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Bagaj: restricții de dimensiuni și greutate

Ați ales destinația și ați făcut rezervarea pentru biletele de avion… dar cum procedați cu
bagajul? Înainte să începeți împachetările în valiza sau trollerul preferat, ar trebui să
verificați dacă acestea întrunesc condițiile permise de greutate și dimensiuni. Care sunt
dimensiunile maxime pentru bagajul de cală? Care este greutatea maxim admisă
pentru bagaul de mână? Fiecare companie are politica proprie de bagaje, unde sunt
reglementate aspecte precum numărul de bagaje permise, dimensiunile și greutatea maxim
admise, așadar ar trebui să verificați înainte de fiecare zbor dacă vă încadrați în limitele
impuse. Altfel, costurile suplimentare s-ar putea să fie mai mari decât vă așteptați.

Dimensiunile bagajului de mână
Limitele dimensiunilor bagajul de mână diferă de la o companie aeriană la alta. De
exemplu, dimensiunile maxim admise pentru bagajele de mână la Ryanair sunt aproape
aceleași ca cele de la Wizz Air, existând o diferență de doar câteva centimetri. Deși nu pare
nimic important, este posibil să aveți probleme la biroul de check-in – dacă bagajul de mână
depășește limitele, va fi pus în cală și va trebui să plătiți o taxă suplimentară.
În general, ar trebui să puteți plasa cu ușurință bagajul de mână sub scaunul din fața
dumneavoastră sau în compartimentul de deasupra capului. Fiecare companie aeriană are
propria politică privind dimensiunile și greutatea bagajului de mână . De asemenea, vă
reamintim că dimensiunile bagajului de mână includ și toate părțile proeminente, precum
mânere, buzunare aplicate sau roți, etc. De obicei, bagajul de mână nu ar trebui să
cântărească mai mult de 8-10 kg.
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Dimensiunile bagajului de cală
În cazul în care condițiile permise pentru bagajul de mână nu sunt suficiente pentru
bagajul dumneavoastră, puteți achiziționa și unul de cală. Acesta trebuie, de asemenea, să
se încadreze în limitele de greutate și dimensiuni maxim admise de către linia aeriană. La fel
de important este și numărul de bagaje pe care vă este permis să îl transportați. Acesta
depinde de clasa tarifară, iar prețul final este determinat de mai mulți factori precum:
greutatea tuturor bagajelor, datele de călătorie (în timpul sezoanelor turistice, costurile vor
fi mai mari) sau ruta aleasă.
Vizitați website-ul nostru pentru a verifica limitele de dimensiuni și greutate atât pentru
bagajele de mână, cât și de cele de cală, pentru mai multe companii aeriene.

Ce fel de tip de bagaj ar trebui să cumpărați?
Dacă doriți să cumpărați valiza potrivită, ar trebui să luați în considerare mai mulți factori. În
primul rând, verificați care este politica operatorului aerian cu care veți călători, privind
dimensiunile și greutatea bagajelor. Apoi, gândiți-vă cât de des urmează să zburați. Dacă
sunteți un călător ocazional, puteți opta pentru o valiză sau un troller mai ieftin, dar în cazul
în care călătoriți mai des, vă recomandăm un troller de o calitate mai bună, cu o carcasă
dură și rezistentă.
Există o varietate largă de tipuri de trollere – care este cea mai bună variantă? În primul
rând, asigurați-vă că bagajul poate fi închis cu un lacăt și că are roți, care să faciliteze
transportul. Apoi, gândiți-vă la întrebuințarea acelui bagaj – dacă îl alegeți pentru un bagaj
de mână, alegeți variantă ușoară, textilă, care seamănă cu un rucsac. Astfel, va fi mai ușor să
îi faceți loc în compartimentul de bagaje de deasupra capului. De asemenea, dacă știți că
aveți obiecte de valoare, optați pentru un bagaj cu o carcasă semi-dură, care să vă protejeze
proprietățile. Totuși, acestea sunt mai grele decât cele din material textil, ceea ce este un
dezavantaj pentru bagajele de mână, când fiecare kilogram contează.
Dacă vă propuneți să călătoriți cu bagaj de cală, cea mai bună opțiune este bagajul cu o
carcasă dură care protejează conținutul (amintiți-vă de modul în care sunt manipulate
bagajele de cală la încărcare și descărcare). Cea mai bună opțiune este cel din policarbonat,
cu întăriri la colțuri, care asigură protecție suplientară. De asemenea, nu uitați să vă
securizați lucrurile cu un lacăt special pentru bagaje.

Ați găsit informația pe care o căutați în acest articol?
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