
PERVEŽIMAI
Oro uostas (ALC) <-> Kosta Blankos viešbučiai

Pervežimai vykdomi: bendrovės Beniconnect (Grupo Benidorm) maršrutiniais autobusais
Dėmesio! Pervežimo metu lydinčio atstovo nėra.
Beniconnect pagalbos centro tel.: +34 965850790; +34 667495383 (bendrauja anglų ir ispanų 
kalbomis).

Pervežimas  iš  Alikantės  oro  uosto  į  Kosta  Blankos  kurortą  kursuoja  pagal  užimtumą kas  30-60
minučių nuo
08:00 iki 23:59. Maksimalus laikas kelyje 3,5 val. (priklausomai nuo viešbučių skaičiaus).

Jei lėktuvas leidžiasi kitu laiku nei kursuoja maršrutiniai autobusai, būtina užsisakyti individualų 
pervežimą.

Pervežimas vykdomas nuo/iki autobusų stotelės (artimiausios iki viešbučio).

Į pervežimo kainą įskaičiuotas 1 asmeniui tenkantis 20 kg bagažo vienetas ir 1 rankinis bagažas. Už 
antrą bagažo vienetą (2-asis lagaminas) – 10 eurų į vieną pusę. Papildomas mokestis už sporto 
inventorių (golfo krepšys, dviratis, vaikiškas vežimėlis ir kt.) – 15 eurų į vieną pusę (būtina nurodyti 
rezervacijos metu). 

Kūdikiams  iki  2  metų  amžiaus  –  pervežimas  nemokamas,  autobuse  vieta  neskiriama  (keliauja
tėvams ant kelių). Kūdikiams vaikiška kėdutė neteikiama.
Vaikams nuo 2 metų skiriama atskira vieta autobuse ir taikoma pilna pervežimo kaina. Papildomas 
mokestis už vaikišką kėdutę – 12 eurų į vieną pusę (pagal užklausimą).

Pervežimo paslaugos atšaukimas ar keitimas be baudos galimas ne vėliau nei prieš 72 valandas (vėliau nei
prieš 72 valandas – bauda 100%).

Turistai išėję iš muitinės zonos, turi eiti tiesiai į liftų salę. Reikia nusileisti į -2 (minus antrą) 
aukštą. Ten, liftų salėje yra kompanijos Beniconnect stovas.



Atstovai kalba anglų ir ispanų kalbomis. Reikia pateikti kelialapį (vaučerį) ir sužinoti platformos, 
kurioje stovi autobusas, numerį. Priėjus prie autobuso būtina pateikti vairuotojui kelialapį (vaučerį).
Ten pat, prie stovo padės rasti pervežimą skrydžio vėlavimo atveju arba pavėlavus dėl bagažo 
praradimo.

 

Turistams su individualiu pervežimu, stovas yra tiesiai prie išėjimo liftų salėje tame pačiame aukšte (stovas
pažymėtas raudonu apskritimu). Nurodykite darbuotojui vardą ir pavardę, jei reikia, parodykite kelialapį
(vaučerį). Tada transporto įmonės darbuotojas nurodys kelią iki automobilio.

Informaciją apie atgalinį pervežimą, tikslų laiką ir susirinkimo vietą, turistai galės sužinoti poilsio šalyje paskambinus 
į ofisą telefonu +34 644941302
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