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Companii aeriene low-cost

Companiile aeriene low-cost oferă, de regulă, zboruri mai ieftine decât companiile de linie și
operează în special conexiuni către cele mai populare destinații, ce leagă zone urbane mari.
Avantaje:
tarife mici
frecvențe de zbor mari
rezervări online rapide
zboruri spre cele mai populare destinații
cu cât biletul este rezervat cu mai mult timp în avans, cu atât tariful este mai mic
check-in online gratuit*
Dezavantaje:
fără mese gratuite la bord
taxă suplimentară pentru bagajul de cală
taxă pentru check-in la aeroport
taxe mari pentru excedentul de bagaj
aterizare pe aeroporturi aflate la o distanță mai mare de oraș
costul ridicat al apelurilor la liniie de relații clienți ale companiilor low-cost
în cazul biletelor de avion rezervate cu puțin timp înainte de plecare, tarifele sunt
mari
de cele mai multe ori, pasagerii pot rezerva la o singură clasă: economic
comision suplimentar pentru plata online (cu cardul și transfer bancar)
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Cele mai populare companii aeriene low-cost:
Wizz Air
Blue Air
Ryanair
easyJet
Rețineți!
rezervați biletele de avion cu cel puțin o lună înaintea datei de călătorie planificate,
pentru a găsi cele mai bune oferte
înainte de a rezerva un zbor, citiți cu atenție regulile impuse de operatori (limite de
bagaj, animale la bord, documente necesare, politica de comisionare etc.)
pentru a plăti cât mai puțin, călătoriți doar cu bagajul de mână – cel de cală se
taxează separat la companiile low-cost
efectuați check-in-ul online gratuit
comparați ofertele diferitelor companii aeriene low-cost: motorul de
căutare eSKY.ro vă permite acest lucru, afișând rezultatele în ordinea crescătoare a
tarifelor.
*la Ryanair, check-in-ul online nu este gratuit.
Dacă aveți întrebări, vă rugăm să ne lăsați un mesaj în secțiunea de contact de pe site .
Solicitarea dvs. va fi tratată cu prioritate și vom reveni cu un răspuns cât mai curând posibil.

Ați găsit informația pe care o căutați în acest articol?
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