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Dimensiunea și greutatea bagajelor - Ryanair

Ryanair

Ce tip de bagaj de mână puteți aduce la bordul aeronavelor Ryanair?

Bagajul de mână trebuie să îndeplinească restricțiile de dimensiune și greutate impuse de
compania aeriană. Totuși, puteți aduce la bord un bagaj mic suplimentar, a cărui greutate maxim
admisă nu este menționată.

Pentru zborurile Ryanair, bagajul de cală nu este inclus în prețul biletului, dar poate � cumpărat
pe siteul eSky.com. Taxa pentru bagajul de cală variază în funcție de destinația în care vreți să
ajungeți.

Ryanair – reguli privind bagajul de mână

Ryanair a anunțat o nouă politică de bagaje, care va intra în vigoare de la 1 Noiembrie 2018.
Pasagerii pot aduce la bord o geantă personală care să nu depășească dimensiunile 40 x 20 x 25
cm. Pasagerii care achiziționează opțiunea de îmbarcare prioritară pot aduce un al doilea bagaj
de mână (care nu poate depăși dimensiunile 55 x 40 x 20 cm și 10 kg în greutate). Astfel, călătorii
cu îmbarcare prioritară pot aduce două bagaje de mână – un bagaj standard și o geantă mică,
personală.

Bagaj gratuit Dimensiuni maxime Greutate maximă Taxă

NU – bagaj de mână* 55 x 40 x 20 cm 10 kg 6 EUR

DA – geantă mică** 40 x 20 x 25 cm
Fără limită de
greutate

-

* Această opțiune este disponibilă numai pasagerilor care au achiziționat opțiunea de îmbarcare
prioritară.

** Geanta personală trebuie să încapă sub scaunul din fața dumneavoastră – altfel, este posibil
să �ți taxați suplimentar. De asemenea, călătorii fără îmbarcare prioritară care aduc un al doilea
bagaj de mână vor � taxați suplimentar.

Călătoriți numai cu un bagaj de mână? Veri�cați ce obiecte puteți aduce la bord și ce obiecte sunt
interzise!

Vă rugăm, rețineți! Dimensiunile includ toate părțile bagajului, respectiv mânere, roți,
buzunare, etc.

Copiii cu vârsta de până la 2 ani nu au dreptul la un bagaj gratuit, însă părinții pot aduce la bord
un bagaj de maximum 5 kg pentru copil.

Ryanair – reguli privind bagajul de cală
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Tipul de bagaj Dimensiuni maxime Greutate maximă Număr de
bagaje

Bagaj mic de cală 55 x 40 x 20 cm 10 kg 1

Bagaj standard de cală 81 x 119 x 119 cm 20 kg 2

 

Taxa pentru un bagaj

Cumpărat online* 8 – 25 EUR/articol

Cumpărat la aeroport* 10 – 50 EUR/articol

Taxa pentru bagaj suplimentar** 11 EUR/articol

 

* Taxa pentru bagajul de cală poate varia în funcție de data călătoriei și de destinație. Tabelul
prezintă gama de taxe – de la minimum la maximum pentru �ecare tip de bagaj de cală.

** Bagajul suplimentar poate � plătit numai la aeroport.

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
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