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Dimensiunea și greutatea bagajelor - Aegean Airlines

Aegean Airlines

A�ați ce tipuri de bagaje puteți lua la bordul aeronavelor Aegean Airlines. Rețineți că
dimensiunea bagajelor variază în funcție de �ecare operator în parte. De asemenea, bagajul de
cală trebuie să respecte anumite dimensiuni impuse. Numărul de bagaje permis este direct
proporțional cu clasa tarifară la care ați ales să călătoriți.

Bagaj de mână Aegean Airlines

Bagaj inclus în tariful biletului Dimensiune maximă

Greutatea maximă a bagajului

Clasa economică Clasa Business

DA 56 x 45 x 25 cm 1x8 kg
1x8 kg

1x5 kg (max 45 x 35 x 20)

Bagaj de cală Aegean Airlines

Clasa tarifară Bagaj inclus în tariful
biletului

Dimensiunile maxime ale
bagajului

Greutatea maximă a
bagajului

Economy – Go

Light
NU -

Economy - Flex DA 158kg   1 x 23 kg

Business DA 158 kg  2 x 32 kg

Miles&Bonus/Star

Alliance Gold
DA 158 kg

 1 x 32/23 kg, în funcție de

clasa tarifară

  

La Clasa GoLight, infanții (între 0-2 ani) pot transporta o piesă de bagaj de mână cu articolele
necesare acestuia, la care se adaugă un cărucior pliabil.

La Clasa Flex & Business, infanții pot lua cu ei un bagaj de mână cu articolele necesare pentru
călătorie, un bagaj de până la 23 kg și un cărucior pliabil.

Vă rugăm să țineți cont ca taxele pentru înregistrarea bagajului de cală la aeroport pot � cu peste
50% mai mari decât cele aplicate la rezervarea online.
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 Go Light Flex Business

 1 piesă de bagaj inclus

 în
sezon*

în afara
sezonului*

1x23 kg 2x32 kg

Zboruri
în Grecia 17 EUR

Zboruri pe distanțe
scurte ** 20 EUR 27 EUR

Zboruri pe distanțe
lungi *** 30 EUR 40 EUR

 O piesă suplimentară de bagaj sau bagaj ce depășește
23 kg

O piesă suplimentară de
bagaj

 în
sezon

în afara
sezonului

în
sezon

în afara
sezonului

în
sezon

în afara
sezonului

Zboruri
în Grecia 17 EUR 17 EUR

Zboruri pe distanțe
scurte ** 27 EUR 20 EUR

27

EUR
20 EUR 27 EUR 20 EUR

Zboruri pe distanțe
lungi *** 40 EUR 30 EUR

40

EUR
30 EUR 40 EUR 30 EUR

*   Sezonul cuprinde perioada dintre începutul lunii iulie și prima săptămână din septembrie.
** Cipru, Italia, Austria, Germania, Ungaria, Cehia, Turcia, Israel, Polonia, Elveția, Liban, Serbia,
România, Bulgaria, Albania, Iordania, Georgia, Croația, Malta

*** Franța, Belgia, Regatul Unit, Spania, Suedia, Danemarca, Estonia, Finlanda, Norvegia, Olanda.

Pentru informații speci�ce legate de călătoria dumneavoastră, contactați Serviciul Clienți la
numărul de telefon 031 100 3759 sau trimiteți un email la adresa support@esky.ro.

Ați găsit informația pe care o căutați în acest articol?  Da  | Nu

mailto:support@esky.ro

