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Informaciją apie transferu 
 

• Jūs rezervavote žemos kainos „Airport Express” transferą, kurie aptarnauja Nordeka. 

Transfero transporto priemonė mieste sustoja tik nurodytoje/nurodytose sustojimo 

vietoje/vietose; t.y.keleivius paima jose. Transfero metu negalima įterpti kitų sustojimų! 

• Riga oro uoste mūsų susitikimo vieta yra už terminalo ribų. 

• Reisai iš Rigais išvyksta iš internacionalinės autobusų stoties. 

• Kitos stotelės: pagrindines viešbučiai Rigos Centre, tame tarpe Islande Hotel, Maritim Park 

Hotel Riga, Hotel Riga, Opera Hotel & Spa, Tallink Hotel Riga, Radisson Blu Hotel Latvija, 

Albert Hotel, PK Riga Hotel & Spa, Monika Centrum Hotel. Daugiau informacijos 

• Trukmės kelionę:   20-30 minučių 

• Pervežimų autobusu iš Vilniaus/ į Vilnių varkaraštis pateiktas žemiau. Prieš rezervuojant 

prašome pasitikrinti, ar yra Jūsų lėktuvo reisui tinkamas laikas! Jei tvarkaraštyje nematote 

tinkamo laiko, prašome nerezervuoti pervežimo autobusu. 

Riga oro uoste -> Autobusų stoties 

Transfer: 05:30-00:35. Autobusas išvyksta kas 30 minučių 

Autobusų stoties-> Riga oro uoste 

Transfer: 04:25-00:00. Autobusas išvyksta kas 30 minučių 

• Jei Jūs Wizz Air-e pakeitėte savo kelionės datą, prašome vėliausiai likus 2 darbo dienoms 

iki kelionės (kiek pradinės, tiek naujos datos) atsiųsti mums savo naujus kelionės 

duomenis, nes pakeitimas neautomatiškas. 

• Jei Jūs atsisakote transfero, tai galite padaryti pagal kelionės sutartį, t.y. vėliausiai likus 2 

darbo dienoms iki kelionės Jūs turite susisiekti su mumis, mūsų įmonė neturi galimybių 

Jums grąžinti sumos, sumokėtos už Jūsų transferą, tačiau Jūs galite per 1 metus juo vėl 

pasinaudoti arba perduoti kitam asmeniui. 

• Jei Jūsų reisas buvo anuliuotas, prašome susisiekti su mumis ir pranešti mums naują 

kelionės laiką! Laiku negavę pranešimo apie pakeitimą, deja, neturime galimybių įvykdyti 

pervežimo. Transfero kainos dėl neįvykusio pervežimo dėl priežasčių, nepriklausančių nuo 

mūsų, nekompensuojame! 

• Pervežimo paslauga galite pasinaudoti tik tuomet, jei atspausdintą kelionės čekis (e-

ticket) naudojate tik jame nurodytą dieną ir laiku! 

 

Kontaktinė informacija: 

 

Biuro telefono numeris: 0036 1 655 5302 

 

El. pašto adresas:  

info@p-airbus.com (bendro pobūdžio informacija) 

modification@p-airbus.com (rezervacijos pakeitimas, anuliavimas)  

complaint@p-airbus.com (pretenzijos) 

 

Jei turite klausimų, prašome išsinagrinėti Dažnai Užduodamus Klausimus mūsų interneto svetainėje: 

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

 

Mūsų kelionių taisykles rasite spustelėję šią nuorodą:  

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

https://www.p-airbus.com/uploads/a/WL_TT_MAPS/Riga%20k%C3%B6ztes%20meg%C3%A1ll%C3%B3k/LT%20more%20info.pdf
mailto:info@p-airbus.com
mailto:info@bpexpress.hu
https://www.p-airbus.com/index.php?faq=faqdoc
https://www.p-airbus.com/?info=travelcondi

