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Transzfer információk 
 

• Foglaljon vonat transzfert London Luton Repülőtér és London központja között, a Govia 

Thameslink Railway vonataira.  

• Megállóhelyek Londonban: London St Pancras International , Farringdon , City Thameslink 

, London Blackfriars , London Bridge vagy Elephant & Castle. 

• Oda-vissza vonatjegyét nálunk időkorlátozás nélkül lefoglalhatja. 

• A vonat nem megy be közvetlenül a repülőtérre. A vonat Luton Airport Parkway 

vasútállomásig/-tól jár. A repülőtér és a Luton Airport Parkway vasútállomás között a 

vasútállomásra vivő buszjárattal szállítjuk utasainkat. A WizzTransfer jegy mind a 

vonatra, mind a reptér és a Luton Airport Parkway vasútállomás között járó buszra 

érvényes. 

 

• A repülőtéren találkozási pontunk a terminálon kívül, a parkolóban található. 

• Londonban javasolt találkozási pontunk a London St Pancras International. Kérjük, a 

Luton Airport Parkway állomásra tartó vonatra szálljon fel. 

• Erre a transzferre vonatkozóan, az utazásra a Govia Thameslink Railway Nemzeti Vasúti 

Szállítási Szabályzata érvényes; minden másra (beleértve a foglalást, lemondást, 

módosítást, reklamációt) a P-Air Magyarország Kft. Utazási szabályzata érvényes. 

• Nem érvényes az utazás East Midlands vonattársaság, illetve más vonattársaságok 

vonataira.  

• A jegyek a rajtuk szereplő utazási napon érvényesek, és az azt követő napon 04:29-ig.  

• Amennyiben Ön megváltoztatta utazás időpontját a Wizz Air-nél, kérjük, küldje el nekünk 

új utazási adatait legkésőbb 2 munkanappal utazása (mind az eredeti, mind az új dátum) 

előtt, ugyanis a módosítás nem automatikus. 

• Amennyiben transzferét lemondja, azt az utazási szerződésben foglaltak alapján teheti 

meg, azaz legkésőbb 2 munkanappal utazása előtt fel kell venni velünk a kapcsolatot, 

cégünknek nem áll módjában a transzferért kifizetett összeget Önnek visszautalni, viszont 

azt 1 éven belül újra fel tudja használni, vagy bárki másra átruházni. 

• Amennyiben járatát törölték, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot, és közölje új utazási 

időpontját! Ha nem kapjuk meg időben a változást, sajnos a szállítás nem kivitelezhető! 

• A transzfert igénybe venni csak az adott időpontra érvényes, kinyomtatott transzfer 

jeggyel (e-ticket) tudja! 
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Kapcsolat: 

 

Irodai telefonszám: 0036 1 655 5302 

 

E-mail:  

info@p-airbus.com (általános információ) 

modification@p-airbus.com (foglalások módosítása, lemondása)  

complaint@p-airbus.com (reklamáció) 

 

Amennyiben kérdése van, kérjük, tanulmányozza át a Gyakran Ismételt Kérdéseket weboldalunkon:  

https://www.p-airbus.com/?faq=faqdoc 

 

Utazási szabályzatunk az alábbi linken érhető el: 

https://www.p-airbus.com/?info=travelcondi 
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