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Kierunek Klasa
Maksymalnie
dopuszczalne ilość
i wymiary

Dodatkowe przedmioty

loty realizowane przez
Iberia, Iberia Express i
Iberia Regional Air
Nostrum

Tourist
1 szt., wymiary
56x45x25cm

1 szt., np. torebka, teczka,
laptop, kamera, torba z
jedzeniem/piciem dla
niemowlaka

Business
Class/Business Club
(krótkie i średnie
dystanse)

1 szt., wymiary
56x45x25cm

1 szt., np. torebka, laptop itp.

Business Plus (długie
dystanse)

2 szt., wymiary
56x45x25cm

1 szt., np. torebka,  laptop itp.

loty z USA wszystkie
1 szt., wymiary
56x45x25cm

1 szt., np. torebka, laptop itp.

loty z Londynu wszystkie
1 szt., wymiary
56x45x25cm

maksymalnie dopuszczalne
wymiary przedmiotu
dodatkowego to
40x26x20cm**

loty IB5XXX
obsługiwane przez linie
Vueling

wszystkie
1 szt., maks. waga
10 kg, wymiary
55x40x20cm

1 szt. np. torebka,  laptop itp.

Bagaż: Wymiary i waga - Iberia

Iberia

Sprawdź, jaki bagaż podręczny w liniach Iberia 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 Iberia to hiszpańskie linie
lotnicze, które oferują loty do prawie wszystkich kontynentów na świecie. Rozbudowana sieć
połączeń sprawia, że z usług przewoźnika korzysta spora grupa podróżujących. Jakie wymiary
może mieć bagaż podręczny Iberia? Ile sztuk bagażu rejestrowanego  można nadać? Sprawdź
limity dotyczące bagażu Iberia i dobrze przygotuj się do podróży!

Bagaż podręczny w liniach Iberia

Bagaż podręczny w Iberia jest bezpłatny. Jego dopuszczalna ilość zależy od klasy, którą
podróżujemy oraz kierunku lotu*. W ramach biletu przysługuje nam także jeden przedmiot
osobisty.

 

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

*Jeśli podróżujesz bez bagażu podręcznego, możesz wejść wcześniej na pokład samolotu – oferta
ta dotyczy lotów europejskich (z wyjątkiem Londynu) obsługiwanych przez Iberia oraz Iberia
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Kierunek Klasa Maksymalnie dopuszczalne
ilość i wymiary

loty z/do Ameryki, Azji i Afryki Południowej

Reduced Economy 1 szt., maks.158cm, 23kg

Full Economy/Business
2 szt., maks. 158cm każda,
23kg każda

Business Plus
3 szt., maks. 158cm każda,
23kg każda

loty z/do Afryki (z wyjątkiem Południowej
Afryki) i na Bliski Wschód

Economy 1 szt., maks.158cm, 23kg

Business Class/Business
Club

2 szt., maks. 158cm każda,
23kg każda

loty krajowe i europejskie (z wyjątkiem London
Heathrow)

Basic -

Classic/Flexible 1 szt., maks.158cm, 23kg

Business Class
2 szt, maks. 158cm każda,
23kg każda

loty z/do London Heathrow: długie dystanse, z
wyjątkiem USA, Kanady i Meksyku

Basic
1 szt., maks. 158cm, 23 kg
wyjątek: loty z/do Brazylii –
2x32kg

Economy

2 szt., maks.158cm każda,
23kg każda
wyjątek: loty z/do Brazylii –
2x32kg

Business
3 szt., maks. 158cm każda,
32kg każda

loty z/do London Heathrow: średnie i krótkie
dystanse

Basic -

Economy
1 szt., maks.158cm, 23kg
wyjątek: loty z/do Senegalu –
2x23kg

Business
2 szt., maks.158cm każda,
32kg każda

Express.

**Loty z/do London Heathrow: dopuszczalne wymiary przedmiotu dodatkowego to 40x30x15cm.

Bagaż rejestrowany w Iberia

Bagaż rejestrowany w Iberia jest bezpłatny, jeśli spełniamy określone warunki*. Standardowo
jego waga powinna wynosić 23kg, a za nadbagaż są pobierane opłaty (warto jednak pamiętać, że
maksymalna waga jednego bagażu, nawet przy opłacaniu nadbagażu, nie może przekroczyć
32kg). Łączne wymiary bagażu rejestrowanego Iberia nie mogą być większe niż 158cm.
Dopuszczalna ilość bagażu rejestrowanego zależy od trasy oraz taryfy, którą podróżujemy**.

*Dzieciom w wieku od 2 do 11 lat oraz niemowlętom przysługuje taki sam limit bagażu jak
dorosłym, dodatkowo można zabrać do samolotu fotelik samochodowy lub składany wózek.

