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Bagaż, wózki i foteliki dziecięce w samolocie

Bagaż dla dziecka w samolocie

Dla dzieci do 2. roku życia podróżujących na kolanach rodziców, których lot kosztuje 10-30% ceny
normalnego biletu (w przypadku linii regularnych) lub ma stałą cenę w zależności od kierunku (w
tanich liniach lotniczych), nie można zabrać żadnego bagażu lub limit jest znacznie ograniczony.

Ceny lotów dla dzieci do 12. roku życia (zależnie od linii) mogą być tańsze o około 25-30%, a limit
bagażu taki sam jak dla dorosłych lub nieco zmniejszony.

Z reguły jednak dla każdego młodego pasażera za darmo można zabrać składany wózek (często
linie wymagają, by był to wózek jednoczęściowy, np. tzw. parasolka). W większości przypadków są
one przewożone w luku bagażowym. Przed samym wejściem do samolotu, na płycie lotniska
wózek zabierany jest przez pracownika lotniska i chowany w luku. Do samolotu dziecko trzeba
wnieść na rękach. Po wylądowaniu wózek oddawany jest natychmiast po opuszczaniu pokładu,
by umożliwić swobodne poruszanie się po lotnisku.

Podróż na kolanach rodzica w samolocie

Linie lotnicze pozwalają na przewóz dzieci do 2. roku życia na dwa sposoby – w foteliku
samochodowym na osobnym siedzeniu (przeważnie od 6. miesiąca) lub na kolanach rodzica czy
opiekuna. Pierwsze rozwiązanie wiąże się jednak z dodatkowymi kosztami - koniecznością
wykupienia miejsca. Druga opcja jest znacznie tańsza, dopłata wynosi z reguły 10-30% ceny lotu
dla dorosłego pasażera lub cena jest stała w zależności od wybranego kierunku. 

Wiąże się to jednak ze znacznym zmniejszeniem limitu bagażu lub brakiem jakiegokolwiek
bagażu rejestrowanego przysługującego dziecku. Przeważnie jednak można w ramach
bagażu zabrać fotelik lub nosidełko. 

Każdy samolot wyposażony jest w specjalne szelki dla niemowląt pełniące rolę pasów
bezpieczeństwa, które należy zapinać za każdym razem, gdy wyświetla się komunikat o
konieczności zapięcia pasów przez pasażerów.

Podróż w foteliku samochodowym w samolocie

Z reguły dzieci mogą, a nawet powinny podróżować w fotelikach samochodowych, ponieważ,
podobnie jak w samochodzie, standardowe pasy nie zapewniają takiego bezpieczeństwa małemu
człowiekowi, jak dobrze dobrany fotelik.

Jeśli decydujemy się na wariant z fotelikiem należy upewnić się, że jest to fotelik zatwierdzony
również do stosowania w samolotach. Na foteliku lub na opakowaniu powinno widnieć specjalne
oznaczenie. Jeśli fotelika nie uda się zamontować (np. będzie zbyt szeroki), sprzęt może zostać
przewieziony w luku bagażowym za dodatkową opłatą.

Niektóre linie lotnicze pozwalają na przewóz dziecka w foteliku tylko do określonego wieku, np. 3
lat.

Jedzenie w bagażu podręcznym i pierwszeństwo wejścia

Na pokład samolotu możesz zabrać pokarm dla dziecka, w tym płyny – nie podlegają one
standardowym ograniczeniom przewozu płynów, jednak muszą zostać poddane kontroli w czasie
odprawy. Żeby uniknąć dodatkowych kontroli najlepiej zabrać ze sobą pokarm w proszku. Na
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pokładzie większości samolotów możesz poprosić o podgrzanie jedzenia w mikrofalówce lub
ciepłą wodę do przygotowania pokarmu.

Wiele linii daje rodzinom z dziećmi pierwszeństwo wejścia na pokład, by mogli spokojnie rozsiąść
się, zanim do kabiny wejdą inny pasażerowie. 

