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2023 nyár
Járatinformációk

TUNÉZIA - 2023 nyár
SMARTWINGS

Csomagtérben ingyenesen szállítható poggyász 
maximális súlya

23 kg, maximális mérete: mindegyik oldala kevesebb, mint 150 cm és 
mindhárom oldal hossza (hosszúság+szélesség+mélység) összesen 
kevesebb, mint 250 cm.

Csomagtérben ingyenesen szállítható 
poggyászok száma

1 db  (nem összevonható)

Fedélzetre felvihető kézipoggyász súlya/mérete 8 kg/fő,  maximum 55x45x25cm méretű (1 db),  infant egy db 
összecsukható babakocsi, melyet a gép bejáratánál elvesznek   

Ellátás a járaton: Nincs ellátás a járaton.*

Csomagtérben ingyenes poggyász 2 év alatti 
gyermek részére

1 db maximum 10 kg súlyú feladott poggyász (a poggyász három oldalának 
mérete (hosszúság + szélesség + mélység) összesen maximum 115 cm)

Két fő esetén vihetnek 1 poggyászt? Igen, de az 1 db poggyász súlya nem haladhatja meg a 23 kg-t.

Van lehetőség túlsúly vásárlására? igen Túlsúly 23 kg felett (32 kg-ig/1 db/útirány) 
- 13.500 Ft (amennyiben az utazási irodánál vagy
repülőjegy vásárlásnál kerül kifizetésre)

Egyéb feladott poggyász 23 kg-ig - 13.500 Ft/1 db/ útirány 
(amennyiben az utazási irodánál vagy repülőjegy 
vásárlásnál kerül kifizetésre)

Van lehetőség előzetes helyfoglalásra? igen ** Prémium ülés - 9.000 Ft/ ülés /útirány

 Standard ülés - 6.000 Ft/ ülés /útirány

Online check in-re van lehetőség? Nincs lehetőség online check-in-re.

*A fedélzeti értékesítés csökkentett árukészlettel továbbra is elérhető marad a Smartwings Hungary Kft. által üzemeltetett
járatokon. (külön díj megfizetése ellenében, fizetés csak bankkártyával lehetséges)
**PRÉMIUM ÜLÉS: jelenti a repülőgép első soraiban (1ABC, 1 DEF, 2DEF és 3DEF ülések) és a vészkijáratoknál található ülésso-
rokban található üléseket. A vészkijárati sorokban lévő ülések kizárólag megfelelő fizikai állapotban lévő, angolul is beszélő
utasok részére foglalhatók le, a fuvarozó fenntartja magának a jogot arra, hogy a megfelelő fizikai állapot fennállásáról egyold-
alúan döntsön bármikor az utazás során. A vészkijárati ülések nem foglalhatók le gyermekek részére 12 éves korig, idős vagy
fizikailag nem megfelelő állapotban lévő utasok, mentálisan és vagy fizikailag befolyásolt állapotban lévő utasok részére.
Amennyiben ilyen utasok részére kerül vészkijárati ülés lefoglalásra és az utas nem felel meg az itt meghatározott feltétele-
knek, az utas átültetésre kerül. A fuvarozó kizárja a kártérítési felelősségét és nem köteles a helyfoglalási díj visszafizetésére,
amennyiben az átültetésre azért kerül sor, mert az ülést a jelen pontban foglalt kizáró okok ellenére foglalták le.  STANDARD
ÜLÉS: jelenti a repülőgépnek a PRÉMIUM ÜLÉSEKEN kívüli egyéb szabad utas-üléseit.



EGYIPTOM/HURGHADA - 2023 nyár
SMARTWINGS

Csomagtérben ingyenesen szállítható poggyász 
maximális súlya

23 kg, maximális mérete: mindegyik oldala kevesebb, mint 150 cm és 
mindhárom oldal hossza (hosszúság+szélesség+mélység) összesen ke-
vesebb, mint 250 cm.

Csomagtérben ingyenesen szállítható 
poggyászok száma

1 db  (nem összevonható)

Fedélzetre felvihető kézipoggyász súlya/mérete 8 kg/fő,  maximum 55x45x25cm méretű (1 db),  infant egy db 
összecsukható babakocsi, melyet a gép bejáratánál elvesznek.    

