan nyde sin drink 
tilbagetrukket fra resten af lufthavnens kaos.

Yo! Sushi, T3

Det behøver ikke være dyrt for at være godt, 
og Yo! Sushi er en sushi-kæde med rimelige 
priser og et stort udvalg af sushi og andre 
japanske retter, som med sit rullende sushi-
bånd koncept også er en restaurant, hvor 
man kan spise forholdsvis hurtigt, hvis man 
er i bekneb for tid. Retterne på båndet, der 
løber gennem hele restauranten, koster fra 
15 til 45 kr.

 

Aktiviteter
Kunst

I T5 har man indrettet et galleri med værker 
af britiske kunstnere, blandt andet originale 
malerier, skulpturer og fotografier. Kunst-
nerne tæller Lorne McKean, Mike Speller og 
Huw Williams. Galleriet vil frem til OL i 2012 
udstille værker med relation til olympiske og 
paralympiske atleter. 

Spa

I en spa i en lufthavn er man helt klar over, 
at kunderne har alt fra 15 minutter til halve 
dage til rådighed, derfor findes der hos Be 
Relax Spa i T5 massage-og spa-behandlinger 
af varierende længde. Fra en 15-minutters ex-
press manicure eller pedicure til en timelang 
Anti Jet Lag ansigtsbehandling eller en thai 
massage. Og er man på vej til varmere him-
melstrøg og ikke nåede at gøre sig bikiniklar, 
kan man også få en bikinilinje-voksning. Man 
kan booke på forhånd på hjemmesiden eller 
bare møde op. 

Nr. 1 Traveller Lounge har også spa med be-
handlinger fra ca . 130 kr. for et kvarters mas-
sage af læg, nakke eller hvor det nu gør ondt, 
samt kosmetiske behandlinger og voksning.

Se på fly

Der er adskillige steder i terminalerne, hvor 
man kan fordrive ventetiden med at betragte 
de mange hundrede tons fly lette og lande. 
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T1: I Caffé Nerro, The Tin Goose Pub, Est Caffe 
og Costa Coffee.

T3: Nr. 1 Traveller Lounge & Spa.

T4: I Costa Coffee og fra sæderne i flere af 
vente-områderne.

T5: Næsten uanset hvor man er i T5, har man 
udsigt til flyene, restauranterne Wagamama 
og Gordon Ramsey Plane Food ligger dog i 
første parket.

Faciliteter
Wifi

Der er 45 minutter grtis wifi for alle i Heat-
hrow. 

Hotel

Har man brug for ordentlig søvn, kan man på 
timebasis (mindst 3 timer men ikke en almin-
delig overnatning) booke et soverum i Nr. 1 
Traveller Lounge i Terminal 3. Der er enkelt- og 
dobbeltværelser med bad, lille skrivebord, TV 
og internetadgang. Pris pr. time 175 kr. fpr et 
enkeltværelse og ca. 260 kr. for et dobbelt-
værelse.

Man kan også checke ind på på Yotel. Man 
skal dog ud af lufthavnen og tilbage gennem 

security, da Yotel Heathrow ligger på såkaldt 
»landside«. Prisen for fire timer er fra 280 kr., 
herefter koster det 75 kr. i timen. Der er tv, 
bad og gratis wifi.

Børn

Der er puslerum i alle terminalerne i Heat-
hrow. 

Lounges

Der er flere lounges i Heathrow, som man, 
uanset hvilken klasse, man rejser på, kan 
købe sig adgang til:

Servisair Executive Lounge i T1 og T3 koster 
adgang i op til tre timer med adgang til drinks 
og snack ca. 150 kr.

Nr. 1 Traveller Lounge & Spa i T3 har ikke 
tidsbegrænsning på opholdet. Her koster det 
ca. 260 kr. og ermed har man adgang til gratis 
wifi og et måltid varm mad fra bistro snack 
og drikkevarer.

Bad

I T4 findes baderum. De er gratis at benytte, 
mens man betaler for håndklæde og sæbe. 
Også baderum i Nr. 1 Traveller Lounge  i T3, 
adgang ca. 85 kr. inkl. håndklæde, sæbe og 
hårdtørrer.
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Få meget mere indhold på
PLUS for 29 kr. per måned

Vi publicerer nye guider hver eneste 
dag året rundt om:

Sundhed

MotionPrivatøkonomi

Rejser

Slank

Se mere 
på bt.dk/plus 

eller 
b.dk/plus