Zasady w poszczególnych liniach lotniczych

Przejrzyj poniższą listę zasad przewozu bagażu dziecięcego w poszczególnych liniach lotniczych
lub wybierz od razu linię, która Cię interesuje: Aero�ot, Aer Lingus, Air Canada, Air France, Air
Serbia, American Airlines, Austrian, Belavia, British Airways, Brussels Airlines, Bulgaria Air, Cathay
Paci�c, Delta Airlines, easyJet, El Al, Emirates, Etihad Airways, Eurowings, Finnair, Jet2.com, LOT,
Lufthansa, Norwegian, Qatar Airways, Ryanair, SAS, Singapore Airlines, Sun Express, Swiss, TAP,
Turkish Airlines, Ukraine International, Vueling, Wizz Air.

Aero�ot

Wózek dziecięcy przewożony jest w luku bagażowym bez dodatkowej opłaty. Dziecku od 2. roku życia
przysługuje taki sam bagaż jak dorosłemu w tej samej klasie serwisowej.

Aer Lingus

Podróżując z dzieckiem można bezpłatnie zabrać dla niego wózek, kojec lub fotelik samochodowy.

Air Canada

Dzieciom, które podróżują z wykupioną miejscówką, przysługują takie same limity bagażu podręcznego jak
dorosłym. Dla dziecka, które podróżuje na kolanach rodzica, dorosły może oprócz swojego bagażu
podręcznego zabrać dodatkowo torbę, której waga nie przekracza 10 kg.

Składanym wózkiem dziecięcym można podjechać pod wejście do samolotu, następnie zostanie zabrany
przez obsługę i oddany od razu po wylądowaniu. Przewóz takiego wózka jest bezpłatny. W przypadku dużych,
ciężkich wózków, których nie da się w łatwy sposób złożyć, obowiązują inne zasady. Taki wózek zostanie
potraktowany jak jedna sztuka bagażu rejestrowanego.

Podróżujący klasą ekonomiczną mogą zarezerwować kojec dla dzieci, które nie są w stanie siedzieć
samodzielnie. Ze względów bezpieczeństwa ich waga nie może przekroczyć 12 kg. Kojce są dostępne tylko w
niektórych samolotach.

Dla dziecka do 11. roku życia można za darmo zabrać jako bagaż rejestrowany fotelik lub siedzisko do
samochodu.

Air France

Na trasach długodystansowych w klasach Biznes, Premium Economy i Economy można zamówić kołyski na
pokładzie samolotu. Przeznaczone są dla dzieci ważących do 10 kg i mierzących do 70 cm. Starsze dzieci
mogą podróżować we własnym foteliku samochodowym.

Bezpłatnie można zabrać dla każdego dziecka fotelik samochodowy oraz składany wózek.

Dla dziecka poniżej 2. roku życia, które podróżuje na kolanach opiekuna, limit bagażu podręcznego  wynosi
12 kg. Nie może również być większy niż 55x35x25 cm. Dodatkowo bezpłatnie można zabrać drugą sztukę
bagażu o wadze do 10 kg.

Dla dzieci powyżej 2. roku życia i tych, które podróżują w fotelikach samochodowych, limity bagażu są takie
same jak w przypadku dorosłych.

Air Serbia
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Niemowlętom do 2. roku życia, które podróżują na kolanach rodziców, nie przysługuje bagaż podręczny.
Pozostałe dzieci, które mają wykupione miejscówki, obowiązuje taki sam limit bagażu jak dorosłych.

Dla dziecka można zabrać dodatkowo na pokład składany wózek lub koszyk.

W klasie ekonomicznej niemowlętom poniżej 2. roku życia oraz starszym dzieciom przysługują takie same
limity bagażu jak dorosłym. W klasie biznes na dziecko do 2. roku życia można bezpłatnie zabrać 1 sztukę
bagażu o wadze 23 kg oraz składany wózek. Starsze dzieci obowiązuje taki sam limit jak dorosłych –
maksymalnie 2 sztuki bagażu o wadze 32 kg. Wymiary każdego z bagaży nie mogą przekraczać 158 cm.

