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Превоз на специален �агаж в самолета

Кое се определя като специален багаж?

Бебешка количка
Велосипед
Водолазна екипировка
Дъска за сърф и уиндсърф
Ски и сноуборд
Стикове за голф
Музикални инструменти
Електронно оборудване
Цветя

В случай, че планирате да носите със себе си специален багаж, моля, свържете се с
центъра ни за обслужване на клиенти най-малко 48 часа преди заминаването си, за да
уведомите нашите консултанти. Телефони за връзка: +359 2 955 75 80.

Превоз на детска количка или бебешко кошче 

Ако ще пътувате с дете под 2 години, имате право на безплатно транспортиране на
сгъваема детска количка, сгъваемо кошче или столче за кола.

Разпоредбите на различните авиокомпании се различават в това отношение. При някои от
нискотарифните авиокомпании можете да транспортирате само определен вид аксесоари
за деца до 2 г. Във всеки случай обаче, количката, кошчето или столчето трябва да бъдат
сгъваеми, а теглото им не трябва да надвишава лимита, предвиден в правилника на
авиопревозвача. При деца над 2 години, може да се наложи заплащането на
допълнителна такса.

Превозването на специален багаж трябва да се заяви предварително. Най-добре е да се
свържете с центъра ни за обслужване на клиенти. Наш консултант ще провери какви са
вариантите и допълнителните такси, които  може да Ви бъдат начислени за
транспортиране на детски аксесоари, според  изискванията на превозвача.

Велосипед

Повечето авиокомпании позволяват превоз на  велосипеди, но това става срещу
допълнителна такса, която е по-ниска, ако направите заявка преди пристигането си на
летището (например онлайн или като се свържете с нашия център за обслужване на
клиенти).

Подготовка на велосипед за транспортиране:

Демонтирайте педалите на велосипеда и ги прикрепете към него така, че да са
прибрани
Демонтирайте предното колело, прикрепете го към рамката и го заключете в това
положение
Изпуснете въздуха от гумите
Опаковайте разглобения велосипед в специален пластмасов контейнер или
картонена опаковка

Последно обновяване: 18.04.2023
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Превоз на водолазна екипировка
Водолазно оборудване може да бъде транспортирано само като регистриран багаж, като се
спазва определеното за него ограничение в теглото и размерите, както и срещу заплащане
на всички такси.

Подготовка на водолазното оборудване за превоз:

Кислородната бутилка трябва да бъде празна
Ключовете и винтилите трябва да бъдат поставени в положение "изключено"
Източникът на захранване трябва да бъде отстранен от лампата
Деликатните елементи на водолазното оборудване  трябва да бъдат
допълнително опаковани и добре защитени от нарушаване на цялостта им –
например да бъдат увити в стиропорна пяна. Харпун и различни боеприпаси
трябва да бъдат обезопасени и опаковани отделно

Превоз на сърф:

Превозването на дъски за сърф и уиндсърф е възможно, но не е включено в лимита на
регистрирания багаж. Възможно е да се наложи да заплатите допълнителна такса за
транспортирането на този тип специален багаж. Не всички авиокомпании
позволяват транспортирането на оборудване за сърф и уиндсърф. Така например
при British Airways то е забранено, докато при нискотарифните авиокомпании Ryanair и
Wizz Air е разрешено.

Забележка: Ако теглото на дъските, заедно с всички устройства надвишава 50 кг, превозът
ще бъде възможен само като карго услуга.

 

Превоз на ски и сноуборд:

Превоз на ски и сноуборд е възможен при почти всички авиокомпании. Такова оборудване
трябва да бъде транспортирано като регистриран багаж – за един брой регистриран багаж
се приема един чифт ски, заедно с крепежни елементи и обувки (за водни ски – самите
ски). Необходимо е ски и сноуборд екипировките да се опаковат много внимателно, за да
бъдат добре защитени от нарушаване на цялостта им.

Таксите за превоз на ски и сноуборд екипиравка са различни, в зависимост от
авиокомпанията. Накои от редовните авиокомпании не налагат такси за превоз на един
чифт ски или сноуборд екипировка (Lufthansa и Austrian Airlines).

Всички нискобюджетни авиокомпании начисляват допълнителна такса за спортна
екипировка, включително ски и сноуборд.

За да резервирате и/ или добавите към билета си превозване на спортна екипировка,
можете да се свържете с нашия център за обслужване на клиенти или да добавите такава
към пътуването си, когато правите своята резервация онлайн.

