Szczegóły biletu i plan podróży
Kod rezerwacji Lufthansy:

PS4MH4

Pokaż/edytuj rezerwację

Informacja dla pasażerów
SZCZEPANKIEWICZ GROSEL/K MRS
Numer biletu: 2208502003057

PAWLAK/MARCELINA MRS
Numer biletu: 2208502003058

ZUK/RADOSLAW MR
Numer biletu: 2208502003059

KACZOROWSKI/RYBALT MR
Numer biletu: 2208502003060

KLIMCZAK/WERONIKA MRS
Numer biletu: 2208502003061

SYPOSZ/IZABELA MRS
Numer biletu: 2208502003062

Rachunek oraz Dodatkowe dokumenty
Czy potrzebujesz odcinki biletowe do zwrotu podatku lub kosztów podróży? Wszystkie odcinki będą dostępne
pod koniec tego komunikatu.
Tutaj pobierz odcinki biletowe
Opcja pobrania jest ważna przez 90 dni od zakończenia podróży.

Trasa Twojej podróży
Wt. 19. marzec 2019: Wroclaw – Frankfurt
10:45 godz. Wroclaw Strachowice (WRO)

obsługiwany przez
Lufthansa Cityline

12:10 godz. Frankfurt Frankfurt (FRA)
Terminal 1

Status: potwierdzona

LH 1359

Klasa/Taryfa: ekonomiczna/LIGHT (L)

Wt. 19. marzec 2019: Frankfurt – Strasbourg
13:30 godz. Frankfurt Airport Terminal 1 (FRA)- THE SQUAIRE WEST
next to long distance trains (FRA)

LH 3756
obsługiwany przez
Lufthansa Express Bus

16:00 godz. Strasbourg (Central Station), Boulevard de Metz (XER)

Status: potwierdzona

Klasa/Taryfa: ekonomiczna/LIGHT (L)

So. 23. marzec 2019: Strasbourg – Frankfurt
08:15 godz. Strasbourg (Central Station), Boulevard de Metz (XER)

LH 3755
obsługiwany przez
Lufthansa Express Bus

11:00 godz. Frankfurt Airport Terminal 1 (FRA)- THE SQUAIRE WEST
next to long distance trains (FRA)
Terminal 1

Status: potwierdzona

Klasa/Taryfa: ekonomiczna/LIGHT (K)

So. 23. marzec 2019: Frankfurt – Wroclaw
12:10 godz. Frankfurt Frankfurt (FRA)
Terminal 1

LH 1372
obsługiwany przez
Lufthansa Cityline

13:25 godz. Wroclaw Strachowice (WRO)

Status: potwierdzona

Klasa/Taryfa: ekonomiczna/LIGHT (K)

Cena całkowita Twoich biletów
Typ pasażera

Cena

Podatki, opłaty i

Pasażerowie

dopłaty
Dorosłych

PLN 267.00

PLN 286.42

Cena całkowita dla wszystkich pasażerów

Serwisy online Lufthansy

Cena całkowita Twoich
biletów

6

PLN 3320.52

PLN 3320.52

W każdej chwili możesz sprawdzić i zmienić swoją rezerwację online na portalu lufthansa.com. Nie musisz się
rejestrować aby to zrobić; po prostu wpisz swój numer rezerwacji i nazwisko.
W zakładce Status lotu znajdziesz dokładne informacje o Twoim rejsie już na 5 dni przed wylotem oraz uaktywnisz
automatyczne powiadomienia z aktualizacją informacji o wylocie. Dotyczy to wszystkich lotów, których operatorem jest
Lufthansa, Lufthansa Regional, Austrian Airlines, SWISS lub Eurowings.
Pokaż rezerwację

Anuluj rezerwację lotu

Pomoc

Warunki taryfy
Economy light
Przekąski i napoje

1 sztuka bagażu
podręcznego o ciężarze do
8kg/18lbs

Zmiana rezerwacji
niedozwolona
Zwrot biletu niedozwolony

Informacje o rejsie
Kontakt w sytuacjach awaryjnych - zanim rozpoczniesz swoją podróż prosimy o pozostawienie nam danych osoby w nagłym
wypadku.
Radzimy odpowiednio wcześniej przed rozpoczęciem podróży sprawdzić jaką ilość bagażu bezpłatnie mozna zabrać w podróż
oraz jakie zasady obowiązują przy przewozie bagażu podręcznego. Zasady mogą się różnić, jeśli planują Państwo zabranie ze
sobą większej ilości bagażu lub bagażu specjalnego.
Już na 23 godziny, aż do 15 min. przed odjazdem Lufthansa Express Bus, możesz odprawić się na podróż na komputerze lub
przez telefon komórkowy. Nie jest możliwa odprawa na rejs będący połączeniem autobusowym. Twoja karta pokładowa jest
jednocześnie biletem na przejazd autobusem i jest ważna jedynie na zarezerwowane odcinki trasy. Nie ma automatycznego
transferu bagażu pomiędzy połączeniem autobusowym, a rejsem lotniczym.
Prosimy o zabranie bagażu ze sobą do autobusu, a po przyjeździe odprawienie go w znajdującej się niedaleko strefie
odprawy Lufthansy .
Informacja bagażowa odnośnie połączenia autobusowego z lotniska we Frankfurcie lub Monachium.
Bilet na przejazd Lufthansa Express Bus można wystawić w dowolnym automacie odprawy Lufthansy na lotnisku lub przez
lufthansa.com na swoim urządzeniu mobilnym. Podróżując Lufthansa Express Bus z lotniska we Frankfurcie należy odebrać
bagaż w odpowiedniej sekcji hali przylotów, a następnie zabrać ze sobą do autobusu.
Więcej informacji znajdziesz tutaj.
Prosimy o zapoznanie się z obowiązującymi przepisami zdrowotnymi oraz wjazdowymi.
W następstwie przepisów wprowadzonych przez rządy poszczególnych krajów, kontrole paszportowe mogą zostać
wprowadzone nawet w strefie Schengen. Dlatego, na wszelki wypadek, Lufthansa zaleca pasażerom posiadanie ważnych
dokumentów tożsamości podczas każdej podróży (Paszport lub dowód tożsamości).
Bilet elektroniczny został dla Państwa wystawiony. Kartę pokładową będzie można wydrukować na 23 godziny przed odlotem
na lufthansa.com. W celu identyfikacji prosimy przygotować numer rezerwacji oraz kartę Miles & More lub kartę kredytową,
która była wykorzystana podczas rezerwacji.
Jesli podróżują Państwo linią inną niż Lufthansa prosimy zapoznanie się z warunkami odprawyinnego przewoźnika.

