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Bagaż: Wymiary i waga - Lufthansa

Lufthansa

Tu sprawdzisz, co możesz zabrać do samolotu lecąc liniami Lufthansa. Bagaż podręczny wymiary
zawsze musi mieć takie same, jednak liczba sztuk bagażu, które można zabrać do samolotu,
uzależniona jest od klasy podróży.

Podobnie jest w przypadku bagażu rejestrowanego. Lufthansa uzależnia wymiary i wagę bagażu
rejestrowanego od klasy, w której pasażer podróżuje. Im wyższa klasa, tym większy bagaż i więcej
sztuk można nadać.

Bagaż podręczny w Lufthansa

  ekonomiczna ekonomiczna
premium biznes pierwsza

bagaż podręczny w cenie biletu TAK

maksymalne wymiary 55 x 40 x 23 cm

liczba sztuk i waga 1x8 kg 2x8 kg

Dodatkowo, pasażer może zabrać ze sobą:

torebkę damską lub
torbę z laptopem (maks. wymiary 30 x 40 x 10 cm).

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

Chcesz wszystko zmieścić w bagażu podręcznym? Sprawdź, co można zabrać do samolotu!

Bagaż rejestrowany w Lufthansa

trasy europejskie

  ekonomiczna
light

ekonomiczna
classic

ekonomiczna
�ex biznes

maksymalny wymiar 158 cm

maksymalna waga - 1x23 kg 1x23 kg 2x32 kg

Dopłaty za nadbagaż

Ostatnia aktualizacja: 18.04.2023

https://www.esky.pl/porady-dla-podroznych/bilety-lotnicze/bagaz/co-mozna-zabrac-do-samolotu
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trasy europejskie

  ekonomiczna
light

ekonomiczna
classic

ekonomiczna
�ex biznes

23 kg, > 158 cm 100 €

-24-32 kg, 158 cm 50 €

24-32 kg, > 158 cm 150 €

32 kg, > 158 cm - 100 €

 

trasy międzykontynentalne

  ekonomiczna ekonomiczna premium biznes pierwsza

maksymalny wymiar 158 cm

maksymalna waga 1x23 kg 2x23 kg 2x32 kg 3x32 kg

dopłaty za nadbagaż

23 kg, > 158 cm 200 €

-24-32 kg, 158 cm 100 €

24-32 kg, > 158 cm 300 €

32 kg, > 158 cm - 200 €

Czy artykuł zawierał poszukiwane przez Ciebie informacje?  Tak  | Nie


