
PERVEŽIMAI MALAGOS ORO UOSTAS 
KOSTA DEL SOLIO KURORTO REGULIARIEMS REISAMS PERVEŽIMAS

VYKDOMAS BENDROVĖS BRAVO TOUR PLUS - SHUTTLE BUS MARŠRUTINIAIS
AUTOBUSAIS 

Pervežimas iš Malagos oro uosto į KOSTA DEL SOLIO kurortą kursuoja pagal užimtumą (laukimo
laikas nuo 35 min iki 1 val). 

DĖMESIO! Pervežimo metu lydinčio atstovo nėra. 

Pervežimo paslaugos atšaukimas ar keitimas be baudos galimas ne vėliau nei prieš 72 valandas, 
Likus 72-48 valandoms – bauda 50 %;
Vėliau nei prieš 48 valandas arba neatvykus– bauda 100%.

PERVEŽIMAS vykdomas nuo/iki miesto autobusų stotelės (artimiausios iki viešbučio). 

Į pervežimo kainą įskaičiuotas: 1 asmeniui tenkantis bagažo vienetas (20 kg.)+ rankinis bagažas iki 
5 kg. Už antrą bagažo vienetą (2-asis lagaminas) – 10 eurų į vieną pusę (būtinanurodyti 
rezervacijos metu). 

Kūdikiams iki 3 metų amžiaus – nemokamai autobuse vieta neskiriama (keliauja tėvams ant kelių). 
Kūdikiams vaikiška kėdutė neteikiama.

Vaikams nuo 3 metų skiriama atskira vieta autobuse ir taikoma pilna pervežimo kaina. Papildomas 
mokestis už vaikišką kėdutę – 12 eurų į vieną pusę (pagal užklausimą).

DĖMESIO! Informacija apie atgalinį pervežimą iš KOSTA DEL SOLIO viešbučių į Malagos oro uostą
bus išsiųsta į viešbutį (registratūrą) likus 2 dienoms iki išvykimo.



ATVYKIMAS

Gavus savo bagažą, reikia prieiti prie BRAVO TOUR PLUS-SHUTTLE BUS registracijos stovo, kuris
yra  bagažo  išdavimo  zonoje  priešais  neapmuitinamą  parduotuvę  ALDEASA.  Taip  pat  galima
prieiti prie atstovo, kuris lauks su pavardės kortele prie pagrindinio įėjimo. 

Reikia pateikti TEZ TOUR vaučerį ir tada koordinatorius parodys kelią link autobuso. Jeigu netyčia
išėjote iš bagažo išdavimo salės nepriėję prie  BRAVO TOUR PLUS-SHUTTLE BUS registracijos
stovo,  prašome  prieiti  prie  RELAY  kiosko,  šalia  Cafetería  Gambrinus  ir  paskambinti  telefono
numeriu +34 655 276 105. 

Nusileidus,  turite  ne  daugiau  kaip  1  valandą  prieiti  prie  BRAVO  TOUR  PLUS-SHUTTLE  BUS
registracijos stovo ir patvirtinti savo atvykimą. Jeigu neužsiregistruosite, paslauga bus atšaukta su
100 % bauda.

ATGALINIS SKRYDIS

Informacija  apie  atgalinį  pervežimą  iš  KOSTA  DEL  SOLIO  viešbučių  į  Malagos  oro  uostą  bus
išsiųsta  į  viešbutį  (registratūrą)  likus  2  dienoms  iki  išvykimo.Susirinkimo  laikas  atgaliniam
pervežimui organizuojamas taip, kad turistai atvyktų į oro uostą likus 2 valandoms iki skrydžio. 