American Airlines

Ze względów bezpieczeństwa dzieci musza podróżować w dostosowanych do wieku, wagi i wzrostu fotelikach
samochodowych, które zostały dopuszczone do użytku w samolotach.

Na pokład oprócz bagażu można również zabrać składany wózek oraz zapas pieluszek.

Austrian

Fotelik samochodowy, jeśli jest dopuszczony do użytku w samolotach, może być zabrany na pokład dla
dziecka, które ma zarezerwowane miejsce siedzące. Dla dziecka poniżej 2. roku życia można zabrać fotelik
samochodowy, wózek lub nosidełko.

Belavia

Dla dziecka można zabrać na pokład składany wózek, nosidełko lub fotelik samochodowy.

British Airways

Dziecko poniżej 2. roku życia może podróżować na kolanach rodzica lub w foteliku/nosidełku na siedzeniu
obok. Linie lotnicze dysponują własnymi nosidełkami na niektórych trasach. Taką potrzebę należy zgłosić jak
najwcześniej. Dla dzieci do 3. roku życia można zabrać własny fotelik samochodowy.

Dla dzieci do 2. roku życia można zabrać dodatkowo jedną torbę bagażu z rzeczami niezbędnymi podczas lotu
(jedzenie, zabawki, pieluszki itp.). Starsze dzieci obowiązują takie same limity bagażu podręcznego jak
dorosłych.

W przypadku starszych dzieci limit bagażu rejestrowanego jest taki sam jak dla dorosłych. Dla niemowlęcia do
drugiego roku życia można zabrać jedną sztukę bagażu rejestrowanego, składany wózek oraz fotelik
samochodowy.

Brussels Airlines

Dzieci od 2 do 11 lat obowiązują takie same limity bagażu podręcznego i rejestrowanego jak dorosłych.

Dla niemowląt poniżej 2. roku życia, które nie zajmują własnego miejsca, można zabrać na pokład nosidełko
lub składany wózek oraz jedzenie niezbędne w podróży. Natomiast w ramach bagażu rejestrowanego dla
takiego dziecka można zabrać 1 torbę o wadze do 23 kg (poza taryfą Check&Go, gdzie nie ma w ogóle bagażu
rejestrowanego).

Bulgaria Air

Dla niemowlęcia do 2. roku życia można zabrać 1 sztukę bagażu rejestrowanego do 10 kg oraz składany
wózek. Na pokład można zabrać dodatkowo jedzenie dla dziecka na czas lotu.

Cathay Paci�c
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Dla dziecka można zabrać na pokład własny fotelik samochodowy przeznaczony do użytku w samolotach lub
zarezerwować takie siedzisko przed odlotem. Można to zrobić w przypadku większości maszyn. Kojec dla
dzieci do 12 kg dostępny jest w każdym samolocie.

Delta Airlines

Dzieciom do 2. roku, życia, które podróżują za darmo na kolanach rodziców, nie przysługuje możliwość
zabrania żadnego bagażu. Dla dzieci podróżujących na kolanach rodziców, których lot  kosztuje 10% ceny
normalnego biletu, limit bagażu rejestrowanego wynosi 10 kg. Dodatkowo można zabrać składany wózek.

Starsze dzieci, które płacą przynajmniej 50% ceny lotu dla dorosłych, obowiązują limity bagażu jak dla
dorosłych.

easyJet

Niemowlętom i dzieciom przysługuje taki sam limit bagażu rejestrowanego, jak dorosłym – trzy sztuki, z
których każda podlega opłacie.

El Al

W większości samolotów można zarezerwować koszyk dla dziecka do 9. miesiąca życia. Dla dziecka do 2. roku
życia można zabrać bezpłatnie składany wózek, nosidełko lub fotelik samochodowy. Dla dziecka można
zabrać maksymalnie 1 sztukę bagażu rejestrowanego o wadze do 10 kg.

