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Lety s přestupem

Většina přestupů se týká cestujících, kteří cestují na dlouhých trasách nebo na těch méně
frekventovaných, kde chybí přímé spojení.

Síť spojení, včetně největších letišť na světě, může těžit z obrovského počtu letů do všech koutů
světa. Bylo by komplikované, kdyby si cestující museli kupovat odpovídající letenku na každý úsek
cesty. Proto aerolinky po celém světě jednají společně, aby cestující mohli spojit veškeré lety tak,
aby se na místo mohli dostat rychle a bez komplikací.

Klasické letecké společnosti

Klasické letecké společnosti nabízejí celou řadu letů s přestupem a jeden let často provozuje více
společností.

Nezapomeňte!

věnujte pozornost tomu, kdo je skutečným provozovatelem vašeho letu. Pokud
preferujete jednoho přepravce, ujistěte se, že je skutečně provozovatelem letu.
Vyhledávač spojení eSky poskytuje takové informace,
seznamte se s vízovými povinnostmi země, ve které se přestup uskuteční. V některých
státech platí zákony, které po cestujících, kteří v těchto zemích přestupují, vyžadují mít
tzv. tranzitní vízum. Povinnost mít všechny potřebné dokumenty je vždy na straně
cestujícího,
vyhledávač automaticky zobrazí pouze ta spojení s přestupem, která cestujícím umožní
hladký a pohodlný přestup z letadla do letadla,
pokud má jeden z letů zpoždění a není možné přestoupit, pak letecké společnosti
obvykle nabízí místo v dalším dostupném letu nebo nabídnou ubytování v hotelech na
letišti,
v případě, že je časová proluka mezi lety dlouhá (několik hodin), cestující, pokud mají
příslušné doklady (např. vízum), mohou opustit letiště,
ve většině případů jsou zavazadla transportována z letadla do letadla bez přítomnosti
cestujících. Někdy se však stane, že si cestující musí sám vyzvednout svá zavazadla a
znovu je odevzdat. Informace o takovém postupu obdržíte už na prvním letišti při první
kontrole,
lety s přestupem jsou obvykle levnější než přímé lety,
rezervace je chápána jako celek a vydává se jen jedna letenka.

* V závislosti na předpisech a možnostech letecké společnosti.

Nízkonákladové letecké společnosti

Také nízkonákladové letecké společnosti mají rozepsané lety takovým způsobem, aby je bylo
možné kombinovat. Mezi nízkonákladovými a tradičními leteckými společnostmi však existuje
zásadní rozdíl, pokud jde o nákup letenek na lety s přestupem.

Nezapomeňte!

na nízkonákladových linkách se každá část letu počítá zvlášť a je nutné, aby si cestující
zakoupil samostatnou letenku na každou část trasy,
v případě jakýchkoliv změn v rozvrhu, zpoždění letů nebo jiných mimořádných událostí
ovlivňujících let musí cestující uhradit náklady spojené s těmito změnami včetně
případné koupě místa v jiném letu,
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pokud dojde k úpravě jednoho letu (zpoždění nebo zrušení), pak je cestující povinen
uhradit náklady spojené s pořízením nové letenky, a to i v případě, že let s přestupem
realizuje jedna letecká společnost.

Obsahuje tento článek informace, které jste hledali?  Ano  | Ne


