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Pervežimų Užsakymo Gidas 

1. Pervežimų paieška ir užsakymas prasideda paspaudus nuorodą “Pervežimai” 

(“Transfers”) viršutiniame Hotelston.com meniu. 

 

 

2. Įveskite pradinę lokaciją (dažniausiai oro uostas), kurioje vairuotojas turi pasiimti 

keleivį(us). Galima vesti miesto pavadinimą, oro uosto pavadinimą arba IATA 

kodą (pvz BCN): 
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3. Įveskite galutinį pervežimo tikslą, į kurį reikia pristatyti keleivį(us). Paprastai tai 

yra pavadinimas miesto/rajono/vietovės, kuriame yra įsikūręs viešbutis arba 

apartamentai. 

 

  
 

4. Pažymėkite, kokio pervežimo reikia: atvykimo, išvykimo ar abiejų:  

 

 Jeigu reikalingas pervežimas į abi puses (oro uostas – viešbutis, viešbutis – oro 

uostas) pažymėkite varneles ir prie „Atvykimo pervežimas“ („Arrival transfer“), ir 

prie „Išvykimo pervežimas“ („Departure transfer“). 

 Jeigu reikalingas tik atvykimo pervežimas (oro uostas – viešbutis), pažymėkite 

tik varnelę „Atvykimo pervežimas“ („Arrival transfer“). 

 Jeigu reikalingas tik išvykimo pervežimas (viešbutis – oro uostas), pažymėkite tik 

varnelę „Išvykimo pervežimas“ („Departure transfer“). 

Pastaba: užsakinėjant pervežimą tik į vieną pusę (oro uostas – viešbutis arba 

viešbutis – oro uostas) pildymo laukai išlieka nepakitę. Tai reiškia, kad jei ieškote tik 

grįžimo pervežimo (viešbutis – oro uostas), pradinė vieta vis tiek turi būti oro uostas, 
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o galutinė vieta – miestas/miestelis/vietovė, kuriame įsikūręs viešbutis. Pavyzdžiui: 

jei norite užsakyti pervežimą iš viešbučio esančio Playa de las Americas į Tenerife 

South Airport (TFS) oro uostą, išvykimo vietą nurodykite Airport Tenerife South 

(TFS), o atvykimo vietą – Playa de las Americas. 

 

5. Įveskite skrydžio datas ir laikus: 

 

 

Pastaba: įveskite tokias skrydžio datas ir laikus, kokie yra nurodyti skrydžio biliete. 

Nepridėkite papildomo laiko, nes pervežimo kompanija pati susiplanuoja tvarkaraštį, 

pagal tikslias skrydžio detales. 

Pastaba: atkreipkite dėmesį, kad jei lėktuvas leidžiasi jau po vidurnakčio, tuomet 

turi būti vedama kitos dienos data. 
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6.  Įveskite keleivių skaičių ir duomenis: 
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7. Hotelston.com siūlo 10% paketo nuolaidą, jei pervežimas yra rezervuojamas į 

viešbutį užsakytą per mūsų sistemą. Norėdami pasinaudoti nuolaida, 

nurodykite viešbučio užsakymo numerį: 

 

 
 

 

Pastaba: vieną apgyvendinimo užsakymo numerį galima panaudoti tik vieną kartą ir 

tik tą, kuriam yra užsakinėjamas pervežimas. 
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8. Suvedę visus būtinus kriterijus, spauskite mygtuką „Ieškoti geriausių pasiūlymų“ 

(„Find best offers“). Po kelių sekundžių išvysite pagal kainą pateiktus pervežimo 

pasiūlymus: 

 

 

Pastaba: Kainos yra galutinės keleivių skaičiui, kurį pasirinkote paieškoje. 

Priklausomai nuo pervežimo tipo, jis gali būtų nevykdomas į apartamentus ir/arba 

vilas (ir visais atvejais į privačius adresus). Atidžiai perskaitykite pervežimų 

aprašymus! 



