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During the flight
01.
02.
03.

04.
05.

Always wear your mask and follow
cough etiquette.
Wash your hands. Soap is available in
lavatories for your safety and comfort.
This aircraft was disinfected before your
flight. In addition to that, this aircraft is
equipped with High-Efficiency
Particulate Air (HEPA) filters, which
capture >99% of airborne particles.
Pay attention to and follow our
crew instructions.
Use wet wipes to clean your hands or
give additional cleanliness to
the surfaces.

Skrydžio metu
01.
02.
03.

04.
05.

Visada dėvėkite veido kaukę ir laikykitės
kosėjimo etiketo.
Plaukite rankas. Muilą galite rasti lėktuvo
tualetuose.
Šis lėktuvas buvo dezinfekuotas prieš
skrydį. Orlaivyje įrengti didelio
efektyvumo HEPA filtrai, kurie sulaiko
>99% ore esančių dalelių.
Sekite ir laikykitės įgulos nurodymų.
Naudokite drėgnas servetėles rankoms
nusivalyti arba jei norisi papildomai
nuvalyti paviršius.
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Dear Passengers,
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We are happy to welcome You onboard our aircraft! Thanks for entrusting
Your journey to our crew, who will try and do their best to ensure a safe and
comfortable flight.
While the situation is still messy around the world because of coronavirus, it
is a change of scenery that helps clear Your head and recollect yourself after
a prolonged period of restraints. We are happy to be a part of Your journey
and wish You unforgettable moments!
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Your safety is our top priority. That is why we are adhering to the highest upto-date standards of aviation regulatory bodies. We work to ensure that appropriate preventive measures are taken to prevent the spread of the Covid-19 virus. To make Your journey safe and smooth, we ask You to follow the
recommendations provided herein.
Avion Express team

Mieli keleiviai,
Džiaugiamės galėdami pasveikinti Jus mūsų orlaivyje! Dėkojame, kad
patikėjote savo kelionę mūsų įgulai, kuri stengsis padaryti viską, kad skrydis
būtų saugus ir patogus.
Nors dėl Covid-19 viruso padėtis visame pasaulyje išlieka neaiški, aplinkos pakeitimas padeda prablaškyti mintis nuo užsitęsusių suvaržymų. Džiaugiamės
galėdami būti Jūsų kelionės dalimi ir linkime nepamirštamų akimirkų!
Jūsų saugumas yra pagrindinis mūsų prioritetas. Štai kodėl mes laikomės
aukščiausių aviacijos reguliavimo institucijų nustatytų standartų. Stengiamės
užtikrinti, kad būtų imtasi tinkamų prevencinių priemonių siekiant užkirsti kelią
Covid-19 viruso plitimui. Kad kelionė būtų saugi ir sklandi, prašome laikytis čia
pateiktų rekomendacijų.
Avion Express komanda
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€7

Main course
Fresh meals are prepared before every flight.
Šviežias maistas ruošiamas prieš kiekvieną skrydį.

€5

€6
Crispy chicken
Traški vištiena

Asian pork

Rytietiška kiauliena

€6

Mexican tortilla with beef
Meksikietiška tortilija su jautiena

Vegetarian sandwich
Vegetariškas sumuštinis

Cheese and ham sandwich
Sumuštinis su kumpiu ir sūriu

Caesar salad with chicken

Cezario salotos su vištiena

Meals are served in a special inflight meal boxes. Ingridients listed on p.18.
Patiekalai pateikiami skrydžiui pritaikytoje maistinėje taroje. Patiekalų sudėtis pateikta 18 psl.
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€4
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Snacks
Pringles
€3
Chips

