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Bagaż rejestrowany- dorośli i dzieci
powyżej 2 lat

20 kg
(wymiar max. 119 x 119 x 81 cm)

20 kg
(wymiary max. 80 x 120 x 100 cm)

23kg***

23 kg***

20 kg

20 kg

20 kg

Bagaż rejestrowany- dzieci 0-2 lat

brak

brak

brak

23 kg***

brak

10kg

brak

1 sztuka: 8 kg;
wymiary: 56x45x25 cm
(dodatkowo można zabrać: torebkę
damską, laptop)

1 sztuka: 8 kg;
wymiary: 55x40x20 cm

1 sztuka: 5 kg
wymiary: 55x40x23 cm
(dodatkowo można zabrać: torebkę
damską, laptop)

1 sztuka: 40x30x20cm

Bagaż podręczny- dorośli i dzieci
powyżej 2 lat

1 sztuka: 10 kg;
wymiary: 55x40x20 cm

1sztuka: 5 kg;
wymiary: 55 x 40 x 20 cm

1 sztuka: 8 kg;
wymiary: 56x45x25 cm
(dodatkowo można zabrać: torebkę
damską, laptop max.40x30x15, 3kg)

Bagaż podręczny- dzieci 0-2 lat

1 sztuka: 5 kg
(torba do wózka z artykułami
potrzebnymi podczas lotu: pieluchy,
mokre chusteczki, rzeczy na przebranie
itp.)

1 sztuka: 5 kg;
wymiary: 55x 40x 20 cm

brak

1 sztuka: 8 kg;
wymiary: 56x45x25 cm

brak

brak

brak

23 EUR-48 EUR (w jedną stronę)

do 32 kg- 240 PLN
(w jedną stronę)

50-100 EUR (w jedną stronę)

30-75 EUR (w jedną strone)

Zgodnie z polityką PLL LOT
h�p://www.lot.com/pl/pl/mojdodatkowy-bagaz

257PLN/60EUR (w jedną stronę)

LINIE LOTNICZE

Bagaż niestandardowy/sportowy
40-75EUR (w jedną stronę);
(np. rower, windsurﬁng, deska
surﬁngowa, sprzęt do nurkowania itp.) dopuszczalna waga to 20 kg, w przypadku
UWAGA! Należy zgłosić wcześniej do
roweru 30 kg
przewoźnika
Nadbagaż

53 PLN/11 EUR za 1 kg ( w jedną stronę)

24 PLN/6 EUR za 1 kg ( w jedną stronę)

45EUR - opłata za dodatkową sztukę do
32kg

bagaż przekraczający 23 kg:
opłata od 35-60 EUR ( w jedną stronę)

5 EUR za 1 kg ( w jedną stronę)

25PLN/6EUR za 1 kg (w jedną stronę)

43PLN/10EUR za 1kg ( w jedną stronę)

Łączenie bagażu

dozwolone
(1 sztuka maksymalnie 32 kg)

dozwolone
(1 sztuka maksymalnie 32 kg)

niedozwolone

niedozwolone

dozwolone
(1 sztuka maksymalnie 32 kg)

niedozwolone

niedozwolone

Wózki dziecięce*

bezpłatnie

bezpłatnie

bezpłatnie

bezpłatnie

bezpłatnie

bezpłatnie

bezpłatnie

Wózki inwalidzkie**

bezpłatnie

bezpłatnie

bezpłatnie

bezpłatnie

bezpłatnie

bezpłatnie

bezpłatnie

Ciąża

Nieletni podrózujący bez opiekuna

Przewóz zwierząt

Pies przewodnik
(NALEŻY ZGŁOSIĆ DO LINII LOTNICZEJ)

