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Dimensiunea și greutatea bagajelor - Air Europa

Air Europa

A�ați ce tipuri de bagaje puteți lua la bordul aeronavelor Air Europa. 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 Air Europa

 Clasa Economică Clasa Business

Destinații Toate
Domestice și europene

Zboruri intercontinentale

Bagaj inclus în tariful biletului DA DA

Dimensiunile maxime ale bagajului                                55x35x25 (115 cm)

Greutatea și nr. max. de bagaje 1  x 10 kg
1 x 14 kg (rute domestice și europene)

1 x 18 kg (zboruri intercontinentale)

Alte piese de bagaj incluse sunt gențile, laptop-urile și tabletele sau obiecte necesare pasagerilor
cu probleme medicale. Copiii de până la 2 ani pot deține asupra lor un bagaj cu mâncare, băuturi
și alte obiecte necesare zborului. Pentru copiii de peste 2 ani, se aplică aceleași reguli de bagaje.

Bagaj de cală Air Europa

 Clasa Economică Clasa Business

Destinații Toate
Domestice și europene

Zboruri intercontinentale

Bagaj inclus în tariful biletului                                               DA

Dimensiunile maxime ale bagajului                                             158 cm

Greutatea și nr. max. de bagaje 1 x 23 kg
2 x 23 kg (rute domestice și europene)

3 x 23 kg (rute intercontinentale)

Taxa de bagaj
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 Greutate Taxă/piesă

Clasa Economică

24-32 kg

60 EUR

Clasa Business
Zboruri domestice și europene: 50/60* EUR

Zboruri intercontinentale: 100/150* EUR (> 2 piese)

* În ziua zborului

Taxa se aplică bagajelor de maximum 32 de kg. Bagajele situate peste această limită nu sunt
acceptate în cala avionului, de aceea lucrurile personale vor trebui redistribuite în alte bagaje.

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
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