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Тегло и размери на �агажа - Ryanair

Ryanair

Разберете какво количество багаж можете да вземете на борда на Ryanair. Не забравяйте,
че размерите на ръчния багаж се определят индивидуално от всяка авиокомпания. Ако е
възможно, изберете мека раница, вместо твърд куфар, тъй като тя ще се адаптира по-
лесно към изискванията.

Независимо дали е включен в цената на билета, регистрираният багаж също трябва да
отговаря на определени изисквания. Ограниченията на Ryanair зависят от сезона и начина
на плащане.

Ръчен �агаж на Ryanair

Ръчният багаж на Ryanair е малък и голям.

Малкият ръчен багаж (дамска чанта, малка раница, чанта за лаптоп и т.н.) е с максимални
размери 40х20х25 см. и е включен в цената на билета, като е необходимо да се постави
под предната седалка. Чантата за малкия ръчен багаж трябва да е без колелца.

Големият ръчен багаж e с ограничения 55х40х20 см и тегло до 10 кг., но не е включен в
цената на билета. Пътуването с голяма чанта ръчен багаж е възможно, само ако сте
заплатили услугата приоритетен бординг, имате билет от по-висока тарифа (Flexi Plus, Plus
или Family Plus) или срещу допълнително заплащане.

Голямата чанта платен ръчен багаж се качва на борда при заплатен приоритетен бординг
или при билет от по-висока тарифа, а когато е допълнително платен, се предава при
изхода на гейта и пътува в багажното.

Регистриран �агаж на Ryanair

Багаж, включен в цената
на билета 

Максимални
размери 

Максимално
тегло

Максимален брой
регистриран багаж

НЕ 81x119x119см           20 кг 2 куфара

 

Цена на 1 куфар регистриран багаж

  в слаб сезон в силен сезон

до 20 кг, закупен от eSky.bg 25-30 EUR 35-40 EUR

до 20 кг, закупен на летището 40-45 EUR 50-55 EUR
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Цена на 1 куфар регистриран багаж

Цена за свръхбагаж, заплатен на
летището

  10 EUR за 1 кг
 

* Имайте предвид, че посочените цени са за 1 бр. регистриран багаж и са
ориентировъчни. Възможно е сумата да варира в зависимост от датата на пътуване и
избраната дестинация. 

** Свръхбагажът може да се заплати само на летището. 

Запитване за добавяне на багаж можете да направите на имейл info@esky.bg или на тел.
+359 2 955 75 80

Ако искате да се насладите на спокойно пътуване, то вижте кои са забранените за
превоз в самолета вещи.  

Откри ли необходимата информация? Да  | Не

https://www.esky.bg/turisticheski-patevoditel/poleti/bagazh/zabraneni-za-prevoz-v-samoleta-veshti