Catering

Do 26. tygodnia ciąży: możliwość
Do 36. tygodnia ciąży pojedynczej oraz do
podróżowania bez konieczności
28. tygodnia ciąży mnogiej: możliwość
Do 28. tygodnia ciąży: możliwość
Do 26. tygodnia ciąży: możliwość
Do 32. tygodnia ciąży: możliwość
podróżowania bez konieczności
podróżowania bez konieczności
podróżowania bez konieczności
podróżowania bez konieczności posiadania posiadania zaświadczenia lekarskiego;
Do 32. tygodnia ciąży: możliwość
zaświadczenia lekarskiego;
26-34 tydzień ciąży pojedynczej,
posiadania zaświadczenia lekarskiego posiadania zaświadczenia lekarskiego;
posiadania zaświadczenia lekarskiego;
podróżowania bez konieczności
28-36 tydzień ciąży: konieczność
32-36 tydzień ciąży: konieczność
20-28 tydzień ciąży mnogiej:
27-32 tydzień ciąży: konieczność
(zaleca się posiadanie zaświadczenia po
posiadania zaświadczenia lekarakiego;
posiadania zaświadczenia lekarskiego
posiadania zaświadczenia lekarskiego
konieczność posiadania zaświadczenia
posiadania zaświadczenia lekarskiego
28. tygodniu ciąży); specjalne
32 tydzień i więcej: konieczność
MEDIF (do pobrania na www.grecos.pl);
MEDIF (do pobrania na www.grecos.pl);
lekarskiego MEDIF (do pobrania na
MEDIF (do pobrania na
oświadczenie o ciąży dostępne do
posiadania zaświadczenia lekarskeigo
36 tydzień ciąży pojedynczej oraz 32
36 tydzień ciąży pojedynczej oraz 32
www.grecos.pl)
34
www.grecos.pl);
pobrania na stronie www.grecos.pl;
MEDIF (do pobrania www.grecos.pl)
36 tydzień ciąży pojedynczej oraz 28
33 tydzień ciąży i więcej:
tydzień ciąży mnogiej i więcej:
tydzień ciąży mnogiej i więcej:
tydzień ciąży pojedynczej oraz 28
tydzień ciąży mnogiej i więcej:
podróżowanie nie jest dozwolone
podróżowanie nie jest dozwolone
podróżowanie nie jest dozwolone
tydzień ciąży mnogiej i więcej:
podróżowanie nie jest dozwolone
podróżowanie nie jest dozwolone

Osoby poniżej 16. roku życia nie mogą
podróżować bez opieki, a jedynie pod
opieką osoby, która ukończyła 16 lat

Osoby do ukończenia 16. roku życia nie
mogą podróżować samodzielnie. W
przypadku dziecka od ukończonych 5 lat
możliwe jest sprawowanie opieki przez
załogę samolotu w ramach asysty dla
nieletnich podróżujących samodzielnie
Cena: 120 PLN/30 EUR (w jedną stronę)

Dzieci powyżej 6. roku życia do
ukończenia 11 roku życia mogą
podróżować samodzielnie (pod
Dzieci w wieku od 5. do 12. roku życia
warunkiem wykupienia usługi asysty w
mogą podróżować samodzielnie pod
cenie ok. 60 EUR w jedną stronę).
Dzieci w wieku od 12 do 17 roku żcyia
warunkiem wykupienia usługi asysty w
mogą podróżować samodzielnie cenie ok. 40 EUR (w jedną stronę).
możliwe jest wykupienie usługi asysty
na życzenie. Dzieci poniżej 6. roku życia
nie mogą podróżować samodzielnie.

Przewoźnik nie dopuszcza przewozu
zwierząt, poza psami przewodnikami

Pies lub kot
Waga zwierzęcia wraz z kontenerem nie
może przekroczyć 8 kg i wymiarów
48x33x25 cm
Cena: 192 PLN/48 EUR (w jedną stronę)
WYMAGANA ZGODA PRZEWOŹNIKA

Pies lub kot
Pies, kot
Pies, kot lub fretka
Maksymalna waga łączna zwierzęcia i
Przewożone zwierzę musi być w klatce o
Pies lub kot
Przewożone zwierzę musi być w klatce o
Waga zwierzęcia wraz z kontenerem maksymalnych wymiarach: 55x40x20 cm.
pojemnika nie może przekroczyć 8 kg;
maksymalnych wymiarach: 55x40x23 cm.
nie może przekroczyć 8 kg i wymiarów Waga zwierzaka i klatki łacznie nie może
wymiary klatki nie większe niż:
Waga zwierzaka i klatki łacznie nie może
55x40x20 cm.
przekroczyć 8 kg.
43x30x27cm)
przekroczyć 8 kg.
Cena: 240 PLN/60 EUR (w jedną stronę)
Cena: 50 EUR ( w jedną stronę)
Cena: 200 PLN ( w jedną stronę)
Cena: 50-60 EUR (w jedną stronę)
WYMAGANA ZGODA PRZEWOŹNIKA
WYMAGANA ZGODA PRZEWOŹNIKA
WYMAGANA ZGODA PRZEWOŹNIKA
WYMAGANA ZGODA PRZEWOŹNIKA
(zgłosić max.36h przed wylotem)
(zgłosić max. do 48h przed wylotem)

