Kartalla

toimituksen valinnat

A350-koneissa
myös
bisnesluokka
uudistuu.

Tämä oli
näkemisen
arvoinen

TA PROHM, KAMBODŽA

Ta Prohmin temppelissä Angkor
Watissa oli auringon noustessa
hiljaista. Luonnon ylivalta ihmisen
rakentamasta jää mieleen. Katju, AD
lentokoneet

Se on täällä! Millainen on Finnairin uusi Airbus A350?

ravintola

suuremmat, ja käytössä on 24 erilaista valais
tusohjelmaa sen mukaan, hehkuuko ulkona
auringonlasku tai vaikka revontulia.
Viihdejärjestelmä Elokuvia pääsee katsomaan
suuremmalta näytöltä kuin A340-koneissa,
kun istuimessa on 11 tuuman kosketusnäyttö.
Myös viihdesisältö uusitaan.
Lentomukavuus Matkustamon ilmanpaine on
korkeampi kuin A340-tyypissä, minkä pitäisi
parantaa matkustusmukavuutta. Myös ilman
suodatusjärjestelmän luvataan olevan edisty
neempi ja tehokkaampi. Sen ei esimerkiksi
pitäisi aiheuttaa vetoa.
Hiljaisuus Airbusin edellisiin konetyyppeihin
verrattuna A350 on hiljaisempi. Erityisesti ero
pitäisi kuulua nousun ja laskun aikana.
Wifi Wifi on tulossa sekä economy- että
bisnesluokkaan. Vielä ei ole päätetty, onko se
ilmainen. Pidetään sormet ristissä. MP
Ensimmäinen A350-lento lennetään Shanghaihin 25.10.

PÄÄSIÄISSAARI, CHILE

Outoja patsaita ja tunne, että on
kaukana kaikesta. Auringon
laskua Pääsiäissaarella en unohda
koskaan. Pekka, toimituspäällikkö

ALHAMBRA, ESPANJA

Moni iso nähtävyys paljastuu
mielikuvia arkisemmaksi – mutta
ei Alhambra. Maailman kauneim
pia palatseja. Kati, päätoimittaja

Syö parhaassa
Jos et vielä tiennyt, Kööpenhaminan Noma ei
ole enää maailman paras ravintola. Arvoste
tun The World’s 50 Best Restaurants -listauk
sen voitti tänä vuonna espanjalainen El Celler
de Can Roca (cellercanroca.com), joka peit
tosi Noman jo kerran vuonna 2013. Moder
niin katalonialaiseen erikoistunutta ravintolaa
pyörittää kolme veljestä. Joan kokkaa, Jordi
vastaa jälkiruuista ja Josep viineistä. Kuulostaa
leppoisalta, maksaa 300 euroa hengeltä.

20 MONDO syysKUU

HVERARÖND, ISLANTI

Ei haittaa, vaikka paikalla olisi
bussilastillinen muitakin. Vastaa
via kuumaisemia ei näe missään
muualla. Minttu, toimitussihteeri

ku vat: f i n na i r , e l c e l l e r d e c n r o c a , a l l ov e r p r e ss.

Finnair ottaa ensimmäisenä eurooppalaise
na lentoyhtiönä käyttöön uudet Airbus A350
XWB -laajarunkokoneet lokakuussa. Kyseessä
on yhtiön historian suurin investointi. Mutta
miten se näkyy tavalliselle matkailijalle?
Enemmän jalkatilaa Turistiluokassa istuinten
välinen etäisyys ei kasva, mutta jalkatilaa on
luvassa enemmän, kun penkkien alla ei enää
ole kytkentälaatikoita tai kaapelointeja.
Istumajärjestys Enää ei pääse istumaan kave
rin kanssa vain kaksin, kuten A340-koneis
sa joissa istuinsijoittelu on 2-4-2. A350:ssä
istutaan kolmestaan, 3-3-3. Hyviä puoliakin
on: A350:een olisi voinut tunkea keskiriville
neljännen paikan. Onneksi tähän ei ryhdytty.
Uudet penkit Turistiluokassa istuinosa kallis
tuu samalla kun selkänojaa kallistaa.
Tunnelmavalaistus Matkustamon sisustuksen
on suunnitellut dSign Vertti Kivi & Co. Erityi
sesti valaistukseen on panostettu. Ikkunat ovat

