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Dimensiunea și greutatea bagajelor - Air Malta

Air Malta

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

 Club Malta Economy

Bagaj inclus în tariful biletului                         DA                     DA

Dimensiuni maxime                                   20 x 40 x 55 cm

Greutatea maximă                       15 kg                   10 kg

Pe lângă acest bagaj se admit umbrele, camere foto, tablete și genți, sau alte accesorii mici.
 

Bagaj de cală Air Malta

 Simply
Fly

Best
Value

Spoil
Yourself

Business
Basic

Business
Value

Business
Anytime

Bagaj inclus în

tariful biletului
DA DA DA DA DA DA

Greutatea și nr. de

bagaje
1 x 20 kg

1 x 20

kg
2 x 20 kg 2 x 20 kg 2 x 20 kg 2 x 32 kg

Pentru infanți este inclus în prețul biletului un bagaj de maximum 10 kg. Pentru copiii de peste 2
ani, se aplică aceleași reguli de bagaj ca și adulților.

Orice piesă de bagaj nu poate depăși greutatea de 32 kg. Toate piesele de bagaj de peste 32 kg
trebuie distribuite în bagaje separate.

Taxe de bagaje

Bagaj
suplimentar

Greutate
suplimentară
(bagaj
inclus)

1-a piesă
suplimentară
– max. 20 kg

1-a piesă
cu
greutatea
între
21 kg -
32 kg

Piesă
suplimentară cu
greutatea de
max. 20 kg

O piesă
suplimentară
cu greutatea
între 21-32
kg 

Piese
suplimentare
la Clasa
Business –
max. 32 kg   

Taxă 50 EUR 70 EUR 120 EUR 100 EUR 100 EUR 70 EUR

Ultima actualizare: 19.04.2023
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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

