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Информации за трансфер 

 

• Вашата резервација важи за лоу-кост трансфер. Возилото за трансфер застанува 

само на назначената постојка/назаначите постојки и качува патници само од 

истата/истите. Други места за застанување не можат да се вклучат во превозот! 

• На аеродромот, автобусот ги качува патниците во паркингот пред излезот на 

терминалот. 

• Скопје, Хотел Алаксандар Палас: Зборното место ни се наоѓа кај паркингот на 

хотелот. 

• Нашите понатамошни постојки: Hotel Holiday Inn, Централна железничка станица, 

Hotel Continental 

• Времетраење на патувањето: околу 40 минути. 

• Pаспоред 

• Доколку Вие го изменивте времето на патувањето кај Wizz Air, Ве молиме испратете 

ни ги новите податоци на патувањето најдоцна 2 работни дена пред (и оригиналниот 

и новиот датум на) Вашето патување, бијдеќи промената не се остварува автоматски.  

• Доколку го откажете трансферот, тоа можете да го сторите согласно условите 

одредени во договорот за патување, т.е. морате да контактирате со нас најдоцна 2 

работни дена пред Вашето патување. Нашето претпријатие не е во можност да Ви го 

врати износот кој го плативте за трансферот. Меѓутоа во рок од 1 година истиот 

можете пак да го користите или да го префрлите на било кое друго лице.  

• Доколку летот Ви е откажан, Ве молиме контактирајте со нас и известете нè за новиот 

датум на Вашето патување! Ако не ја добиеме промената на време, превозот не може 

да се изведе за жал! 

• Трансфер услугата можете да ја користите само со отпечатена карта за трансфер 

(електронска карта) која важи за актуелното време! 

• Нашите автобуси за трансфер во Скопје сообраќаат според возниот ред подолу. Ве 

молиме проверете пред резервирањето дали постои соодветен временски термин за 

Вашиот лет! Доколку не наоѓате соодветно време во возниот ред, Ве молиме не го 

резервирајте трансферот. 

Контакт: 

Телефонски броеви за јавување само во врска со прашања за трансферот: 

 

Телефонски број на канцеларијата: 0036 1 655 5302 

 

Емејл: 

info@p-airbus.com (општа информација) 

modification@p-airbus.com (менување и откажување на резервации) 

complaint@p-airbus.com (рекламација) 

Доколку имате прашање, Ве молиме прегледајте го поглавјето „Често поставени прашања“ на 

нашата веб страна:   

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

 

Нашиот правилник за патување е достапен на следниот линк: 

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