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Dimensiunea și greutatea bagajelor - Avianca

Avianca

Veri�cați politica de bagaje de mână a companiei Avianca. Vă reamintim că dimensiunile
bagajului de mână sunt stabilite individual de �ecare operator. Dacă este posibil, alegeți un
rucsac maleabil în locul unui troller rigid, astfel încât să vă puteți plia mai ușor pe cerințele
companiei aeriene.

Bagajul de cală trebuie să respecte, de asemenea, anumite cerințe. Veri�cați dimensiunea și
greutatea maxim admise în cadrul companiei Avianca. Numărul de bagaje pe care îl puteți
înregistra depinde de clasa rezervării sau de tariful selectat.

Bagajul de mână Avianca

Bagaj inclus în prețul biletului Dimensiuni maxim admise Greutate maxim admisă

DA
115 cm
(lungime + lățime + înălțime)

1x10 kg

Atenție! Dimensiunile bagajului de mână includ și elementele proeminente, precum mânere,
roti, etc.

Copiii sub 2 ani care călătoresc pe același loc cu părintele au dreptul la un bagaj de mână de
maxim 10 kg.

Bagajul de cală Avianca

Ruta Economy Business

Columbia / Ecuador / Peru 1 bagaj, 23 kg

1 bagaj, 23 kg

sau

2 bagaje, 32 kg
�ecare
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Ruta Economy Business

Din SUA / Canada / Puerto Rico / Mexic către Bolivia / Argentina
/ Brazilia / Chile / Paraguay și Uruguay

2 bagaje, 23 kg
�ecare

2x32 kg

altele 1 bagaj, 23 kg

Această politică de bagaje se aplică tuturor biletelor vândute pe 19 martie 2019 și zborurilor
ulterioare care vor � efectuate începând cu 1 mai 2019.

Atenție! Aceste condiții se aplică zborurilor din/către Europa și între America de Nord și America
de Sud. Pasagerii care au achiziționat biletul mai devreme sau pentru zboruri care vor �
efectuate înainte de 1 mai vor putea înregistra două bagaje de cală cu o greutate maximă de 23
kg �ecare. 
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