PERVEŽIMAI MALJORKOS ORO UOSTAS
MALJORKOS, MALJORKOS RYTINĖS, MALJORKOS ŠIAURINĖS KURORTŲ PERVEŽIMAI VYKSTA
BENDROVĖS TRANSUNION MARŠRUTINIAIS AUTOBUSAIS

Vasaros sezonas 2021 (21.06.16 – 21.12.31)
Atkreipiame dėmesį, kad turistams atvykstantiems įminėtus kurortus numatomas pervežimas bendrovės TRANSUNION
reisiniu autobusu:
Мaljorka Rytinė ir Maljorka Šiaurinė aljorka Rytinė ir Maljorka Šiaurinė atvykstantiems užsakomaisiais skrydžiais.
ATVYKUS turistai, atvykstantys reguliariaisiais reisais, turi prieiti kompanijos SHUTTLE TRANSUNION ofiso,
kuris yra oro uosto viduje priešais 7-ąjį išėjimą. Privaloma pateikti kelionės dokumentus (vaučerį), kuriuose nurodytas
viešbučio pavadinimas bei keliautojų vardai, pavardės. Priklausomai nuo autobuso – shutlle užimtumo, SHUTTLE
TRANSUNION kompanijos atstovai patikslins laukimo laiką (ilgiausiai 45 minutės) bei nurodys išvykimo vietą ir autobusoshuttle numerį.
Pervežimas iš Maljorkos oro uosto kursuoja pagal užimtumą nuo 06.00 iki 23.00 (kas 45-60 minutes), su sustojimais ne
daugiau nei 15-oje viešbučių.
*Iki kurorto FORMENTOR regione MALLORCA NORTH pervežimas maršrutiniais autobusais neteikiamas
*Iki kurorto PALMA DE MALLORCA regione MALLORCA pervežimas maršrutiniais autobusais neteikiamas, išimtys:
PALMA BELLVER BY MELIA ir MELIA PALMA MARINA
DĖMESIO! Pervežimo metu lydinčio atstovo nėra.
Pervežimo paslaugos atšaukimas ar keitimas be baudos galimas ne vėliau nei prieš 72 valandas (vėliau, nei prieš 72
valandas – bauda 100%).
Turistai, kurie atvyksta laikotarpiu nuo 23:00 iki 6:00, turi laukti pervežimo atvykimo terminale, jie bus nuvežti į pakrantę
pirmu pagal tvarkaraštį reisu.

PERVEŽIMAS vykdomas nuo/iki viešbučio.
Į pervežimo kainą įskaičiuotas 1 asmeniui tenkantis bagažo vienetas (20 kg). Už antrą bagažo vienetą – 12 eurų.
Vaikiška kėdutė autobuse neteikiama.

Pervežimo kaina vaikams iki 2 metų:
1)Nemokamai, autobuse vieta neskiriama (keliauja tėvams ant kelių);
2)Taikoma pilna pervežimo kaina, su atskira vieta autobuse – pagal užklausimą.
DĖMESIO! Norint sužinoti pervežimo „Viešbutis – oro uostas“ maršrutiniais autobusais laiką, turistai turi paskambinti į
TEZ TOUR biurą dieną prieš išvykimą nuo 10.00 iki 18.00 vietos laiku telefono numeriu +34 971 49 87 64, susirinkimo
laikas skelbiamas viešbutyje. Taip pat whatsapp/viber nuo 10.00 iki 18.00 numeriu +34 647 480 181.

