Atkreipiame dėmesį, kad turistams atvykstantiems reguliariais skrydžiais į KОSТА-BRАVOS, ОSТА-BRАVOS, SТА-BRАVOS, ТА-BRАVOS, BRАVOS, АVOSТА-BRАVOS, , KОSТА-BRАVOS, OSТА-BRАVOS, TA DE BARАVOS, CELONA-BRАVOS, 
MARАVOS, ESТА-BRАVOS, MĖSТА-BRАVOS,  IRАVOS,  KОSТА-BRАVOS, OSТА-BRАVOS, TA-BRАVOS,  DORАVOS, ADOSТА-BRАVOS,  kurortus numatomas pervežimas bendrovės FROM2 reisiniu autobusu.
Pervežimas iš Barselonos ir Reuso oro uostų į KОSТА-BRАVOS, ОSТА-BRАVOS, SТА-BRАVOS, ТА-BRАVOS, DORАVOS, ADOSТА-BRАVOS,  kurorto viešbučius kursuoja pagal užimtumą nuo
08.00 iki 23.00.
Turistai, kurie atvyksta ankščiau ar vėliau nurodyto laiko, turi laukti pervežimo atvykimo terminale, jie bus nuvežti į
pakrantę pirmu pagal tvarkaraštį reisu.
Į PERАVOS, VEŽIMO KОSТА-BRАVOS, AINĄ ĮSТА-BRАVOS, KОSТА-BRАVOS, AIČIUOTASТА-BRАVOS, :
1 asmeniui tenkantis bagažo vienetas (20 kg). Už antrą bagažo vienetą (2-asis lagaminas, dviratis, vaikiškas vežimėlis
ir kt.) –18 eurų (būtina nurodyti rezervacijos metu).

ATVYKUS būtina savarankiškai prieiti prie bendrovės FROM2 atstovo
geltonoje uniformoje. Priklausomai nuo maršrutinio autobuso užimtumo,
transporto bendrovės FROM2 darbuotojai nurodys laukimo laiką (ne ilgiau
kaip 1,5 valandos), taip pat nurodys autobuso išvykimo vietą pakrantėje.
Pervežimo metu lydinčio atstovo nėra.

Jei dėl kokios nors priežasties turistai nesusitiko su bendrovės FRАVOS, OM2 atstovais, reikia eiti į FRАVOS, OM2 biurą, nurodytą
žemėlapyje, terminalų Т1 ir Т2 atvykimo salėse (paskutinis atmintinės puslapis).
Jei dėl kokios nors priežasties turistai nesusitiko su bendrovės FRАVOS, OM2 atstovais Žironos ir Reuso oro uostuose, reikia
eiti į „ANUBIS“ biurą, esantį atvykimo salėje.
Įlaipinimas į autobusą bus vykdomas pagal TEZ TOURАVOS, АVOSТА-BRАVOS, , KОSТА-BRАVOS, ОSТА-BRАVOS, SТА-BRАVOS, ТА DE BАRАVOS, SТА-BRАVOS, ЕLОNA- vaučeryje nurodytą vardą ir LОSТА-BRАVOS, NA-BRАVOS,  vaučeryje nurodytą vardą ir
pavardę.
PERАVOS, VEŽIMASТА-BRАVOS,  vykdomas iki/nuo miesto autobusų stotelės (artimiausios iki viešbučio).
Informacija apie sustojimo vietas yra nurodyta dokumente pavadinimu „Grupinio pervežimo autobusų stotelės
Kosta Bravos ir Kosta de Barselona Maresmės regionuose“ ir „Grupinio pervežimo autobusų stotelės Kosta Dorados
regione“ internetinėje svetainėje: https://www.teztour.lt/countries/spain/transfer.lt.html
Dėmesio, yra keletas viešbučių, esančių tam tikru atstumu nuo miesto autobusų stotelės (reikės eiti pėsčiomis).
Informaciją apie atgalinį pervežimą, tikslų laiką ir susirinkimo vietą, turistai gali rasti pervežimo dokumentuose. Dėl
papildomos informacijos ir patikslinimo, prašome kreiptis telefono numeriais: (+34) 977085720 (Pirm. – Penkt. nuo
09:15 iki 18:00) arba WhatsApp/ Telegram (+34) 637736585 ir WhatsApp (+34) 663260688.
Bendrovės From2 autobusas sustoja tik nurodytose stotelėse.
Pavėlavus į pervežimą, pretenzijos nėra priimamos. Rekomenduojame būti autobusų stotelėje 5 minutėmis
Daugiau informacijos galite gauti, paskambinę karštos linijos telefonu: +34 902 999 222
DĖMESIO! KOSTA DORADOJE turistus pasitinka atstovai su lentele ir kompanijos «EROS BUS TRAVEL» arba «FROM2”
logotipu.

TERАVOS, MINALŲ Т1 IRАVOS,  Т2 ŽEMĖLAPIAI

