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Превоз на домашни лю�имци

Желанието за превозване на животни в самолета трябва да бъде упоменато още по време
на резервацията, тъй като допустимият брой животни, едновременно превозвани на
борда на един самолет, е ограничен.

Животните трябва да бъдат превозвани в специални клетки (с изключение на кучетата-
водачи на хората с увредено зрение), съответстващи на тяхното тегло и размери. Когато
купувате клетка, изберете такъв размер, който ще позволява на животното свободно да се
обръща и да ляга. За да намалите стреса, предизвикан от пътуването, желателно е да
закупите клетката по-рано, за да може домашният Ви любимец да свикне с нея.
Независимо от продължителността на пътуването, поставете постелки в клетката.
Допълнително, можете да сложите и малка играчка, която със сигурност ще подобри
настроението на животинчето по време на пътуването.

За превоза на животни се заплащат такси, като сумите зависят от теглото на четириногия
приятел (пресметната заедно с тежестта на клетката). Животното се превозва
като пътнически багаж в кабината на самолета (тежестта на животното, заедно с
клетката обикновено не може да превишава 8 кг.) или в багажното помещение на
самолета (информация за допустимите размери на клетките при това превозване ще
получите по време на резервацията).

Не забравяйте да вземете със себе си актуална книжка с информация за ваксините,
поставени на животното (преди всичко за ваксина против бяс), и удостоверения от
ветеринарен лекар, съобразени със законите на страната, от която излитате и на която
кацате, както и на държавите, където ще има междинно кацане.

Пътувайки до страни от Европейския Съюз, както и до Андора, Исландия, Лихтенщайн,
Монако, Норвегия, Сан Марино, Швейцария, Ватикана, трябва допълнително да
вземете паспорт на животинчето, съобразен със стандартите на ЕС, и да не забравяте, че
животното трябва да има поставен микрочип (електронна система за идентификация) или
отчетлива татуировка. Ако пътувате до Великобритания, Ирландия, Швеция или Малта,
освен споменатите по-горе документи и микрочип, трябва да разполагате с актуални
резултати от тестове на ниво антитела (периода, за който тези тестове трябва да бъдат
направени е различен за всяка една от тези страни – преди пътуването задължително
трябва да се запознаете със законите в избраната от вас държава, касаещи този въпрос).
Информацията за лечения или ваксини в тази област трябва да бъде записана в паспорта.

Откри ли необходимата информация? Да  | Не
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