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Loty z przesiadkami

Najczęsciej przesiadka dotyczy pasażerów, którzy podróżują na długich trasach lub mniej
popularnych, gdzie nie ma bezpośrednich połączeń.

Loty z Polski, która nie posiada ogromnego węzła lotniczego (tzw. hub), często oznaczają loty z
przesiadką. Najczęściej przesiadamy się na największych lotniskach międzynarodowych, takich
jak Londyn Heathrow, Charles de Gaulle w Paryżu, lotnisko we Frankfurcie czy Amsterdam
Schipol.

Siatka połączeń obejmująca największe lotniska świata pozwala korzystać z ogromnej liczby
rejsów do wszystkich zakątków globu. Kłopotliwa byłaby jednak konieczność zakupu
odpowiedniego biletu na każdy poszczególny odcinek lotu. Dlatego też linie lotnicze na całym
świecie zrzeszają się i działają wspólnie, aby umożliwić pasażerom łączenie dowolnych przelotów
tak, aby mogli dotrzeć na miejsce szybko i bez komplikacji. 

Rejsowe linie lotnicze

Rejsowe linie lotnicze oferują szereg połączeń z przesiadkami, a jeden lot często obsługiwany jest
przez kilku przewoźników.

Pamiętaj!

zwróć uwagę, kto jest rzeczywistym operatorem Twojego lotu. Jeżeli preferujesz
któregoś przewoźnika, upewnij się, że to on jest operatorem danego lotu. Wyszukiwarka
połączeń eSky podaje takie informacje,
zapoznaj się z przepisami wizowymi kraju, w którym odbywa się przesiadka. W
niektórych państwach (np. USA) obowiązuje prawo nakładające na pasażerów
przesiadających się na lotniskach położonych na ich terytorium konieczność posiadania
tzw. wizy tranzytowej. Obowiązek uzyskania wszystkich niezbędnych dokumentów
podróży zawsze stoi po stronie pasażera,
wyszukiwarka połączeń wyświetla automatycznie tylko takie połączenia przesiadkowe,
które pozwalają pasażerom na sprawne i komfortowe przejście z samolotu do samolotu,
jeśli któryś z lotów jest opóźniony i nie zdążyłeś/aś na przesiadkę, linie lotnicze zazwyczaj
proponują miejsce na kolejnym dostępnym locie lub oferują nocleg w hotelach na
lotnisku*,
jeśli czas między lotami jest długi (kilka do kilkunastu godzin), pasażer, jeśli posiada
odpowiednie dokumenty (np. wizę), może opuścić lotnisko,
w większości przypadków bagaż zostaje przetransportowany bezpośrednio z samolotu
do samolotu, bez udziału pasażerów. Zdarza się jednak, że pasażer musi sam odebrać
bagaż i nadać go ponownie. Informacje o takiej ewentualnej konieczności otrzymasz już
na lotnisku wylotowym podczas pierwszej odprawy,
loty z przesiadkami są zazwyczaj tańsze niż połączenia bezpośrednie,
rezerwacja jest traktowana jako całość i wystawiany jest tylko jeden bilet.

*w zależności od postanowień regulaminu i możliwości linii lotniczych.

Tanie linie lotnicze

Także tanie linie lotnicze niejednokrotnie mają rozpisane rejsy w taki sposób, aby można je było
łączyć. Istnieje jednak zasadnicza różnica, jeśli chodzi o wykup lotów na połączenia z
przesiadkami w tanich i rejsowych liniach.
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Pamiętaj!

w tanich liniach każdy odcinek trasy traktowany jest osobno i wymaga osobnego biletu,
zakupionego indywidualnie przez pasażera,
w przypadku zmian w rozkładach, opóźnień lotów lub innych zdarzeń zakłócających lot
nie z winy linii, to pasażer ponosi koszty związane z ewentualnymi zmianami i
koniecznością wykupienia miejsca na inny lot,
nawet, jeśli połączenie przesiadkowe w tanich liniach lotniczych realizuje jeden
przewoźnik, jeśli jeden z przelotów zostanie zmieniony (opóźniony lub anulowany), to
pasażer musi pokryć koszty związane z zakupem nowego biletu.

Czy artykuł zawierał poszukiwane przez Ciebie informacje?  Tak  | Nie


