
         Lentokenttäkuljetukset  
 

 
Maanantai, 6. helmikuuta: Saapuminen lentokentälle 
 

LCI:n hyväksymä saapumispäivä on maanantai 6.helmikuuta. Kun olet noutanut 
matkatavarasi, siirry henkilöiden luokse, jotka kantavat Lions Clubs -kylttejä. He 
ohjaavat sinut bussikuljetuspaikalle.  
 
Signature Transportation Group tarjoaa DGE:n lentokenttäkuljetukset sekä Chicagon 
O'Hare että Midway -lentokentiltä.   
 
Tulevien piirikuvernöörien lentokenttäbussit lähtevät seuraavista paikoista:  
 

  

O’Haren kansainvälinen lentokenttä (ORD) 
 

Midwayn lentokenttä (MDW) 
 

Kansainväliset 

lennot 

 

Kaikki kansainväliset lennot saapuvat 
terminaaliin 5. 

 
Siirry passintarkastukseen ja näytä passisi ja 

viisumisi (jos sellainen on) virkailijalle.  Nouda 

matkatavarasi ja siirry tullitarkastukseen.  Kun 

olet selvittänyt tullitarkastuksen, etsi Lions-

logoa kantavia henkilöitä ja Signature-

yrityksen edustajia terminaalin keskellä olevan 

infopisteen vierestä.  He ohjaavat sinut DGE:n 

bussikuljetuksiin Q Centeriin. 

 
 

 

Huomaa, että kaikki kansainväliset lennot 
saapuvat O’Haren kansainväliselle 
lentokentälle (ORD) 

 
Kotimaan 

lennot 

 

Siirry alemman tason matkatavaroiden 

noutoalueelle lentosi matkatavarahihnalle ja 

nouda matkatavarasi. Etsi Lions-logoa 

kantavia henkilöitä ja Signature-yrityksen 

edustajia, jotka ohjaavat sinut 

lentokenttäbusseihin Q Centeriin. 

 
Signature-yrityksen henkilökunta odottaa 

seuraavien ovien vieressä jokaisen 

terminaalin matkatavara-alueella. 

 
• Terminaali 1 - Eteinen 1F 

Starbucks-kahvilan vieressä 

• Terminaali 2 – Eteinen 2C 

Starbucks-kahvilan vieressä 

• Terminaali 3 - Eteinen 3D 
Starbucks-kahvilaa vastapäätä 
 

 

Siirry keskimmäisiä liukuportaita pitkin 

matkatavaroiden luovutusalueelle. 

 
Etsi liukuportaiden alaosasta kyltti, jossa 
on "Lions"-logo ja Signature-yrityksen 
työntekijä, joka ohjaa sinut hakemaan 
matkatavarasi. Kun olet noutanut 
matkatavarasi, he ohjaavat sinut DGE:n 
lentokenttäkuljetuksiin Q Centeriin. 

 
Huomaa, että Midwayn lentokentällä on 
vain yksi terminaali. 

 

HUOMAA: Jos otat taksin lentokentältä Q Centeriin 6. helmikuuta, kuluja ei 
korvata. 

 



         Lentokenttäkuljetukset  
 

 

Perjantai, 10. helmikuuta: Lähdöt lentokentälle 

LCI:n hyväksymä lähtöpäivä on perjantai 10. helmikuuta. Varmista ennen Q Centeristä 

lähtöä, että olet ottanut mukaasi kaikki arvoesineesi huoneesta sekä maksanut laskusi 

vastaanotossa. 
 
Lentokenttäkuljetukset lähtevät Q Centerin Welcome Centeristä.  Lähtöaikataulut 

toimitetaan jokaiseen luokkahuoneeseen. Aikataulut sisältävät tarkemmat tiedot 

lähtöajoista perjantaina 10. helmikuuta Q Centeristä lentokentälle. 

Käytä alla olevia suositeltuja aikoja ohjeena lähtöäsi varten, jotta sinulla on riittävästi 

aikaa. Todelliset lähtöajat saattavat muuttua vallitsevien sääolosuhteiden mukaan 

ja ajoneuvojen saatavuuden perusteella.    

  
O’Hare (ORD) 

 
Midway (MDW) 

Kansainväliset lennot 3,5 tuntia ennen lennon lähtöä 3,5 tuntia ennen lennon lähtöä 

Kotimaan lennot 3 tuntia ennen lennon lähtöä 3 tuntia ennen lennon lähtöä 

 

HUOMAA:  Jos otat taksin Q Centeristä lentokentälle 10. helmikuuta, kuluja ei 
korvata.  

 
Matkustamiseen liittyvä apu 
Jos sinulla on kysyttävää liittyen lentoihisi tai jos koet viivästymisiä matkustaessasi, ota 

yhteyttä matkasuunnitelmassasi mainittuun matkatoimistoon. Voit myös ottaa meihin 

yhteyttä osoitteella DGETravel@lionsclubs.org tai soittaa numeroon (+1-630) 468-7052. 

Käsimatkatavarat 
Kanna kaikki arvoesineet sekä lentoliput, passi ja lääkkeet käsimatkatavaroissa. 
Suosittelemme myös, että laitat käsimatkatavaroihin vaihtovaatteet. 
 
Matkatavarat 
LCI hyvittää jokaiselle tulevalle piirikuvernöörille yhden ruumaan menevän ja lentoyhtiön 
paino- ja mittarajoitusten mukaisen matkalaukun kulut. Muiden ruumaan menevien 
lisämatkatavaroiden kulut ja/tai ylipaino ovat matkustajan henkilökohtaisia kuluja. 
Merkitse kaikkien matkatavaroiden sisä- ja ulkopuolelle nimesi, osoitteesi ja 
puhelinnumerosi. Muista sisällyttää matkatavarakulut matkakulujen 
korvaushakemukseen. Kuitti maksetusta matkatavarasta vaaditaan korvauksen 
saamiseksi. 
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