Emirates

W przypadku dziecka, które nie zajmuje własnego siedzenia, dorosły może zabrać dodatkowo jedną sztukę
bagażu rejestrowanego o wadze do 10 lub 23 kg zależnie od trasy lotu. Dodatkowo na pokład można zabrać
torbę z jedzeniem dla dziecka oraz innymi rzeczami niezbędnymi podczas lotu, której waga nie przekracza 5
kg. Opórcz tego za darmo można zabrać składany wózek lub gondolę.

Na lotnisku w Dubaju po przylocie lub w ramach przesiadki można skorzystać z wózków dziecięcych, które
ułatwią poruszanie się po lotnisku. Dostępne są także wózki dla bliźniąt.

Dla niemowląt, czyli dzieci poniżej 2. roku życia, na pokładzie przygotowano poduszki i kocyki oraz łóżeczka o
długości ok. 75 cm. Z łóżeczek mogą korzystać dzieci o wadze do 11 kg. 

Etihad Airways

Dziecko do 2. roku życia może podróżować na kolanach rodzica lub na osobnym siedzeniu w odpowiednim
foteliku samochodowym. Dzieci w wieku od 2 do 3 lat muszą podróżować we własnych fotelikach. 

Dla niemowląt, które nie zajmują własnego siedzenia, można zabrać bagaż rejestrowany o wadze do 23 kg
(loty do i z USA, Kanady i Brazylii) lub 10 kg (pozostałe trasy). We wszystkich kierunkach i klasach
rezerwacyjnych dopuszczalny limit bagażu podręcznego wynosi 5 kg, mogą się w nim znaleźć jedzenie dla
dziecka i inne rzeczy potrzebne w trakcie lotu.

Eurowings

Niemowlęta do 2. roku życia mogą podróżować na kolanach rodzica w stałej cenie – 15 EUR za lot. Dzieci do
11. roku życia oraz niemowlęta, które mają wykupione osobne miejsce, korzystają ze zniżki 20%. Dla każdego
dziecka w cenie lotu można zabrać składany wózek, fotelik samochodowy lub nosidełko.

Finnair
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Niemowlę do 2. roku życia może podróżować na kolanach osoby dorosłej lub na siedzeniu obok w specjalnym
foteliku.

Niezależnie od klasy podróży niemowlęciu podróżującemu na kolanach dorosłego przysługuje 1 sztuka
bagażu rejestrowanego o wadze do 23 kg oraz składany wózek spacerowy i fotelik bezpieczeństwa.

Dziecku podróżującego we własnym foteliku, na osobnym miejscu, przysługuje taki sam limit bagażu jak
dorosłemu oraz dodatkowo składany wózek i fotelik samochodowy.

Niemowlęta do 6 miesiąca życia mogą w czasie lotu skorzystać z dostępnych na pokładzie łóżeczek dla
niemowląt. Łóżeczko należy wcześniej zarezerwować. Mieszczą się do niego dzieci mierzące do 70 cm wzrostu
i ważące nie więcej niż 11 kg.

Jet2.com

Dla dziecka do 2. roku życia, które podróżuje na kolanach rodzica, nie można zabrać dodatkowego bagażu.

Dla każdego dziecka można zabrać w ramach rejestrowanego bagażu składany wózek i fotelik samochodowy
w cenie lotu, o ile ich łączna waga nie przekracza 10 kg. Sprzęt zostanie zabrany do luku pod warunkiem, że
będzie dla niego miejsce. W przeciwnym wypadku wózki i foteliki zostaną wysłane kolejnym lotem. Jeśli waga
sprzętu będzie większa niż 10 kg, różnica zostanie potraktowana jak nadbagaż z koniecznością dopłaty.

LOT

Dzieciom poniżej 2. roku życia, podróżującym na kolanach rodziców przysługuje jedna sztuka bezpłatnego
bagażu o wadze do 23 kg i łącznym maksymalnym wymiarze 158 cm bez względu na trasę i klasę serwisową.
Składany wózek dziecięcy może być przewożony właśnie w ramach tego limitu.