Ellátás a járaton: 1 db szendvics + 1 pohár víz*

Csomagtérben ingyenes poggyász 2 év alatti 
gyermek részére

1 db maximum 10 kg súlyú feladott poggyász (a poggyász három oldalának 
mérete (hosszúság + szélesség + mélység) összesen maximum 115 cm)

Két fő esetén vihetnek 1 poggyászt? Igen, de az 1 db poggyász súlya nem haladhatja meg a 23 kg-t.

Van lehetőség túlsúly vásárlására? igen Túlsúly 23 kg felett (32 kg-ig / 1 db) 13 500 Ft/fő/útirány
(amennyiben az utazási irodánál vagy 
repülőjegy vásárlásnál kerül kifizetésre)

Egyéb feladott poggyász 23 kg-ig 13 500 Ft/fő/útirány
(amennyiben az utazási irodánál vagy 
repülőjegy vásárlásnál kerül kifizetésre)

Van lehetőség előzetes helyfoglalásra? igen ** Prémium ülés - 9.000 Ft/ ülés /útirány

 Standard ülés - 6.000 Ft/ ülés /útirány

Online check in-re van lehetőség? Nincs lehetőség online check-in-re.

*A fedélzeti értékesítés csökkentett árukészlettel továbbra is elérhető marad a Smartwings Hungary Kft. által üzemeltetett járatokon. (külön díj megfizetése
ellenében)
**PRÉMIUM ÜLÉS: Nagyobb lábterű vagy az első sorban található ülőhelyek ( 1A-F; 2D-F; 3D-F; Vészkijárat 17A-F és 18A-F) melyet csak a 16. életévét betöltött, 
alapszintű angol nyelvismerettel rendelkező utas foglalhat. Egészségesnek kell lennie, és alkalmasnak kell tartania magát arra, hogy vészhelyzet esetén kiny-
issa a szárny fölötti vészkijáratot (a személyzettől eligazítást kap a szárny fölötti vészkijárat működéséről). A fuvarozó fenntartja magának a jogot arra, hogy a 
megfelelő fizikai állapot fennállásáról egyoldalúan döntsön bármikor az utazás során.  Amennyiben az utas nem felel meg az itt meghatározott feltételeknek, 
az utas átültetésre kerül. A fuvarozó kizárja a kártérítési felelősségét és nem köteles a helyfoglalási díj visszafizetésére, amennyiben az átültetésre azért kerül 
sor, mert az ülést a jelen pontban foglalt kizáró okok ellenére foglalták le.  STANDARD ÜLÉS: jelenti a repülőgépnek a PRÉMIUM ÜLÉSEKEN kívüli egyéb szabad 
utas-üléseit.



EGYIPTOM/MARSA ALAM - 2023 nyár
SMARTWINGS

Csomagtérben ingyenesen szállítható poggyász 
maximális súlya

23 kg, maximális mérete: mindegyik oldala kevesebb, mint 150 cm és 
mindhárom oldal hossza (hosszúság+szélesség+mélység) összesen ke-
vesebb, mint 250 cm.

Csomagtérben ingyenesen szállítható 
poggyászok száma

1 db  (nem összevonható)

Fedélzetre felvihető kézipoggyász súlya/mérete 8 kg/fő,  maximum 55x45x25cm méretű (1 db),  infant egy db 
összecsukható babakocsi, melyet a gép bejáratánál elvesznek.    

Ellátás a járaton: 1 db szendvics + 1 pohár víz*

Csomagtérben ingyenes poggyász 2 év alatti 
gyermek részére

1 db maximum 10 kg súlyú feladott poggyász (a poggyász három oldalának 
mérete (hosszúság + szélesség + mélység) összesen maximum 115 cm)

Két fő esetén vihetnek 1 poggyászt? Igen, de az 1 db poggyász súlya nem haladhatja meg a 23 kg-t.

Van lehetőség túlsúly vásárlására? igen Túlsúly 23 kg felett (32 kg-ig / 1 db) 13 500 Ft/fő/útirány 
(amennyiben az utazási irodánál vagy 
repülőjegy vásárlásnál kerül kifizetésre)

Egyéb feladott poggyász 23 kg-ig 13 500 Ft/fő/útirány
(amennyiben az utazási irodánál vagy 
repülőjegy vásárlásnál kerül kifizetésre)

Van lehetőség előzetes helyfoglalásra? igen ** Prémium ülés - 9.000 Ft/ ülés /útirány

 Standard ülés - 6.000 Ft/ ülés /útirány

Online check in-re van lehetőség? Nincs lehetőség online check-in-re.

