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Bagaż: Wymiary i waga - Aerolíneas Argentinas
Aerolíneas Argentinas

Sprawdź, jaki bagaż podręczny w liniach Aerolíneas Argentinas możesz zabrać do samolotu.
Pamiętaj, że wymiary bagażu podręcznego każdy przewoźnik ustala indywidualnie. Jeśli to
możliwe, wybierz miękki plecak zamiast sztywnej walizki. Łatwiej będzie go dopasować do
wymogów.
Również bagaż nadawany do luku musi spełniać określone wymagania. Zobacz, jaki w liniach
lotniczych Aerolíneas Argentinas bagaż rejestrowany może mieć rozmiar i wagę. Liczba
walizek, które możesz ze sobą zabrać, uzależniona jest od klasy lub taryfy, w której
podróżujesz.

Bagaż podręczny w Aerolíneas Argentinas
bagaż w cenie biletu

maksymalny rozmiar

maksymalna waga

economy i trasy krajowe

TAK

55 x 35 x 25 cm

5 kg

club economy
i loty międzynarodowe

TAK

55 x 35 x 25 cm

10 kg

Uwaga! Do wymiarów bagażu podręcznego wlicza się także elementy wystające: rączki,
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uchwyty, kółka itp.
Bagaż rejestrowany w Aerolíneas Argentinas
Obwód walizki nie może być większy niż 158 cm.
Dopuszczalna waga całkowita bagażu na pasażera

trasa

Argentyna

Argentyna

Chile / Brazyllia / Boliwia / Peru /
Paragwaj / Urugwaj

Kolumbia

economy

economy
club

condor club

15 kg

30 kg

-

20 kg

30 kg

-

30 kg

-

40 kg

economy

condor club

1x23 kg

3x23 kg

Bagaż wliczony w cenę biletu

trasa

Argentyna

Australia / Nowa Zelandia

Argentyna / Boliwia / Chile /
Kolumbia / Paragwaj /
Urugwaj / Wenezuela/

Madryt / Barcelona/ Rzym

Brazylia

2x32 kg

Argentyna

Wenezuela

Argentyna / Boliwia / Chile /
Kolumbia / Paragwaj / Peru /

Meksyk

1x20 kg

2x20 kg

2x23 kg

3x23 kg

Urugwaj / Wenezuela

Argentyna

Kuba / Dominikana

Argentyna / Boliwia / Brazylia
/ Chile / Kolumbia / Paragwaj

USA

/ Peru / Urugwaj / Wenezuela

Czy artykuł zawierał poszukiwane przez Ciebie informacje?

Tak
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