Dzieci w wieku od 5. do 12. roku życia
mogą podróżować samodzielnie pod
warunkiem wykupienia usługi asysty
w cenie ok. 40 EUR (w jedną stronę).

Do 28. tygodnia ciąży: możliwość
podróżowania bez konieczności
posiadania zaświadczenia lekarskiego;
28-33 tydzień ciąży: konieczność
posiadania zaświadczenia lekarskiego
MEDIF (do pobrania na www.grecos.pl);
34 tydzień ciąży pojedynczej oraz 32
tydzień ciąży mnogiej i więcej:
podróżowanie nie jest dozwolone

Dzieci w wieku od 5 do 12 lat mogą
podróżować bez opieki osoby dorosłej - Dzieci w wieku powyżej 14. roku życia
obowiązkowe jest wykupienie usługę
mogą podróżować samodzielnie.
asysty u Przewoźnika.
Dzieciom w wieku poniżej 14 lat musi
Cena: 40 EUR ( w jedną stronę).
towarzyszyć osoba w wieku co najmniej
Dzieci w wieku 13-17 lat mogą
16 lat, która będzie w pełni
podróżować samodzielnie i na specjalne
odpowiedzialna za dziecko.
życzenie wykupić asystę

Przewoźnik nie dopuszcza przewozu
zwierząt, poza psami przewodnikami

Przewóz psa przewodnika odbywa się
Przewóz psa przewodnika odbywa się
Przewóz psa przewodnika odbywa się
Przewóz psa przewodnika odbywa się
Przewóz psa przewodnika odbywa się
Przewóz psa przewodnika odbywa się
Przewóz psa przewodnika odbywa się
bezpłatnie na pokładzie samolotu.
bezpłatnie na pokładzie samolotu. Zwierzę
bezpłatnie na pokładzie samolotu.
bezpłatnie na pokładzie samolotu.
bezpłatnie na pokładzie samolotu.
bezpłatnie na pokładzie samolotu.
bezpłatnie na pokładzie samolotu.
Zwierzę musi posiadać szelki, smycz i
musi posiadać smycz i kaganiec oraz
Zwierzę musi posiadać smycz i kaganiec
Zwierzę musi posiadać szelki, smycz i
Zwierzę musi posiadać szelki, smycz i
Zwierzę musi posiadać smycz i kaganiec Zwierzę musi posiadać smycz i kaganiec
kaganiec oraz odpowiednie
odpowiednie dokumenty m.in.
oraz odpowiednie dokumenty.
kaganiec oraz odpowiednie dokumenty. kaganiec oraz odpowiednie dokumenty.
oraz odpowiednie dokumenty.
oraz odpowiednie dokumenty.
dokumenty.
zaświadczenie o tresurze.
odpłatnie

odpłatnie

odpłatnie

ciepły posiłek + napój

odpłatnie

odpłatnie

odpłatnie

* Warunkiem bezpłatnego przewozu wózka dziecięcego jest konieczność złożenia go na płasko. Dzieciom powyżej 2. roku życia przysługuje możliwość zabrania wózka, jednak jego waga zostanie wliczona w wagę bagażu rejestrowanego. Wózek można zdać przy odprawie biletowo-bagażowej lub przy wejściu do samolotu.
** Przewóz wózka inwalidzkiego trzeba zgłosić do Biura Podróży, podając: wymiary, sposób zasilania, rodzaj baterii (jeżeli posiada), rodzaj asysty jaka będzie potrzebna na lotnisku dla osoby niepełnosprawnej
***UWAGA! Limity bagażowe różnią się w zależności od trasy i linii lotniczej, prosimy o zwrócenie uwagi czy wylot i powrót realizowany jest ty samym przewoźnikiem.
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