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Jak zamówić transfer lotniskowy?

Transfery lotniskowe to ogromne ułatwienie, które pozwala zaoszczędzić wiele stresu, czasu
i pieniędzy w dniu podróży samolotem. Dodatkowo, samochód z kierowcą do wyłącznej
dyspozycji podróżnego jest gwarancją bezpiecznego i wygodnego transportu. Jednak żeby
móc skorzystać z tego ułatwienia, trzeba wiedzieć, jak zamówić transfer lotniskowy. Jest to
bardzo proste – wszystko można zrobić online!

Wprowadź dane do wyszukiwarki transferów lotniskowych
Wejdź na stronę transfery.esky.pl. Zobaczysz na niej wyszukiwarkę transferów
lotniskowych z kilkoma polami do wypełnienia. Wpisz w puste pola kolejno miejsce odbioru,
miejsce docelowe, wybierz datę podróży oraz liczbę pasażerów, dla których szukasz
transferu. Twoja trasa może przebiegać między lotniskiem a dowolnie wybranym miejscem
docelowym, zarówno w Polsce, jak i w kraju, do którego lecisz. Możesz też wybrać opcję
podróży powrotnej i wprowadzić jej datę – wtedy samochód będzie czekał na ciebie
zarówno w dniu odlotu, jak i po powrocie. Kliknij przycisk „szukaj”.

Sprawdź dostępne transfery lotniskowe
Żeby zamówić transfer lotniskowy, porównaj wyniki wyszukiwania, które pojawiają się na
stronie. Przy każdym wyniku pojawi się informacja, ile osób może podróżować z tobą, ile
walizek mogą mieć ze sobą podróżni oraz informacja o czasie, w którym możesz bezpłatnie
anulować zamówiony transfer.

Wybierz samochód
Jak zamówić transfer lotniskowy? - Porady dla podróżnych - FAQ - eSky.pl

Strona 1

Podane przez wyszukiwarkę propozycje transferów lotniskowych pozwalają także
dopasować samochód do własnych możliwości finansowych. Masz do wyboru kilka klas
samochodów: Standard, Minivan, Ekskluzywny, Ekskluzywny Minivan i Luksusowy.
Samochody różnią się między sobą liczbą pasażerów oraz ilością bagażu, które są w stanie
pomieścić, dlatego wybór samochodu w dużej mierze będzie zależał od tego, czy
podróżujesz sam, z rodziną czy z dużą grupą. Ważną różnicą jest też cena – im wyższa klasa
pojazdu, tym droższy transfer. W cenę zawsze jednak wliczone są podatki, opłaty
serwisowe i napiwek. Kiedy dokonasz wyboru, kliknij przycisk „wybierz samochód”.

Sprawdź, czy wszystko się zgadza
Po wybraniu samochodu w oknie przeglądarki pojawi się formularz do uzupełnienia
danymi osoby rezerwującej. Wpisz w nim także swój numer lotu oraz informacje, które mogą
przydać się kierowcy, takie jak konieczność podróży z fotelikiem dla dziecka. W tym miejscu
możesz zdecydować się na transfer lotniskowy w podróży powrotnej, jeśli nie zrobiłeś tego
wcześniej. Z boku możesz sprawdzić podsumowanie swojej rezerwacji. Jeśli wszystko się
zgadza, kliknij „kontynuuj rezerwację”.

Zapłać za transfer
Teraz wystarczy, że podasz numer karty płatniczej, datę jej ważności oraz kod
zabezpieczający i klikniesz „Zarezerwuj teraz”, a twój transfer lotniskowy będzie czekał na
ciebie w wybranym miejscu i terminie. Możesz także wybrać opcję płatności za pomocą
usługi PayPal.
Teraz, kiedy już wiesz jak zamówić transfer lotniskowy, pozostaje spakować się w podróż i
planować zwiedzanie!

To może Cię zainteresować
Co to są transfery lotniskowe?
Transfer lotniskowy czy wypożyczenie samochodu?
Co to jest Meet&Greet?
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