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Jak wyszukać najlepszy lot?

Wyszukiwanie lotu odbywa się za pomocą wyszukiwarki tanich, rejsowych oraz czarterowych linii
lotniczych, która znajduje się na stronie głównej serwisu oraz na wybranych zakładkach. Proces
odbywa się automatycznie.

Jak wyszukać lot krok po kroku:

1. Wybierz lotnisko lub miasto* wylotu i przylotu.
2. Zaznacz opcję „lot w jedną stronę” lub „lot w obie strony”.
3. Wybierz daty planowanej podróży**.
4. Wybierz liczbę oraz typ pasażerów.
5. Naciśnij przycisk SZUKAJ.

* wiele aglomeracji i dużych miast ma kilka lotnisk, dlatego wybierając miejsce wylotu i przylotu,
warto wybrać opcję „dowolne lotnisko”, dzięki której wyszukiwarka wyszuka połączenia lotnicze
na wszystkie lotniska w danym mieście.

** dodatkowo możesz zaznaczyć opcję „Szukaj 3 dni wcześniej lub później”, która rozszerzy
zakres wyszukiwania lotów do 7 dni.

Wyszukiwanie zaawansowane
Jeśli interesują Cię ściśle określone typy przelotów, warto skorzystać z zakładki „Wyszukiwanie
zaawansowane”. Rozbudowana wersja wyszukiwarki pomoże Ci łatwo wyszukać połączenia z
wieloma przesiadkami, połączenia w określonej klasie rezerwacyjnej, wyświetlić tylko loty
bezpośrednie oraz wybrać preferowaną walutę, w której będzie prezentowana cena lotu.

Wyniki wyszukiwania

Po wybraniu odpowiednich parametrów lotu, wyszukiwarka wyświetli wszystkie dostępne
połączenia w kolejności od najtańszego do najdroższego. Jeśli chcesz, możesz zmienić koleność
wyświetlania - według najmniejszej liczby przesiadek lub według najkrótszego czasu podróży.

Każda propozycja wyświetlona na ekranie wyników wyszukiwania informuje o m.in. cenie lotu,
przewoźnikach obsługujących dany lot, czasie przelotu, a także liczbie przesiadek i lotniskach
tranzytowych.

Dodatkowe �ltry
Jeśli chcesz bardziej sprecyzować swoje potrzeby, możesz skorzystać z kilku dodatkowych �ltrów.
Dla Twojej wygody dodaliśmy m.in. możliwość określenia godziny wylotu czy przylotu, długości
trwania podróży czy interesującego Cię zakresu cen.

Wybierz odpowiadające Ci połączenie i kliknij przycisk „Rezerwuj”, który znajduje się przy każdej
propozycji lotu. Polecenie "Rezerwuj" przeniesie Cię na ekran opcji podróży.

 

Czy artykuł zawierał poszukiwane przez Ciebie informacje?  Tak  | Nie

Ostatnia aktualizacja: 23.09.2021


