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Bagaż: Wymiary i waga - Norwegian

Norwegian

Sprawdź, jaki bagaż podręczny w liniach Norwegian 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 Norwegian 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 Norwegian

  LowFare LowFare+ Flex, Premium, Premium Flex

wymiary 1 szt. 30x20x38cm 1 szt. 30 x 20 x 38cm + 1 szt. 55x40x23cm

waga do 10 kg* łącznie do 10 kg łącznie do 15 kg

* W przypadku lotów z/do Dubaju waga maksymalna wynosi 8 kg.

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 Norwegian

  LowFare LowFare+ Flex Premium PremiumFlex

krótkie trasy*

-

1x20 kg -

długie trasy* 1x20 kg

* długie trasy to loty poza Europę

Opłaty za bagaż w Norwegian rezerwowany w eSky

Wysokość opłaty za bagaż rezerwowany online przez esky.pl uzalezniona jest od trasy lotu.
Opłaty za bagaż dokonywane na lotnisku są stałe, ale znacznie wyższe. Każdy kilogram
nadbagażu na lotnisku kosztuje 11 €.

Ostatnia aktualizacja: 18.04.2023

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

Kraków

Bergen
Kopenhaga
Oslo-Gardermoen
Stavanger
Sztokholm-Arlanda
Trondheim

     

Gdańsk Oslo-Gardermoen      

Szczecin Oslo-Gardermoen      

Warszawa
Bergen
Oslo-Gardermoen
Stavanger

Barcelona
Gran Canaria
Madryt
Malaga

Teneryfa Londyn-Gatwick

OPŁATY ZA BAGAŻ (LowFare i bagaż dodatkowy)

Pierwsza sztuka bagażu 12 € 18 € 20 € 25 €

Druga sztuka bagażu 18 € 24 € 28 € 30 €

Czy artykuł zawierał poszukiwane przez Ciebie informacje?  Tak  | Nie


