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Afgang fra Kastrup til 
Kangerlussuaq  el.  Narsarsuaq

Idiotsikret ”vej”ledning 
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Måske kommer du med en taxa, bus eller bil, her skal du stige af. Læg mærke til skiltet, 
som er midt i billedet, gå til Terminal 2. hvis du har meget bagage med, tag en vogn.
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Kig op på skiltet foroven, der står afgang, der skal du gå ind!
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Måske kommer du med toget fra København eller Jylland, tag rulletrappen op, når du 
ankommer til Kastrup lufthavn.
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Her er indgangen til Terminal 3, gå ind og drej til højre. Gå mod Terminal 2. Terminal 3 er 
det sted hvor man ankommer fra Grønland.
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117 skridt skal du tage for at dreje højre (jeg har talt, det er rigtigt nok  )
brug dine øjne, kig efter skiltet til Terminal 2.
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Hvis du er blevet væk i Terminal 3, led efter sådan et skilt, som viser hvor Terminal 2 er.
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I hvert Terminal står der om check-in information, de viser enten flyafgange eller 
flyankomst og et kort over lufthavnen og hvor Terminalerne er henne.
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Her skal du checke-in for at aflevere bagage, få din boardingkort, du skal checke-in 
senest 2 timer før afgang. Din håndbagage/ rygsæk skal ikke afleveres der.

Her skal du vise din kopi af bookingnumret og du skal også vise din pas.
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Når du har checket ind og fået din boardingkort, skal du op af trapperne. Her siger du så 
farvel til dine kære og vinker  farvel, for de kan ikke følges med dig længere
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For enden af trapperne, ser det sådan ud. Du skal dreje af fra trappen til venstre. Gå mod 
sikkerhedskontrollen. Tag din boardingkort op og læg alt metal i din håndbagage.
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Her skal du igennem den første sikkerhedskontrol, hvor du skal vise din boardingkort.  
Følg folk foran. Lige efter kommer du igennem en metaldetektor, det er den anden 

sikkerhedskontrol.
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Når man kommer ud af sikkerhedsstedet, ser du det første store skilt, som viser 
flyafgangene og deres udgange som hedder gate  læg mærke til Narsarsuaq og hvilken 
gate, du skal hen til.  Står der A14 eller står der noget andet på den?. Gå efter numret  

og pilene som vises i skærmen.
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Der er masse af butikker, men vent til du kommer til Narsarsuaq, der er det nemlig meget 
billigere, tag hellere til udgangen, når der står ”boarding” skal du være i gaten nu, hvis 

der står ”closed”, er du forsinket, men hvis der står ”to gate” kan du stadigvæk nå det og 
der skal du gå til gaten.
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Sådan kan gaten se ud, du skal ind, men læg mærke til at så snart du er inde, kan du 
ikke tage på toilet, gør det inden du går ind. Nogen gange er gaten lukket, men du skal 
bare vente i nærheden, indtil det bliver lukket op og der kaldes ind til flyet. Her skal du 

vise din boardinkort og din pas.
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