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Informasjoner om transferen 
 

• Du har bestilt en lavpris "Airport Express" overføring, som opereres av Nordeka. I byen 

stopper vi bare på det gitte stoppestedet/de gitte stoppestedene; og passasjerene hentes 

også fra disse stedene. Det er ikke mulig å legge inn flere stoppesteder i transferruten. 

• Møtestedet vårt på flyplassen i Riga er utenfor terminalen. 

• Fra Riga går bussene fra Den Internationale Bussterminalen. 

• Øvrige stoppesteder:  Rigas største hoteler, inkludert 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. Mer Info  

• Reisetid: 20-30 minutter 

• Busstransferen i Riga skjer i samsvar med rutetabellen. Vær vennlig og sjekk om det er et 

passende tidspunkt som tilsvarer din flyavgang. Ikke reserver busstransferen, dersom du 

ikke finner et tilsvarende tidspunkt.  

Riga flyplassen  -> Riga Bussterminalen  

Busser: 05:30-00:35, Ruten kjøres hvert 30. minutt 

Riga Bussterminalen -> Riga flyplassen 

Busser: 04:25-00:00, Ruten kjøres hvert 30. minutt 

• Dersom du har endret reisens tidspunkt hos Wizz Air, vær vennlig og send oss de nye 

reisedatoene/tidene inntil 2 arbeidsdager før avreise (gjelder både den opprinnelige og 

den nye datoen), endringene oppdateres ikke automatisk. 

• I samsvar med reisekontrakten kan transferen avbestilles, hvis dette meldes til oss inntil 

2 arbeidsdager før reisen. Vi kan ikke refundere transferprisen, men billetten kan brukes 

innen 1 år eller overdras til noen. 

• Dersom flyet er kansellert, vær vennlig og ta kontakt med oss for å oppgi ny reisetid. Hvis 

vi ikke blir informert om forandringen i tide, kan transporten dessverre ikke bli 

gjennomført! I tilfelle avlysning av transport på grunn av årsaker utenfor vår kontroll 

refunderer vi ikke prisen. 

• Var vennlig og skriv ut din e-ticket under alle omstendigheter, uten denne kan du nemlig 

ikke bruke tjenesten. 

 

Kontakt: 

 

Kontornummer: 0036 1 655 5302 

 

E-post:  

info@p-airbus.com (generell informasjon) 

modification@p-airbus.com (endring, avbestilling)  

complaint@p-airbus.com (reklamasjon) 

 

Dersom du har spørsmål, vær vennlig å les gjennom Ofte stilte spørsmål på vår nettside: 

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

 

Vårt reisereglement finner du på følgende link:  

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