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Резервация на самолетни �илети за младежи, деца
и �е�ета

За да резервирате билет за бебе или дете, използвайте търсачката за полети на eSky.

Когато избирате броя пътници, отбележете и в коя категория попада всеки един от тях по
схемата: 

Възрастен: над 18 години
Младеж: от 12–18 години
Дете: от 2–12 години 
Бебе: до 2 години

Забележка: Изборът на възраст и дата на раждане на всеки пътник по време на
резервацията е задължително. Деца и бебета не могат да пътуват с билет за възрастен.

Запомнете:

При нискотарифните авиолинии (Ryanair, Wizz Air, EasyJet) всяко дете трябва да пътува
поне с един възрастен придружител. Бебетата пътуват в скута на възрастен.

При редовните авиокомпании има възможност за резервиране на място за бебе, което
може да бъде поставено на специална седалка. Авиолиниите не винаги могат да
предложат такива места, защото те са ограничени. За да получите необходимата
информация, свържете се с наш консултант от центъра за обслужване на клиенти на +359 2
955 75 80.

Децата над 2-годишна възраст винаги пътуват на отделно място, което се таксува.

Бебета, които не са навършили 7 дни не могат да пътуват със самолет, защото тяхната
респираторна и кръвоносна система е твърде слаба.

Пътуване, по време на което детето навършва 2 години – в зависимост от полета и
авиокомпанията, възможностите за коригиране на резервацията са няколко.

При редовните авиокомпании:

Първият начин е да се закупят два отделни билета за отиване и връщане.  За първия билет
детето ще използва намаление за бебе (обикновено около 90% от цената на билета), а за
втория билет – за дете (обикновено около 33%). Това обаче не е много добър вариант,
защото детето винаги трябва да е в една резервация с възрастния придружител и на
практика пътуването за двамата ще бъде извършено с еднопосочни билети, които като
цена обикновено струват почти колкото двупосочен билет.

Вторият начин е да се закупи двупосочен билет, като се маркира „дете” вместо „бебе”. По
този начин не се използва намалението за бебе за първия полет, но се закупува
двупосочен билет, който като цена е приблизително равен на единия от еднопосочните. 

При нискотарифните авиокомпании трябва да се закупят два отделни билета за отиване
и връщане, като при първия се маркира „бебе”, а при втория – „дете”.

Откри ли необходимата информация? Да  | Не
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https://www.esky.bg/samoletni-bileti/
https://easyjet.esky.bg/

