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Informacje z transferu 

 
• Zarezerwuj przejazd z lotniska London Luton Airport do centrum Londynu pociągami Govia 

Thameslink Railway.  

• Przystanki w Londynie: London St Pancras International, Farringdon, City Thameslink, 

London Blackfriars, London Bridge oraz Elephant & Castle 

• U nas możesz zarezerwować bilet powrotny bez ograniczeń czasowych. 

• Pociąg nie dojeżdża bezpośrednio do lotniska. Pociąg do-/odjeżdża do/ze stacji Luton 

Airport Parkway; na lotnisko ze stacji kolejowej Luton Airport Parkway można dojechać 

autobusem. Wizztransfer jest ważny na pociąg, oraz na autobus kursujący pomiędzy 

lotniskiem a stacją kolejową. 

 

• Na lotnisku nasz punkt spotkań znajduje się poza terminalem. 

• Zalecanym punktem spotkania jest London St Pancras International. Proszę wsiadać do 

pociągu jadącego w kierunku Luton Airport Parkway. 

• W przypadku tego przejazdu w zakresie podróży obowiązuje Regulamin Przewozów 

Kolejowych organizowanych przez Govia Thameslink Railway; wszelkie pozostałe kwestie 

(w tym rezerwacje, anulacje, modyfikacje i reklamacje) są uregulowane w Umowie 

podróży z P-Air Magyarország Kft.  

• Nie upoważnia do przejazdu pociągami spółki East Midlands Trains, ani innych operatorów. 

• Bilet jest ważny w dniu wpisanym na blankiecie, oraz do godziny 04:29 dnia następnego. 

• Jeżeli zmieniasz termin podróży z Wizz Air, prześlij nam nowe dane dotyczące podróży 

najpóźniej na dwa dni robocze przez dotychczasowym i nowym terminem, ponieważ 

zmiany nie dokonujemy automatycznie. 

• Jeżeli zrezygnujesz z transferu, możesz to uczynić zgodnie z warunkami umowy przewozu, 

to znaczy musisz nawiązać z nami kontakt, na, co najmniej dwa dni robocze przed 

podróżą. Nie mamy możliwości zwrotu pieniędzy za transfer, jednakże w ciągu jednego 

roku możesz wykorzystać bilet na transfer lub przekazać go komuś innemu. 

• Jeżeli lot został odwołany, zgłoś się do nas i podaj nowy termin podróży. Jeśli nie podasz 

w porę zmian, niestety nie będziemy mogli wykonać przewozu. 

• Z przewozu można korzystać wyłącznie na podstawie wydrukowanego kuponu (e-ticket) 

ważnego w określonym dniu i godzinie. 
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Kontakt:  

 

Numer telefonu do biura: 0036 1 655 5302 

 

E-mail:  

info@p-airbus.com (informacje ogólne) 

modification@p-airbus.com (zmiany i rezygnacje dotyczące transferu)  

complaint@p-airbus.com (reklamacje) 

 

Jeżeli masz pytania, zapoznaj się ze stroną "Najczęściej Zadawane Pytania": 

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

 

Warunki podróży są dostępne pod adresem: 

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