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bagaż w cenie
biletu

maksymalne
wymiary

maksymalna waga

ekonomiczna (GoLight,
Flex) biznes

TAK 56 x 45 x 25 cm* 1x8 kg
1x8kg
1x5 kg (45 x 35 x 20
cm)

 

ekonomiczna

biznes Miles&Bonus
Gold Star Alliance Gold

GoLight Flex

waga 0
1x23
kg

2x32
kg

1x23 kg lub 1x32
kg*

1x23 kg lub 1x32 kg*
+ dodatkowe 20 kg lub dodatkowa
sztuka bagażu**

wymiary - 158 cm

Bagaż: Wymiary i waga - Aegean Airlines

Aegean Airlines

Sprawdź, jaki bagaż podręczny w liniach Aegean Airlines możesz zabrać do samolotu. Pamiętaj,
że wymiary bagażu podręcznego każdy przewoźnik ustala indywidualnie. Jeśli to możliwe,
wybierz miękki plecak zamiast sztywnej walizki. Łatwiej będzie go dopasować do wymogów.

Również bagaż nadawany do luku musi spełniać określone wymagania. Zobacz, jaki w liniach
lotniczych Aegean Airlines bagaż rejestrowany może mieć rozmiar i wagę. Liczba walizek, które
możesz ze sobą zabrać, uzależniona jest od klasy lub taryfy, w której podróżujesz.

Bagaż podręczny w Aegean Airlines

* w samolotach typu Bombardier Dash 8-100 i 8-400 maksymalne wymiary pierwszego bagażu to
55 x 40 x 23 cm

Dodatkowo pasażer może zabrać ze sobą na pokład w cenie biletu 1 przedmiot osobisty, np.
niewielką torbę (przedmiot musi zmieścić się pod fotelem poprzedzajacym).

Uwaga! Do wymiarów bagażu podręcznego wlicza się także elementy wystające: rączki, uchwyty,
kółka itp.

Bagaż rejestrowany w Aegean Airlines

* Zależnie od rezerwacji.

** Dotyczy jedynie podróżujących na podstawie jednego biletu co najmniej dwiema liniami, które
są członkami Star Alliance.

W lotach do Arabii Saudyjskiej i Iranu obowiązują następujące zasady:

Uwaga! Maksymalna waga jednej sztuki bagażu to 32 kg!
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ekonomiczna biznes

1 sztuka (maksymalnie 30 kg) do 2 sztuk (maksymalnie 20 kg każda)

Trasa Sezon* Poza sezonem*

loty krajowe w Grecji 12 € 18 €

krótkie trasy** 27 € 20 €

długie trasy*** 40 € 30 €

Egipt, Arabia Saudyjska 40 €

Nadbagaż

Opłaty za kolejną sztukę bagażu lub nadbagaż w przedziale 23-32 kg dla taryf do 23 kg. Ceny
dotyczą rezerwacji przez eSky. Opłaty za dodatkowy bagaż na lotnisku są wyższe o ok. 50%.

* Sezon oznacza okres od początku lipca do pierwszego tygodnia września.

** Cypr, Włochy, Austria, Niemcy, Węgry, Czechy, Turcja, Izrael, Polska, Szwajcaria, Liban, Serbia,
Rumunia, Bułgaria, Albania, Jordania, Gruzja, Chorwacja, Malta, Armenia, Słowenia, Ukraina,
Czarnogóra

*** Francja, Belgia, Wielka Brytania, Hiszpania, Szwecja, Dania, Estonia, Finlandia, Norwegia,
Holandia, Luksemburg, Irlandia, Łotwa, Rosja, Portugalia

Czy artykuł zawierał poszukiwane przez Ciebie informacje?  Tak  | Nie


