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Zboruri și transferuri

Transferurile sunt mai frecvente în cazul zborurilor pe distanțe lungi sau către destinații mai
puțin populare.
Zborurile din România, care nu este un nod aviatic important la nivel european, către destinații
mai îndepărtate sunt de regulă indirecte, cu escală pe principalele aeroporturi de pe continent:
Heathrow din Londra, Charles de Gaulle din Paris, Frankfurt Airport sau Schiphol Amsterdam.

Companii aeriene de linie
Companiile aeriene de linie oferă o varietate mai mare de conexiuni comparativ cu operatorii
low-cost. De aceea, pentru a crește numărul de conexiuni disponibile, companiile aeriene de linie
pot încheia parteneriate cu alți operatori. 

 Rețineți!

informați-vă asupra regulilor referitoare la viză din țara în care aveți escală. În S.U.A., de
exemplu, pasagerii care tranzitează țara sau care fac transferul pe un aeroport de pe
teritoriul Statelor Unite trebuie să aibă viză de tranzit. Datoria de a se informa și de a
obține toate documentele necesare călătoriei revine de �ecare dată pasagerului;
sistemul online a�șează doar zborurile cu escale îndeajuns de lungi încât să permită
pasagerului să realizeze în condiții optime transferul de la un zbor la altul sau de pe un
terminal pe altul;
dacă unul din zborurile de pe o rezervare cu escală este anulat sau modi�cat, operatorul
oferă de regulă un loc în următoarea cursă disponibilă sau cazare la hotel*;
dacă durata escalei este mare (câteva ore), pasagerul poate părăsi  aeroportul în acest
interval, cu condiția să păstreze asupra sa documentația necesară (ex. viză, foaia de
îmbarcare, dovada rezervării, documentul de identitate);
în cazul zborurilor cu escală, bagajul este înregistrat o singură dată, pe aeroportul de
plecare inițial, și este transportat de la o aeronavă la altă fără ca pasagerul să �e nevoit
să facă de �ecare dată formalitățile de înregistrare. În cazuri rare, totuși, se poate
întâmpla ca pasagerul să �e nevoit să își ridice bagajul după o escală, situație în care
este informat asupra acestui fapt încă de la prima îmbarcare;
într-o singură  rezervare pot � incluse mai multe bilete de avion.

*în funcție de reglementările impuse de �ecare companie aeriană.

Companii aeriene low-cost
Deși companiile aeriene low-cost oferă aproape exclusiv zboruri directe, acestea pot � combinate
pentru a ajunge într-o destinație spre care nu exista curse directe low-cost. Cu toate acestea, din
acest punct de vedere există câteva diferențe între companiile low-cost și de linie, de care e bine
să țineți cont.

Rețineți!

la low-cost, �ecare segment este tratat separat și necesită rezervare individuală;
în cazul modi�cărilor sau al întârzierilor de zbor, chiar dacă nu din vina pasagerului,
acesta va suporta costurile asociate schimbărilor, inclusiv pe acela al rezervării unui loc
într-o altă cursă.

Dacă aveți întrebări, vă rugăm să ne lăsați un mesaj în secțiunea de contact de pe site. Solicitarea
dvs. va � tratată cu prioritate și vom reveni cu un răspuns cât mai curând posibil.
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