Lufthansa

Dzieciom poniżej 2. roku życia, podróżującym na kolanach rodziców przysługuje jedna sztuka bezpłatnego
bagażu o wadze do 23 kg bez względu na trasę lotu i wybraną klasę serwisową. Starszym dzieciom
przysługują takie same limity bagażu jak dorosłym. W ramach bagażu podręcznego na jedno dziecko może
przypadać jedno nosidełko, fotelik lub składany wózek.

Dla zwiększenia bezpieczeństwa dzieci do lat 7 mogą podróżować we własnych fotelikach samochodowych za
darmo. W przypadku niemowląt wiąże się to z koniecznością wykupienia miejsca dla dziecka (ponieważ nie
będzie podróżować na kolanach rodzica).

Fotelik musi być w dobrym stanie i spełniać wszelkie normy. Jeśli zainstalowanie go w samolocie okaże się
niemożliwe, fotelik zostanie nadany jako bagaż rejestrowany, co wiąże się z dodatkową opłatą.

Norwegian

Dzieciom do 2. roku życia, które nie zajmują osobnego miejsca, tylko podróżują na kolanach rodzica, nie
przysługuje żaden limit bagażu podręcznego. Dla niemowlęcia można jedynie zabrać na pokład jedzenie
niezbędne w czasie podróży. Natomiast w przypadku bagażu rejestrowanego limit wynosi 5 kg. Może on
znajdować się w oddzielnej torbie lub być częścią bagażu dorosłej osoby, z którą dziecko podróżuje (czyli
zwiększa się limit bagażu dorosłego o 5 kg).

Dla pozostałych dzieci limity bagażu są identyczne jak dla dorosłych.

Dla każdego dziecka do 11. roku życia włącznie można zabrać bezpłatnie składany wózek lub fotelik
samochodowy.

Qatar Airways
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Dla każdego dziecka do 11. roku życia można przewieźć bezpłatnie jeden składany wózek. Dla dziecka do 2.
roku życia, które podróżuje na kolanach rodzica, można zabrać jedną torbę o wadze do 10 kg lub wymiarach
50x37x25 cm jako bagaż podręczny.

Waga dopuszczalnego bagażu rejestrowanego uzależniona jest od klasy i trasy podróży. Na trasach z i do
Argentyny, Brazylii, Kanady i USA dla niemowląt podróżujących w klasie pierwszej i biznes można zabrać 1
sztukę bagażu o maksymalnej wadze 32 kg. W klasie ekonomicznej na tych samych trasach limit wynosi 23
kg. Natomiast na wszystkich pozostałych trasach w każdej z klas rezerwacyjnych limit jest jednakowy – jedna
sztuka bagażu rejestrowanego wadze 10 kg.

Ryanair

Opiekun może przewieźć za darmo na każde dziecko jeden składany wózek oraz jeden z następujących
przedmiotów: fotelik samochodowy, podstawkę podwyższającą lub łóżeczko turystyczne. Dwie sztuki
akcesoriów dziecięcych przewożonych nieodpłatnie można oznakować na lotnisku w punkcie nadawania
bagażu, który jest zamykany 40 minut przed planowanym wylotem.

Wózek można również oddać przy wejściu do samolotu.

Niemowlęta poniżej 2. roku życia mogą podróżować w fotelikach samochodowych. Należy w takim wypadku
zarezerwować miejsce jak dla starszego dziecka. Można wtedy wnieść na pokład bagaż podręczny o wadze do
10 kg oraz drugą małą torebkę, a także jest możliwość wykupienia bagażu rejestrowanego.

SAS

Dziecko poniżej 2. roku życia może podróżować na kolanach rodzica lub we własnym foteliku
samochodowych. Wtedy należy zarezerwować miejsce jak dla starszego dziecka. Dziecku podróżującemu na
kolanach nie przysługuje bagaż podręczny, tylko rejestrowany o wadze do 23 kg.