Serwis świadczony w ramach lotów
Czy zgromadziłeś już mile za przeloty w programie Miles & More?
Nie trać kolejnych mil - po prostu zapisz się do programu Miles & More online i zacznij gromadzić mile.
Okaż swoją tymczasową kartę Miles & More przy odprawie bagażowo - biletowej na zarezerwowany rejs, a pierwsze mile trafią
na Twoje konto Miles & More.
Climate protection donation — acting for the future
Lufthansa offers you a platform for your commitment to environmental protection. You can make a voluntary donation via
https://lufthansa.myclimate.org.
Serwis bagażowy poprzez aplikację Lufthansy
Dzięki aplikacji Lufthansy przez cały czas wiesz, gdzie znajduje się Twój bagaż. Tuż po nadaniu bagażu przy stanowisku
odprawy lub w samoobsługowym kiosku do odprawy bagażowej można przez aplikację śledzić elektroniczną przywieszkę
bagażową. W każdej chwili, klikając na link w pokwitowaniu bagażowym można sprawdzić status załadunku bagażu.
Praktyczna funkcja – po wylądowaniu, na wielu lotniskach otrzymasz wiadomość na telefon komórkowy kiedy i z której
karuzeli bagażowej można odebrać bagaż. Więcej informacji można znaleźć na lufthansa.com.
Lufthansa w Twoim telefonie komórkowym
Aplikacja Lufthansy umożliwia łatwy dostęp do wszystkich głównych usług Lufthansy: odprawa i mobilne karty pokładowe,
sprawdzenie statusu lotu, rezerwacja lotów, rezerwacja miejsc w samolocie i wiele więcej. Funkcja otrzymywania powiadomień
dostarczy wszelkie potrzebne informacje dotyczące twojego przyszłego lotu. Aplikacja Lufthansy jest dostępna na telefony i
tablety z systemem iOS i Android oraz na telefony z systemem Windows. Więcej informacji można znaleźć na stronie
lufthansa.com.
Bezpłatny eJournal podczas podróży Lufthansą
Pasażerowie Lufthansy mogą korzystać z szerokiego wyboru gazet i magazynów, o różnej tematyce i w różnych językach, w
formie bezpłatnych eJournals. Wystarczy jeszcze przed wylotem wprowadzić numer rezerwacji lub numer biletu oraz nazwisko
na lufthansa.com/eJournals i pobrać ulubione tytuły na swoje urządzenie mobilne. Wybrany tytuł można pobrać od trzech dni
przed wylotem do ostatniego dnia podróży.
Proste przekazywanie informacji o rejsie
Wraz ze szczegółami rezerwacji otrzymujesz również plik iKalendarza, który łatwo przeniesiesz do swojego kalendarza
elektronicznego.

Odcinki biletowe i inne dokumenty
Jeśli potrzebujesz odcinki biletowe do zwrotu podatku lub kosztów podróży, możesz je utworzyć klikając na numer
odpowiedniego dokumentu.
Pasażer

Rodzaj dokumentu

Dokument

SZCZEPANKIEWICZ GROSEL / K MRS Bilet

2208502003057 *

PAWLAK / MARCELINA MRS

Bilet

2208502003058 *

ZUK / RADOSLAW MR

Bilet

2208502003059 *

KACZOROWSKI / RYBALT MR

Bilet

2208502003060 *

KLIMCZAK / WERONIKA MRS

Bilet

2208502003061 *

SYPOSZ / IZABELA MRS

Bilet

2208502003062 *

* Masz dostęp do odcinka dla pasażera poprzez kliknięcie na numer biletu przez 90 dni od «4»zakończenia «5»podróży.

Dziękujemy za dokonanie rezerwacji i życzymy udanej podróży.
Z poważaniem
Niemieckie Linie Lotnicze Lufthansa
Przewóz podlega Zasadom Przewozu Lufthansy. Niemieckie Linie Lotnicze Lufthansa nie ponoszą odpowiedzialności za zmiany w przesłanych danych,
dokonane przez Państwo lub osoby trzecie. Nie ponosimy odpowiedzialności za informacje podane w tym dokumencie.
Godziny rejsów podane są według czasu lokalnego.
utworzony: 26. luty 2019
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