
SENAST REVIDERAD 2020-07-09

Intyg för barn som 
reser ensamma

Om ditt barn reser flera gånger på egen hand erbjuder vi en trygg och smidig lösning. 
Köp våra buntbiljetter för ensamåkande barn och betala 895,- per enkelesa (gäller vid 

beställning av 6 st enkelresor eller fler). Det är ett tryggt och flexibelt alternativ där 
biljetterna kan användas fritt under ett helt år. Och dessutom av alla barn i familjen 
från 5 år och upp till 17 år. I biljetten ingår givetvis ledsagning under hela resan för  

alla barn mellan 5-11 år. 

För mer info, besök vår hemsida airleap.se.
Kontakta sales@airleap.se för att beställa dina biljetter.



TEL: +46 (0)8-501 200 00
MAIL: SUPPORT@AIRLEAP.SE
AIRLEAP.SE

AIR LARGE EUROPEAN AVIATION PROJECT AB
BOX 240 SE-190 47,  STOCKHOLM-ARL ANDA
ORG.NR: SE 559159-7579

INTYG FÖR BARN SOM  
RESER ENSAMMA
SENAST REVIDERAD: 2020-07-09

Unaccompanied minor handling form / 
Intyg för barn som reser ensamma

Comments/Eventuella kommentarer

Family or surname/Efternamn Given name/Förnamn Age/Ålder Sex/Kön Language/Språk

Flight no./Flightnr Date/Datum

From/Från To/Till

Name - Escort on departure/Namn - Ledsagare vid avgång

Address/Adress

Name - Meeting at arrival/Namn - Möter vid ankomst

Address/Adress

Name - Parent or guradian/Namn - Förälder eller vårdnadshavare

Address/Adress

Date and signature/Datum och underskrift

Telephone/Telefon

Telephone/Telefon

Telephone/Telefon

Identity verified on departure/Identitet verifierad vid avgång (Air Leap/Airport Staff)

Identity verified on arrival/Identitet verifierad vid ankomst (Air Leap/Airport Staff)

E-mail - Escort on departure/E-mail - Ledsagare vid avgång

E-mail - Escort on arrival/E-mail - Ledsagare vid ankomst
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