*A fedélzeti értékesítés csökkentett árukészlettel továbbra is elérhető marad a Smartwings Hungary Kft. által üzemeltetett járatokon. (külön díj megfizetése
ellenében)
**PRÉMIUM ÜLÉS: Nagyobb lábterű vagy az első sorban található ülőhelyek ( 1A-F; 2D-F; 3D-F; Vészkijárat 17A-F és 18A-F) melyet csak a 16. életévét betöltött, 
alapszintű angol nyelvismerettel rendelkező utas foglalhat. Egészségesnek kell lennie, és alkalmasnak kell tartania magát arra, hogy vészhelyzet esetén kiny-
issa a szárny fölötti vészkijáratot (a személyzettől eligazítást kap a szárny fölötti vészkijárat működéséről). A fuvarozó fenntartja magának a jogot arra, hogy a 
megfelelő fizikai állapot fennállásáról egyoldalúan döntsön bármikor az utazás során.  Amennyiben az utas nem felel meg az itt meghatározott feltételeknek, 
az utas átültetésre kerül. A fuvarozó kizárja a kártérítési felelősségét és nem köteles a helyfoglalási díj visszafizetésére, amennyiben az átültetésre azért kerül 
sor, mert az ülést a jelen pontban foglalt kizáró okok ellenére foglalták le.  STANDARD ÜLÉS: jelenti a repülőgépnek a PRÉMIUM ÜLÉSEKEN kívüli egyéb szabad 
utas-üléseit.



GÖRÖGORSZÁG - 2023 nyár
KRÉTA-HERAKLION/SMARTWINGS

Csomagtérben ingyenesen szállítható poggyász 
maximális súlya és mérete

23 kg, maximális mérete: mindegyik oldala kevesebb, mint 150 cm 
és mindhárom oldal hossza (hosszúság+szélesség+mélység) összesen 
kevesebb, mint 250 cm.

Csomagtérben ingyenesen szállítható 
poggyászok száma

1 db  (nem összevonható)

Fedélzetre felvihető kézipoggyász súlya/mérete 8 kg/fő,  maximum 55x45x25cm méretű (1 db),  infant egy db összecsukható 
babakocsi, melyet a gép bejáratánál elvesznek   

Ellátás a járaton: Nincs ellátás a járaton.*

Csomagtérben ingyenes poggyász 2 év alatti 
gyermek részére

1 db maximum 10 kg súlyú feladott poggyász (a poggyász három oldalának 
mérete (hosszúság + szélesség + mélység) összesen maximum 115 cm)

Két fő esetén vihetnek 1 poggyászt? Igen, de az 1 db poggyász súlya nem haladhatja meg a 23 kg-t

Van lehetőség túlsúly vásárlására? igen Túlsúly 23 kg felett (32 kg-ig / 1 db) 
- 13.500 Ft/ út/fő (amennyiben az utazási irodánál vagy
repülőjegy vásárlásnál kerül kifizetésre)

Egyéb feladott poggyász 23 kg-ig 
- 13.500 Ft/út/fő (amennyiben az utazási irodánál vagy
repülőjegy vásárlásnál kerül kifizetésre)

Van lehetőség előzetes helyfoglalásra? nem

Online check in-re van lehetőség? Nincs lehetőség online check-in-re.



GÖRÖGORSZÁG - 2023 nyár
ZAKYNTHOS/SMARTWINGS

Csomagtérben ingyenesen szállítható poggyász 
maximális súlya és mérete

23 kg, maximális mérete: mindegyik oldala kevesebb, mint 150 cm 
és mindhárom oldal hossza (hosszúság+szélesség+mélység) összesen 
kevesebb, mint 250 cm.

Csomagtérben ingyenesen szállítható 
poggyászok száma

1 db  (nem összevonható)

Fedélzetre felvihető kézipoggyász súlya/mérete 8 kg/fő,  maximum 55x45x25cm méretű (1 db),  infant egy db összecsukható 
babakocsi, melyet a gép bejáratánál elvesznek   

Ellátás a járaton: Nincs ellátás a járaton.*

Csomagtérben ingyenes poggyász 2 év alatti 
gyermek részére

1 db maximum 10 kg súlyú feladott poggyász (a poggyász három oldalának 
mérete (hosszúság + szélesség + mélység) összesen maximum 115 cm)

Két fő esetén vihetnek 1 poggyászt? Igen, de az 1 db poggyász súlya nem haladhatja meg a 23 kg-t.

