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Bagaż: Wymiary i waga - Ryanair

Ryanair

Jaki bagaż możesz zabrać na pokład samolotu w liniach lotniczych Ryanair? Wymiary i waga
bagażu podręcznego jest ściśle określona. W liniach lotniczych Ryanair bagaż rejestrowany nie
jest wliczony w cenę biletu lotniczego. Możesz go jednak dokupić w eSky. Cena bagażu
rejestrowanego w Ryanair uzależniona jest od okresu, w którym wybierasz się w podróż.

Bagaż podręczny w Ryanair

bagaż w cenie biletu maksymalne wymiary maksymalna waga  opłata 

NIE - bagaż podręczny 55 x 40 x 20 cm 10 kg od 29 zł*

TAK - mała torba** 40 x 20 x 25 cm bez limitu n/d

* Opcja dostępna w ramach usługi pierwszeństwa wejścia na pokład.

** Mała torba powinna zmieścić się pod fotelem poprzedzającym - w przeciwnym wypadku
przewoźnik może naliczyć opłatę dodatkową w wysokości 120 zł. Wspomniana opłata naliczana
jest także za zabranie dwóch bagaży do bramki na lotnisku bez wykupienia usługi pierwszeństwa
wejścia na pokład.

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

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

Dzieciom do 2. roku życia nie przysługuje bezpłatny bagaż, ale opiekun może przewieźć bez
dodatkowych opłat torbę na akcesoria dziecięce o wadze do 5 kg.

Bagaż rejestrowany w Ryanair

rodzaj maksymalne wymiary maksymalna waga liczba sztuk

mały bagaż rejestrowany 55 x 40 x 20 cm 10 kg 1

standardowy bagaż rejestrowany 81 x 119 x 119 cm 20 kg 3

 

opłata za 1 sztukę

Bagaż zakupiony online* 43-52 zł (mały bagaż) / 110-180 zł (bagaż standardowy)

Bagaż zakupiony na lotnisku* 84-110 zł(mały bagaż)

Ostatnia aktualizacja: 18.04.2023

https://www.esky.pl/bilety-lotnicze
https://www.esky.pl/porady-dla-podroznych/bilety-lotnicze/bagaz/co-mozna-zabrac-do-samolotu
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opłata za 1 sztukę

Opłata za nadbagaż** 48 zł za każdy kilogram

* Opłata za bagaż zależna od trasy i terminu podróży. Podane widełki zawierają minimalną i
maksymalną cenę za zakup bagażu rejestrowanego.

** Zapłaty za nadbagaż można dokonać jedynie na lotnisku!

Czy artykuł zawierał poszukiwane przez Ciebie informacje?  Tak  | Nie


