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Промоционални самолетни �илети

Всички маршрути, по които има промоционални цени на самолетни билети, можете да
откриете на нашия сайт в секция оферти.

Ако желаете да резервирате промоционални полети:

- Посещавайте нашия уебсайт редовно. Тук ще намерите най-актуалните промоции.

- Използвайте нашата търсачка. Чрез нея ще можете да намерите най-добрите цени за
дати и дестинации, които Ви интересуват.

- Абонирайте се за нашия информационен бюлетин, чрез който директно на Вашата
електронна поща ще получавате текущите промоции.

Промоции на нискотарифните авиокомпании:

Най-ниските цени на нискотарифните авиокомпании са веднага след обявяването на
техния сезонен график. Някои авиокомпании като Ryanair и Wizzair често правят
промоции и по време на сезона, като драстично понижават цените на някои маршрути.

Запомнете:

- Колкото по-близо е датата на отпътуване, толкова по-висока е цената на самолетния
билет

- Броят на промоционалните билети винаги е ограничен – колкото по-скоро си закупите
билет, толкова по-ниска цена ще заплатите

- Обърнете внимание на периода на пътуване – например в периода на Коледа и Нова
година, както и на други големи празници и събития, цените са по-високи.

- Обикновено промоциите са само в едната посока.

- Обикновено в промоциите не е включена такса за обслужване на агенцията, както и такса
за регистриран багаж или чек-ин. Крайната цена на билета може да се увеличи след
добавянето на тези такси.

Промоции на редовни авиокомпании:

Също както и нискотарифните, редовните авиокомпании често предлагат много
атрактивни промоционални цени, намаляване на тарифите или снемане на
допълнителната такса за гориво.

Запомнете:

-          Промоциите важат за полети в двете посоки.

-          Промоционалната цена включва багаж (ръчен и регистриран)

-          Промоционалната оферта е валидна за ограничен период от време, както по
отношение на нейната резервация, така и по отношение на датите на полета.

-          Броят на промоционалните оферти е винаги ограничен.

-          Промоционалните цени не подлежат на промени в нейните условия.
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https://www.esky.bg/oferti
https://ryanair.esky.bg/
https://wizzair.esky.bg/
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Откри ли необходимата информация? Да  | Не