Превоз на стикове за голф

Стикове за голф могат да бъдат транспортирани с почти всички авиокомпании.

При нискотарифните авиокомпание тази услуга подлежи на допълнително таксуване,
стойността на която е регламентирана от самата авиокомпания.

При редовните авиокомпании комплект със стикове за голф може да бъде
транспортиран без допълнително заплащане, в случай че пътникът носи само един брой
регистриран багаж. Ако пренасяният голф комплект е с размер или тегло, превишаващи

https://www.esky.bg/turisticheski-patevoditel/poleti/bagazh/bagazhat-prenasyan-v-bagazhnoto-otdelenie-registriran-bagazh
https://www.esky.bg/aviokompanii/Lufthansa
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определени граници (обикновено 15 кг), е възможно авиокомпанията да начисли допълна
такса.

Превоз на музикални инструменти:

Малки музикални инструменти като виола, виолина, цигулка, маракаси, кастанети,
флейта, кларинет, дайре, малки ударни инструменти и др. могат да бъдат превозвани като
ръчен багаж. Имайте предвид, че нискотарифните авиокомпании имат изискване ръчният
багаж да бъде само един брой и съответният музикален инструмент трябва да бъде
поставен в чантата за ръчен багаж. В противен случай, може да се наложи заплащането на
допълнителна такса, определена от съответната авиокомпания.

По-големите музикални инструменти могат да се транспортират като регистриран
багаж, само ако се спазват количествените ограничения за тегло и размер на
регистрирания багаж, определени от авиокомпанията.

Ако не желаете музикалният инструмент да бъде превозван в багажното отделение на
самолета, поради опасност от счупване или повреда, можете да закупите  за него
допълнително място в самолета (седалка). За тази цел ще трябва да заплатите
определената от авиопревозвача тарифа.

Музикалните инструменти, превозвани на борда на самолета, трябва да бъдат опаковани
по подходящ начин – без остри ръбове, които да доведат до нараняване или повреда на
ръчен багаж на друг пътник.

Превоз на електронно оборудване:

Транспортирането на електрическо и електронно оборудване е възможно както с
нискотарифна, така и с редовна авиокомпания.

Запомнете:

Цялото оборудване, превозвано в багажното отделение на самолета, трябва да
бъде изключено
Ако носите т.нар. мокри батерии (батерии с течен електролит), необходими за
електрическото или електронното оборудване, трябва да знаете, че такива
батерии не могат да бъдат транспортирани, с изключение единствено и само на
случаите, когато те са неразделна част от устройството, и само при наличието на
съответните оригинални знаци на производителя, удостоверяващи
обезопасеността на батерията от разливане на електролита;
Багаж, съдържащ електронни елементи/ предмети, трябва да бъде добре
опакован и защитен, така че съдържанието и целостта му да не бъдат нарушени.
Всички електронни устройства, пренасяни на борда на въздухоплавателното
средство трябва да бъдат изключени по време на излитане и кацане на самолета;
Определени устройства могат да бъдат използвани по време на самия полет. В
салона на самолета има електронни индикатори, които се включват, когато е
безопасно използването на електронни устройства като лаптоп или MP3 плеър;
Персонален компютър и монитор могат да бъдат транспортирани в товарното
отделение на самолета, като задължително трябва да бъдат опаковани и
обезопасени. Товарът трябва да отговаря на ограниченията за тегло на
регистриран багаж, пренасян  в багажното отделениена самолета;
При транспортиране на стоки, обременени с мито, което ще бъде изискано в
страната на пристигане , пътникът ще трябва да декларира тези стоки, с цел
регулиране на митническите въпроси.

Превоз на цветя:

https://www.esky.bg/turisticheski-patevoditel/poleti/bagazh/teglo-i-razmeri-na-bagazha
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Превозването на цветя не е забранено от митническите валасти или властите за сигурност.
Превоз на изкуствени цветя може да стане в ръчния или в основния багаж. В случай че
пренасяте живи растения, повечето авиокомпании определят това да се извършва само в
ръчния багаж.

В случаите, когато ръчният багаж е строго ограничен (особено при нискотарифните
авиокомпании), цветята трябва да се побират в определените размери и тегло, посочени
като лимит от съответната авиокомпания. 

Откри ли необходимата информация? Да  | Не

https://www.esky.bg/turisticheski-patevoditel/poleti/bagazh/bagazhat-na-borda-na-samoleta-rachen-bagazh

