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Dimensiunea și greutatea bagajelor - Emirates

Emirates

Veri�cați ce tip de bagaj de mână puteți aduce la bordul aeronavelor Emirates. Vă reamintim că
�ecare persoană este individual responsabilă pentru dimensiunile bagajului de mână. Dacă este
posibil, alegeți un rucsac maleabil în locul unei serviete sau al unui troller rigid. Acest lucru vă va
permite să vă încadrați în cerințe cu mai multă ușurință.

De asemenea, bagajul trimis în cală trebuie să îndeplinească anumite condiții. Veri�cați care sunt
cerințele Emirates privind dimensiunile și greutatea bagajului dumneavoastră. Numărul de
bagaje depinde de clasa tarifară la care călătoriți.

Bagajul de mână Emirates

Bagajul este inclus în
prețul biletului

 

Dimensiuni maxim admise

Greutate maximă și număr de bagaje

Economy Business First

Da 55 x 38 x 20 cm 1x7 kg 2x7 kg*

* al doilea bagaj de mână poate avea dimensiunile maxime de 45 x 35 x 20 cm.

Pasagerii care se îmbarcă în aeronavele Emirates din India pot aduce la bord un singur bagaj de
mână, a cărei dimensiune maximă să nu depășească 115 cm (înălțime + lățime + lungime).
Pasagerii care zboară din aeroporturile din Brazilia pot avea un bagaj de mână, de o greutate
maximă de 10 kg.

Atenție! Dimensiunile pentru bagajul de mână includ elementele atașate, precum mânere, roți,
etc.

Bagajul de cală Emirates
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Economical Class

Business
class

First
Class

Special

Rate

Saver
Rate

Flex

Rate

Flex
Plus

Rate

Dimensiuni maxime pentru
bagajul de cală 150 cm (Înălțime + Lățime + Lungime)

Greutate maximă a bagajului 15 kg 25 kg 30 kg 35
kg** 40 kg** 50 kg**

 

Greutate maximă a bagajului
pentru zboruri din și spre
America (în afară de rutele SUA –
Europa) și din Africa

1x23 kg 2x23 kg 2x32 kg

Greutate maximă a bagajului
pentru zboruri în SUA și zboruri
din SUA spre Europa

1x23 kg 2x23 kg 2x32 kg

* Compania Emirates vă permite să înregistrați orice bagaj suplimentar, dacă greutatea totală nu
depășește limita menționată pentru clasa tarifară la care călătoriți.

** greutatea maximă a unui bagaj este de 32 kg.
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