Fotelik, w którym dziecko nie podróżuje, traktowany jest jak jedna sztuka bagażu rejestrowanego i
przewożony w luku.

Składany wózek dla dziecka poniżej 2. roku życia można przewieźć bezpłatnie, a dla starszych dzieci
traktowany jest jak jedna sztuka bagażu.

Singapore Airlines

Dla dziecka od 6 miesiąca do 3. roku życia, po wykupieniu osobnej miejscówki, można zabrać na pokład
fotelik samochodowy przystosowany do użytku w samolocie.

Niemowlęta ważące do 14 kg i mierzące nie więcej niż 70 cm można w czasie lotu położyć do specjalnej
gondoli. Ich liczba na pokładzie jest ograniczona, decyduje zasada „kto pierwszy, ten lepszy”, najlepiej więc
zamówić gondolę już podczas składania rezerwacji.

Sun Express

Dla niemowląt do 2. roku życia można zabrać bezpłatnie bagaż rejestrowany o wadze 15 kg (loty krajowe) lub
20 kg (loty międzynarodowe) oraz fotelik samochodowy i składany wózek. Na pokładzie samolotu dzieci mogą
być przewożone we własnych fotelikach samochodowych, pod warunkiem, że nadają się do stosowania w
samolotach.

Swiss
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Dziecko do 2. roku życia może podróżować na kolanach rodzica lub we własnym foteliku samochodowym.
Dziecko do 11. roku życia również może podróżować w foteliku.

Dla dzieci do 8 miesiąca życia, które ważą nie więcej niż 11 kg, dostępne są kojce do spania na trasach
długodystansowych we wszystkich klasach oraz w klasie biznesowej na trasach europejskich.

TAP

Dzieci poniżej 5. roku życia mogą podróżować we własnym foteliku samochodowym, jeśli jest on
dostosowany do użytku w samolotach. Dzieci do 2. roku życia, które nie mają wykupionego miejsca, mogą
podczas podróży być umieszczone w specjalnym łóżeczku, które znajduje się na pokładzie. Mieszczą się w nim
dzieci ważące maksymalnie 10 kg i mierzące do 70 cm. Liczba łóżeczek jest ograniczona, o potrzebie
skorzystania  niego należy poinformować wcześniej, najlepiej od razu podczas rezerwacji.

Turkish Airlines

Fotelik dziecięcy można zabrać na pokład pod warunkiem wykupienia miejscówki dla dziecka. Bezpłatnie
można zabrać również składany wózek, który zostanie odebrany przy wejściu do samolotu i oddany od razu
po przylocie.

Dla dzieci do 2. roku życia, które podróżują na kolanach rodziców, można zabrać jedną sztukę bagażu
rejestrowanego o wadze do 10 kg.

Ukraine International

Niemowlęta do 2. roku życia mogą podróżować na kolanach rodzica. Od 6. miesiąca mogą podróżować we
własnym foteliku samochodowym przystosowanym do użytku w samolotach. Wtedy jednak należy wykupić
dla dziecka osobne miejsce.

Koszyk dla niemowląt można zabrać tylko na lot długodystansowy po uprzednim zgłoszeniu takiej potrzeby
podczas rezerwacji. Nie można go jednak używać podczas lotu, zostanie potraktowany jak bagaż podręczny.

Składany wózek można zabrać za darmo dla dziecka do 2. roku życia.

Vueling

Dla dziecka do 2. roku życia można w cenie lotu zabrać składany wózek, który zostanie schowany w luku
bagażowym przed wejściem do samolotu i oddany od razu po wylądowaniu.  

Wizz Air

Osoba dorosła podróżująca z dzieckiem poniżej 2. roku życia może, oprócz własnego bagażu podręcznego,
zabrać na pokład również składany wózek dziecięcy albo małe łóżeczko.

Zobacz �lm
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