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Bilete de avion și reduceri pentru copii

Bilete de avion și reduceri
Fiecare companie aeriană stabilește propriile norme pentru transportul infanților, copiilor și
tinerilor.

Companiile aeriene low-cost
Cele mai multe companii aeriene low-cost vor aplica următoarele categorii de vârstă:

infanți - de la 0 la 2 ani;
copii - de peste 2 ani. Limita superioară de vârstă este dependentă de companiile
aeriene și variază între 12 și 16 de ani;
adulți - de obicei peste 16 ani;
Infanții călătoresc întotdeauna în brațele unui adult. Tariful biletului de avion pentru
infant reprezintă, de fapt, plata unei taxe de bebeluș stabilită de �ecare companie în
parte, iar un bilet de avion pentru copii este la aceeași valoare cu cel pentru un adult.

Taxa pentru bebeluș variază în funcție de operatorul de transport. Tarifele aplicate de companiile
low-cost ce operează în România*:

Ryanair - 20 EUR/zbor (sau echivalentul în moneda națională);
Wizz Air - 25 EUR/zbor;
Blue Air - 35 EUR/segment de zbor

 Atenție: companiile aeriene pot modi�ca valoarea taxei pentru infanți fără o noti�care prealabilă.

Copii și tineri
Cele mai multe companii aeriene au aceleași tarife la biletele pentru copii sau tineri ca biletul
pentru adulți.

Companii aeriene de linie
Cele mai multe companii aeriene de linie vor aplica următoarele categorii de vârstă:

infanți - de la 0 la 2 ani;
copii - de la 2 la 11 ani;
tineri - de la 12 la 17 ani;
adulți - de la vârsta de 18 ani.

Categoriile de mai sus pot varia în funcție de compania aeriană.

Reduceri
Infanți

nou-născuții sau infanții – până la 2 ani, pot bene�cia de până la 90% reducere (există
companii aeriene care nu percep niciun fel de taxă pentru infanți);
pentru infanții care călătoresc în brațele unui adult nu se plătesc taxele de aeroport sau
alte comisioane;
infanții care călătoresc pe un loc separat bene�ciază de aceleași reduceri ca un copii.

Copii

reducerile sunt stabilite de �ecare companie aeriană, nivelul cel mai frecvent utilizat
este între 25% și 33%;
uneori, la tarifele promoționale nu se oferă reduceri speciale pentru copii;
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https://www.esky.ro/bilete-de-avion
https://www.esky.ro/companii-aeriene
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*Tarifele se pot modi�ca. Cele mai recente informații despre reducerile acordate infanților și
copiiilor și normele companiilor aeriene sunt disponibile pe pagina Termeni și condiții a �ecărei
companii.

Dacă aveți întrebări, vă rugăm să ne lăsați un mesaj în secțiunea de contact de pe site. Solicitarea
dvs. va � tratată cu prioritate și vom reveni cu un răspuns cât mai curând posibil.

Ați găsit informația pe care o căutați în acest articol?  Da  | Nu

https://www.esky.ro/despre-noi/contact