 

  
 

Page 7 of 13 

9. Norėdami daryti užsakymą, pasirinkite pervežimą ir spauskite mygtuką 

„REZERVUOTI“ („BOOK“). Būsite nukreipti į rezervacijos puslapį: 
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10. Rezervaciją pradėkite įvesdami lyderio vardą ir pavardę: 

 
 

11. ir konkretų pervežimo objeto pavadinimą ir adresą: 

 

 

Pastaba: dauguma pervežimų vykdomi tik į/iš vietovių, kurios yra patvirtintos vietinio 

Turizmo departamento. Pervežimai į privačius adresus nevykdomi. 
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12. Įveskite oro uosto iš kurio atvyksta ir/arba į kurį išvyksta keleivis IATA kodą: 

 
 

13. ir išvykimo ir atvykimo skrydžio numerius: 

 

Pastaba: jei atvykimo ir/ar išvykimo skrydis yra jungtinis, atvykimo atveju nurodykite 

tik paskutiniojo, o išvykimo – tik pirmojo segmento oro uostą ir skrydžio numerį. 

Pavyzdžiui, jei atvykimo skrydis yra VNO-LGW-TFS, skrydžio numeriai FR551 ir 

GW551, o išvykimo skrydis yra TFS-CDG-VNO, skrydžio numeriai CD551 ir FR651, 

nurodykite LGW kaip atvykimo iš oro uostą, o CDG kaip išvykimo į oro uostą. Taip 

pat nurodykite GW551 kaip atvykimo, o CD551 kaip išvykimo skrydžio numerį. 

 

14.  Nurodykite savo (agento) kontaktinius duomenis: 
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15. ir tęskite taip pat, kaip ir darydami bet kokį užsakymą: 

 

Užsakymas sėkmingas! 

 

 

  



 

  
 

Page 11 of 13 

16. Šiuo metu užsakymas pasiekia mūsų sistemą, o jūs el. paštu gaunate 

užsakymo patvirtinimą, prie kurio rasite prisegtą (attached) užsakymo vaučerį ir 

išankstinę sąskaitą: 

 

 

 

Pastaba: atidžiai perskaitykite pervežimo vaučerį ir pasirūpinkite, kad jį 

perskaitytų ir klientas. Pervežimo užsakymo vaučeryje yra pateikta visa reikalinga 

informacija, įskaitant grįžimo laiko gavimo būdus ir nenumatytų atvejų kontaktus.  
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17. Naują pervežimo užsakymą galite rasti prie visų rezervacijų, viršutiniame meniu 

pasirinkę „Mano Užsakymai“ („My Bookings“) arba paspausdami ant užsakymų 

skaičiaus prie įmonės informacijos: 
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18. LABAI SVARBU! Likus 24-48 val. iki kliento išvykimo iš viešbučio į oro uostą, 

jei nurodyta pervežimo patvirtinime, kliento paėmimo laikas bus įkeltas į 

Hotelston.com sistemą. Įveskite Hotelston.com pervežimo užsakymo numerį 

(Toxxxxxx) į “Grįžimo info” („Pickup details“) lauką. Grįžimo laikas rodomas ne 

anksčiau negu parašyta vaučeryje: 

 

 

 

Pastaba: jei grįžimo laikas nepateikiamas, prašom pabandykite vėliau, arba 

kreipkitės vaučeryje nurodytais būdais ir kontaktais. 

 

 

Kilus bet kokiems klausimams ar nesklandumams, visada 

atidžiai perskaitykite užsakymo vaučerį! 

 

 

Tikimės, kad šis gidas jums padės naudotis mūsų nauja pervežimų 

paslauga, tačiau, jei turite klausimų, kreipkitės į Hotelston.com Klientų 

Aptarnavimo Skyrių el. paštu transfers@hotelston.com! 

 

 

mailto:transfers@hotelston.com

