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#LotDoDo
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Polski

Informacja
Strona znajduje się w archiwum.

Jak wrócić do Polski samolotem?
16.03.2020

Dla wszystkich obywateli RP, którzy nie mogą
przekroczyć granicy Polski transportem
kołowym, udostępnione są możliwości
powrotu do kraju drogą lotniczą.
REALIZACJA DOTYCHCZAS ZAPLANOWANYCH
LOTÓW CZARTEROWYCH

Mimo zawieszenia międzynarodowych połączeń lotniczych, do
Polski wpuszczone zostaną wszystkie samoloty czarterowe z
Polakami, które miały wcześniej zaplanowane loty. Razem z
nimi wylądować na terenie naszego kraju będą mogli także
uprawnieni do tego cudzoziemcy, czyli:

małżonkowie obywateli polskich,

dzieci obywateli polskich,

osoby posiadające Kartę Polaka,

osoby posiadające prawo stałego lub czasowego
pobytu na terenie RP lub pozwolenie na pracę.

Te loty czarterowe, które wcześniej zostały już zarezerwowane,
odbędą się więc bez przeszkód.

SPECJALNE CZARTERY LOT-U

Polskie Linie Lotnicze LOT zorganizują specjalne loty czarterowe



w różne regiony świata, aby zabrać naszych obywateli do domu.
Wszyscy Polacy, którzy będą chcieli powrócić do kraju, a także
uprawnieni do tego cudzoziemcy, którzy na stałe związani są z
Polską (wykaz powyżej) będą mogli zakupić bilet na przelot za
pośrednictwem platformy internetowej LOT-u: www.lot.com.

Zaplanowane dodatkowe loty odbędą się m.in.:

z Wielkiej Brytanii,

z Irlandii,

z Cypru,

z Malty,

ze Stanów Zjednoczonych Ameryki.

LOTY WEDŁUG ZAPOTRZEBOWANIA

Osoby znajdujące się w miejscach, do których LOT nie
organizuje specjalnych przelotów, będą mogły zgłaszać
zapotrzebowanie na stworzenie takiego lotu. Zapotrzebowanie
będzie można zgłosić za pośrednictwem specjalnie do tego
przygotowanej platformy zakupowej LOT-u "Lot do domu":
LOTDoDomu.com.

ZRYCZAŁTOWANE CENY ZA BILETY

Żeby powrócić do Polski specjalnymi lotami organizowanymi
przez PLL LOT, podróżujący będą musieli kupić bilety
samodzielnie. Zapłacą za nie zryczałtowaną stawkę. Jej
wysokość zależy od kierunku, z którego realizowany będzie
przelot. Pozostałe środki dopłaci polski rząd.

 

UWAGA!

Zawieszone są wszystkie międzynarodowe połączenia kolejowe.
Cały czas dla obywateli polskich i uprawnionych cudzoziemców
otwarte są drogowe przejścia graniczne.

https://www.lot.com/pl/pl/lot-do-domu
https://lotdodomu.com/
http://utk.gov.pl/pl/aktualnosci/15823,Granice-zamkniete-przed-koronawirusem-Zawieszone-pociagi-miedzynarodowe.html


Wykaz otwartych drogowych przejść
granicznych został opublikowany w
Rozporządzeniu Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji z dnia
13 marca 2020 r. w sprawie
przywrócenia tymczasowo kontroli
granicznej osób przekraczających
granicę państwową stanowiącą
granicę wewnętrzną. Ministerstwo
Spraw Zagranicznych uruchomiło
infolinię dot. możliwości
przekraczania granic. Informacje
można uzyskać pod numerem
telefonu
+48 22 523 8880.
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