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Dimensiunea și greutatea bagajelor - Qatar Airways

Qatar Airways

A�ați ce tipuri de bagaje puteți lua la bordul aeronavelor Qatar Airways. 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.
 

Bagajul de mână Qatar Airways

 Clasa Economică Clasa Business First

Bagaj inclus în tariful
biletului DA

Dimensiunea maximă 50 x 37 x 25 cm

Greutatea maximă și
numărul bagajelor 1 x 7 kg 2 piese, până la 15 kg 2 piese, până la 15 kg

În plus, pasagerii pot transporta la bordul avionului o pungă sau o cameră foto.

Bagajul de cală Qatar Airways

 Clasa Economică Clasa Business First

Dimensiunea maximă a
bagajelor 158 cm

Zboruri către / din
Brazilia 

2 x 32 kg

Brazilia - Argentina

Zboruri spre / din
Canada, 
Argentina, Statele Unite
ale Americii

2 x 32 kg

Alte zboruri 30 kg 40 kg* 50 kg*

* Greutatea unui singur bagaj nu trebuie să depășească 32 de kilograme, iar în cazul în care
depășește, ea trebuie împărțită în mai multe bagaje, �ecare cu o greutate maximă de 32 kg.

Excesul de bagaj

Vă rugăm să țineți cont că taxele pentru înregistrarea bagajului de cală la aeroport pot � cu peste
20% mai mari decât cele aplicate la rezervarea online.
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 O piesă suplimentară de
bagaj

Fiecare kilogram în
plus

Zboruri către / din Argentina, Brazilia, Canada,
SUA

200 USD -

zboruri pe alte rute  25-70* USD

* În funcție de ruta aleasă

 

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