**Klienci korzystający z programu dodatkowego Iberia Plus, posiadający kartę członkowską,
mogą liczyć na dodatkowe przywileje, przykładowo: podróżujący do Azji czy Ameryki posiadacze
karty Iberia Plus Platino i American Airlines/British Airways Esmerald mogą zabrać dodatkowy
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bagaż o wadze do 23 kg. Z kolei członkom Iberia Plus Oro i Iberia Plata przysługuje dodatkowy
bagaż o wadze do 23 kg, nie płacą oni także za nadbagaż.

Nadbagaż

Jeśli bagaż podręczny i bagaż rejestrowany o wadze 23kg to dla nas za mało, możemy zapakować
do walizki więcej rzeczy (maks. waga bagażu nie może przekroczyć 32kg), ale w takim przypadku
musimy zapłacić odpowiednią opłatę za nadbagaż. Iberia zezwala także na dokupienie
dodatkowych sztuk bagażu*. Jeśli wykupimy go wcześniej, online, to zapłacimy mniej niż podczas
wykupienia go podczas odprawy na lotnisku.

Kierunek Klasa

Opłata za nadbagaż
przysługującego  w
ramach biletu
bagażu
rejestrowanego

Opłata za
wykupienie
dodatkowej sztuki
bagażu (w
sezonie)

Opłata za
wykupienie
dodatkowej sztuki
bagażu (poza
sezonem)

loty krajowe z/do
Wyspy Kanaryjskie,
Baleary, Melilla, a
także loty europejskie
z/do Hiszpanii do/z
Krakowa,
Amsterdamu,
Birmingham i in.**

Business
Class

-
online: 30€/33$/23£
na lotnisku: 60€/66$/47£

Classic
Economy

60€/66$/47£
online: 30€/33$/23£
na lotnisku: 60€/$66/47£

Basic
Economy

brak bagażu
rejestrowanego w tej
tary�e, wykupienie 
kosztuje 60€/66$/47£

pierwsza sztuka dodatkowego bagażu
online: 15€/17$/12£
na lotnisku: 30€/33$/23£

druga sztuka i kolejne
online: 30€/33$/23£
na lotnisku: 60€/66$/47£

Ameryka Środkowa,
Ameryka Południowa,
Azja i Południowa
Afryka*

Business
Class

brak opłaty

online:
160€/175$/125£
na lotnisku:
150€/165$/120£

online:
140€/155$/110£
na lotnisku:
150€/165$/120£

Full
Economy

100€/110$/80£

online:
160€/175$/125£
na lotnisku:
190€/210$/150£

online:
140€/155$/110£
na lotnisku:
150€/165$/120£

Reduced
Economy

100€/110$/80£

pierwsza sztuka:
online:
80€/87$/64£
na lotnisku:
100€/$110/80£

pierwsza sztuka:
online: 75€/82$/60£
na lotnisku:
100€/110$/80£

kolejne sztuki:
online:
€160/$175/£125
na lotnisku:
190€/210$/150£

kolejne sztuki:
online:
140€/155$/110£
na lotnisku:
150€/165$/120£
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Kierunek Klasa

Opłata za nadbagaż
przysługującego  w
ramach biletu
bagażu
rejestrowanego

Opłata za
wykupienie
dodatkowej sztuki
bagażu (w
sezonie)

Opłata za
wykupienie
dodatkowej sztuki
bagażu (poza
sezonem)

z/do Hiszpanii do/z
Kolumbii, Peru,
Ekwadoru, Wenezueli,
Dominikany, Kuby**

Business
Class

brak opłaty

online:
130€/143$/100£
na lotnisku:
190€/210$/150£

online:
120€/132$/90£
na lotnisku:
150€/165$/120£

Full
Economy

100€/110$/80£

online:
130€/143$/100£
na lotnisku:
190€/210$/150£

online:
120€/132$/90£
na lotnisku:
150€/165$/120£

Reduced
Economy

100€/110$/80£

pierwsza sztuka
online:
70€/77$/55£
na lotnisku:
100€/110$/80£

pierwsza sztuka:
online: €60/$66/£47
na lotnisku:
€100/$110/£80

kolejne sztuki:
online:
130€/143$/100£
na lotnisku:
190€/210$/150£

kolejne sztuki:
online:
120€/132$/90£
na lotnisku:
150€/165$/120£

*Iberia zezwala na przewóz maks.10 sztuk dodatkowego bagażu i to tylko na wyznaczonych
trasach. W przypadku lotów realizowanych Regional Air Nostrum pasażer może zabrać
dodatkowo maks. 3 sztuki bagażu po maks. 23kg każda.

**Cork, Manchester, Neapol, Oslo, Rennes, Dublin, Edynburg, Kijów, Göteborg,Malta, Santorini,
Stuttgart.

***Z wyjątkiem: lotów z/do Hiszpanii do/z Kolumbii, Peru, Ekwadoru, Wenezueli, Dominikany,
Tokio, Szanghaju, Kuby oraz Brazylii.

Czy artykuł zawierał poszukiwane przez Ciebie informacje?  Tak  | Nie