Knorr
€2.8
Cup pasta

Traškučiai

Užpilami makaronai

Gurmesa
€4
Dried pork straws

Pik-Nik
€3
Cheese straws

Vytinti kiaulienos šiaudeliai

Sūrio lazdelės

Snickers/ Kit Kat
€3
Chocolate bar

Boso
€3
Roasted peanuts

Šokoladinis batonėlis

Skrudinti riešutai

Bon Chance
€3
Dried bread

Dione
€3
Ice cream

Džiovinta duonelė

Ledai

Dilmah
€3
Black, green or fruit tea

Lavazza
€3.5
Coffee

Juoda, žalia arba vaisinė

Kava

arbata
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Soft drinks
& Water

Alcoholic beverages

Akvilė
€3 500ml
Water

Reserve de La Baume
€6 187ml
Red wine

Reserve de La Baume
€6 187ml
White wine

Vanduo

Raudonas vynas

Baltas vynas

Tymbark
€3 300ml
Juice

Freixenet Negro
€6 200ml €15 750ml
Semi-dry sparkling wine

Torres 10
€6 50ml
Brandy

Sultys

Pusiau sausas putojantis

Brendis

vynas

Kubuš
€3 400ml
Juice

Jack Daniel’s
€6 50ml
Whiskey

Absolut
€6 50ml
Vodka

Sultys

Viskis

Degtinė

Blindos
€3 500ml
Kvass

Švyturio Ekstra
€4 330ml
Light beer

Grimbergen
Double
Torres 10
€5
€6 500ml
Dark
beer
Brandy.

Gira

Šviesus alus

Tamsus
Brendis. alus

Coca-Cola
Fanta
Sprite
€3 330ml
Soft drink
Gaivusis gėrimas
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Perfumes on sale
Versace Dreamer
€20 50ml

Cerruti 1881
€20 50ml

EDT

EDT

Paco Rabanne
€20 100ml

Elizabeth Arden
5th Avenue
€20 50ml

EDT

EDP

Moschino Uomo
€20 75ml

Moschino Funny
€20 75ml

EDT

EDT

Polo Ralph Lauren
Men
€20 50ml

Polo Ralph Lauren
Women
€20 50ml

EDT

EDT

CK Sheer Beauty
€30 50ml

DKNY
Golder Delicious
€30 50ml

EDT

EDP
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Premium
Perfumes
Perfumes on sale

Giorgio Armani Si
€75 50ml
EDP

Diesel Only the Brave
€30 50ml

Davidoff The Game
€30 100ml

EDT

EDP

Black Opium
€74 50ml
EDP

Burberry Weekend
€30 50ml

Lacoste Essential
€30 75ml

EDP

EDP

Yves Saint Laurent Y
€62 60ml
EDT

Mugler Secret
€30 50ml
EDT

Issey Miyake
L’eau D’issey Homme
€30 75ml
EDT

Givenchy Gentleman
€62 50ml
EDT

Boss Dark Blue
€30 50ml

Boss Ma Vie
€30 50ml

EDT

EDT

Boss Orange Woman
€40 75ml
EDT

Michael Kors
Sexy Amber
€40 100ml
EDP
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Incredible face masks
Eveline
€4
Face Mask

Eveline Bubble
€4
Bubble Face Mask

Veido kaukė

Putojanti veido kaukė

For your
comfort
Žmonės
€3
Magazine
Žurnalas

Remove Before Flight
€5
Keychain
Raktų pakabukas

Avion Express
€2
Pen
Tušinukas

SterilPro
€3 50ml
Disinfection gel
Dezinfekcinis gelis
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Information
We accept payments in cash, VISA and
MASTERCARD.

Atsiskaityti galite grynaisiai pinigais, VISA ir
Mastercard.

All items are subject to availability. We apologize if your first choice is not available.
Consumption of your alcoholic beverages is
not permitted.

Prekių skaičius lėktuve ribotas. Atsiprašome,
jei Jūsų pasirinkta prekė jau parduota. Su
savimi atsineštus alkoholinius gėrimus vartoti
draudžiama.

It is prohibited to sell alcoholic drinks to persons under 20 years of age.

Asmenims iki 20 metų alkoholiniai gėrimai
neparduodami.

Please note that all flights are non-smoking.

Visuose mūsų skrydžiuose nerūkoma.

Meal

Ingridients

Vegetarian sandwich

Malt bread, Philadelphia cheese, salad, mozzarella cheese, pesto.

Patiekalas

Vegetariškas sumuštinis

Cheese and ham sandwich
Sumuštinis su kumpiu ir sūriu

Caesar sald with chicken
Cezario salotos su vištiena

Allergens
Alergenai

Salyklinė duonelė, Filadelfijos tepamasis sūris,
salotų lapai, mocarelos sūris, pomidoras, pesto
padažas.

Malt bread, Philadelphia cheese, salad, smoked
pork ham, fermented cheese, cucumber.
Salyklinė duonelė, Filadelfijos tepamasis sūris,
salotų lapai, rūkytas kiaulienos kumpelis, fermentinis sūris, šviežias agurkas.
Salad, cherry tomatoes, bread croutons, roasted
pork bacon, fried chicken breast, cheese, herbal
sauce.
Aisbergo salotos, vyšniniai pomidoriukai, duonos
skrebučiai, kepta kiaulienos šoninė, kepta vištienos krūtinėlė, kietasis sūris, žolelių padažas.

