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Dimensiunea și greutatea bagajelor - El Al

El Al

A�ați ce tipuri de bagaje puteți lua la bordul aeronavelor El Al. 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 El Al

 Clasa Economy Economy Plus Clasa Business First

Bagaj inclus în tariful biletului DA DA DA DA

Greutatea maximă a bagajului 8 kg 8 kg 20 kg 24 kg

Dimensiunea maximă a bagajului 56x45x25 cm/ (115 cm)

Pasagerii Claselor First și Business pot să aducă la bordul aeronavei o geantă de laptop care va �,
însă, luată în considerare ca cea de-a 2-a piesă de bagaj. Pentru piesele de bagaj ce depășesc
limitele impuse și care se doresc a � transportate în ca bagaj de mână, trebuie procurat un loc
suplimentar în aeronavă

Bagaj de cală El Al

 Clasa Economy & Economy Plus Clasa Business First

Bagaj inclus în tariful biletului DA DA DA

Dimensiunea maximă a bagajului 158 cm

Greutatea și nr. max. de bagaje 1 x 10 kg 2 x 23 kg 3 x 32 kg

 

Pentru infanți este inclus în prețul biletului un bagaj de maximum 10 kg și o dimensiune
maximă de 115 cm.

Taxe pentru bagaje

Taxele se aplică pe segment de zbor. Sunt admise maximum 5 piese de bagaj. Dacă dimensiunea
unui bagaj depășește 32 kg și dimensiunea de 277cm, acesta va � transportată ca încărcătură de
tip cargo.
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Destinații europene Orientul Îndepărtat, America de Nord,
Johannesburg

Cu până la 6 ore înainte de

zbor

 < 6 ore înainte de

zbor 

Cu până la 6 ore înainte de

zbor

< 6 ore înainte de

zbor 

1-a piesă de bagaj
suplimentar

 

85 $ 100 $ 85 $ 100 $

2-5 piese de bagaj

suplimentar
 

85 $ 100 $ 185 $ 200 $

23 – 32 kg  

55 $ 70 $ 85 $ 100 $

Greutate depășită a

bagajului
 

85 $ 100 $ 185 $ 200 $

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

https://mail.google.com/mail/?view=cm&fs=1&tf=1&to=support@esky.ro

