
Emirates - eSky.plStrona

Bagaż: Wymiary i waga - Emirates

Emirates

Sprawdź, jaki bagaż podręczny w liniach Emirates 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 Emirates 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 Emirates

bagaż w cenie biletu maksymalne wymiary

maksymalna waga i liczba sztuk

ekonomiczna biznes pierwsza

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

* druga sztuka bagażu podręcznego może mieć maksymalne wymiary 45 x 35 x 20 cm.

Pasażerowie wsiadający na pokład samolotu Emirates w Indiach mogą wziąć ze sobą na pokład
jedynie jedną sztukę bagażu podręcznego o maksymalnych wymiarach całkowitych (wysokość +
szerokość + długość) 115 cm. Pasażerowie wylatujący z lotnisk w Brazylii mogą zabrać ze sobą na
pokład bagaż o maksymalnej wadze 10 kg.

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

Bagaż rejestrowany w Emirates

 

klasa ekonomiczna

klasa
biznes

pierwsza
klasataryfa

Special
taryfa
Saver

taryfa
Flex

taryfa
Flex Plus

maks. wymiar sztuki
bagażu 150 cm (wysokość + szerokość + długość)

maks. waga łączna
bagażu* 15 kg 25 kg 30 kg 35 kg** 40 kg** 50 kg**

maks. waga bagażu na
loty
z/do Ameryki (poza
trasami USA - Europa) i z
Afryki

1x23 kg 2x23 kg 2x32 kg

maks. waga bagażu na
loty
po Ameryce i z USA do
Europy

1x23 kg 2x23 kg 2x32 kg
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* linia Emirates zezwala na zgłoszenie dowolnej liczby sztuk bagażu, dopóki masa całkowita nie
przekracza limitu określonego dla klasy i taryfy

** maksymalna waga pojedynczej sztuki bagażu to 32 kg

Czy artykuł zawierał poszukiwane przez Ciebie informacje?  Tak  | Nie