Asian pork

Pork loin, zucchini, pepper, sambal manis sauce,
fried potato rosettes.

Kiauliena rytietiškai

Kiaulienos nugarinė, cukinijos, paprikos, sambalmani padažas, keptos bulvių rožytės.

Mexican beef tortilla
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Sudėtis

Gluten-containing cereals, eggs and their products, soybeans and their products, milk and its
products, mustard and their products, citrus fruits,
may contain traces of nuts and peanuts.
Glitimo turintys javai, kiaušiniai ir jų produktai,
sojų pupelės ir jų produktai, pienas ir jo produktai,
garstyčios ir jų produktai, citrusiniai vaisiai, gali
būti riešutų ir žemės riešutų pėdsakų.

Tortilla, chopped beef, canned beans, carrots,
onions, garlic, pepper, tomatoes.

Meksikietiška tortilija su jautiena

Tortilijos, smulkinta jautiena, konservuotos
pupelės, morkos, svogūnai, česnakai, paprika,
pomidorų padažas.

Crispy chicken

Crispy chicken with fried potatoes and tomatoe
sauce, fresh carrots and cucumber.

Gluten-containing cereals, eggs and their products, milk and its products, may contain traces
of nuts and peanuts.

Traški vištiena

Traški vištiena su gruzdintomis bulvytėmis, šviežiomis morkomis ir agurkais bei pomidorų padažu.

Glitimo turintys javai, kiaušiniai ir jų produktai,
pienas ir jo produktai, gali būti riešutų pėdsakų.
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There are 144 seats on our A319s,
and our A320s welcome 180
travelers, while A321s can carry
up to 220 passengers.
Established in 2005, Avion
Express has over 16 years of
experience.
„Avion Express“ buvo įkurta
2005 m. ir vykdo veiklą jau
daugiau nei 16 metų.

We are successfully working with
clients in Europe as well as Africa,
Asia-Pacific, South America, and
flying all over the world.
Sėkmingai dirbdami su klientais,
įsikūrusiais Europoje, Afrikoje,
Azijoje ir Pietų Amerikoje,
vykdome skrydžius visame
pasaulyje.

Mūsų Airbus A321 lėktuvuose
yra 220 vietų, A320 talpina 180
keleivių, o A319 – 144 keleivius.

Our customers are airlines
and tour operators around the
world.
Mūsų klientai – tarptautinės
oro linijų bendrovės ir kelionių
organizatoriai.

We operate an Airbus A320
family aircraft fleet.
Mūsų orlaivių parką sudaro
Airbus A320 šeimos lėktuvai.

In 2020, we reached the 70th
position in TOP 1000 of the
Largest Companies in Lithuania
(according to the leading
business newspaper
Verslo žinios).

2020 m. užėmėme 70 vietą tarp
1000 didžiausių Lietuvos bendrovių („Verslo žinios“ reitingai).
Our first Airbus A320 was also
the first Airbus aircraft to be
registered in Lithuania
back in 2011.
Esame Airbus A320 lėktuvo
„krikštatėviai“ Lietuvoje –
2011 m. užregistravome pirmąjį
Airbus orlaivį šalyje.

In 2019, we became the
National Winner for Lithuania in
The Award for Growth Strategy
of the Year category, at
European Business Awards.
2019 m. pelnėme
apdovanojimą „Metų plėtros
strategija“ Europos verslo
apdovanojimų nacionalinėje
kategorijoje.

This summer, we operate flights
to more than 15 destinations
worldwide.
Šią vasarą vykdome skrydžius
daugiau nei 15 krypčių visame
pasaulyje.
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Our service flow
After the take-off, the cabin crew will distribute
pre-ordered meals first.
Depending on the amount, it may take more
than an hour.
Then cabin crew will collect waste and start
buy-on-board service.
The amount of products is limited.
We apologize in advance if your selection is not available.

Aptarnavimo eiga skrydžio metu
Iš pradžių orlaivio palydovai išdalins maistą keleiviams,
užsisakiusiems jį iš anksto.
Priklausomai nuo užsakymų skaičiaus tai gali užtrukti virš valandos.
Tada įgula surinks salone esančias šiukšles ir pradės prekybą.
Prekių skaičius ribotas.
Atsiprašome, jei Jūsų pageidaujamos prekės nebeliko.