Van lehetőség túlsúly vásárlására? igen Túlsúly 23 kg felett (32 kg-ig / 1 db) 
- 13.500 Ft/út/fő (amennyiben az utazási irodánál vagy
repülőjegy vásárlásnál kerül kifizetésre)

Egyéb feladott poggyász 23 kg-ig 
- 13.500 Ft/út/fő (amennyiben az utazási irodánál vagy
repülőjegy vásárlásnál kerül kifizetésre)

Van lehetőség előzetes helyfoglalásra? nem

Online check in-re van lehetőség? Nincs lehetőség online check-in-re.



GÖRÖGORSZÁG - 2023 nyár
RODOSZ/SMARTWINGS

Csomagtérben ingyenesen szállítható poggyász 
maximális súlya és mérete

23 kg, maximális mérete: mindegyik oldala kevesebb, mint 150 cm 
és mindhárom oldal hossza (hosszúság+szélesség+mélység) összesen 
kevesebb, mint 250 cm.

Csomagtérben ingyenesen szállítható 
poggyászok száma

1 db  (nem összevonható)

Fedélzetre felvihető kézipoggyász súlya/mérete 8 kg/fő,  maximum 55x45x25cm méretű (1 db),  infant egy db összecsukható 
babakocsi, melyet a gép bejáratánál elvesznek   

Ellátás a járaton: Nincs ellátás a járaton.*

Csomagtérben ingyenes poggyász 2 év alatti 
gyermek részére

1 db maximum 10 kg súlyú feladott poggyász (a poggyász három oldalának 
mérete (hosszúság + szélesség + mélység) összesen maximum 115 cm)

Két fő esetén vihetnek 1 poggyászt? Igen, de az 1 db poggyász súlya nem haladhatja meg a 23 kg-t.

Van lehetőség túlsúly vásárlására? igen Túlsúly 23 kg felett (32 kg-ig / 1 db) 
- 13.500 Ft/út/fő (amennyiben az utazási irodánál vagy
repülőjegy vásárlásnál kerül kifizetésre)

Egyéb feladott poggyász 23 kg-ig 
- 13.500 Ft/út/fő (amennyiben az utazási irodánál vagy
repülőjegy vásárlásnál kerül kifizetésre)

Van lehetőség előzetes helyfoglalásra? nem

Online check in-re van lehetőség? Nincs lehetőség online check-in-re.



GÖRÖGORSZÁG - 2023 nyár
KRÉTA-CHANIA/SMARTWINGS (DEB)

Csomagtérben ingyenesen szállítható poggyász 
maximális súlya és mérete

23 kg, maximális mérete: mindegyik oldala kevesebb, mint 150 cm 
és mindhárom oldal hossza (hosszúság+szélesség+mélység) összesen 
kevesebb, mint 250 cm.

Csomagtérben ingyenesen szállítható 
poggyászok száma

1 db  (nem összevonható)

Fedélzetre felvihető kézipoggyász súlya/mérete 8 kg/fő,  maximum 55x45x25cm méretű (1 db),  infant egy db összecsukható 
babakocsi, melyet a gép bejáratánál elvesznek   

Ellátás a járaton: Nincs ellátás a járaton.*

Csomagtérben ingyenes poggyász 2 év alatti 
gyermek részére

1 db maximum 10 kg súlyú feladott poggyász (a poggyász három oldalának 
mérete (hosszúság + szélesség + mélység) összesen maximum 115 cm)

Két fő esetén vihetnek 1 poggyászt? Igen, de az 1 db poggyász súlya nem haladhatja meg a 23 kg-t

Van lehetőség túlsúly vásárlására? igen Túlsúly 23 kg felett (32 kg-ig / 1 db) 
- 13.500 Ft/ út/fő (amennyiben az utazási irodánál vagy
repülőjegy vásárlásnál kerül kifizetésre)

Egyéb feladott poggyász 23 kg-ig 
- 13.500 Ft/út/fő (amennyiben az utazási irodánál vagy
repülőjegy vásárlásnál kerül kifizetésre)

Van lehetőség előzetes helyfoglalásra? nem

Online check in-re van lehetőség? Nincs lehetőség online check-in-re.



GÖRÖGORSZÁG - 2023 nyár
KORFU/WIZZAIR (BUD ÉS DEB IS)

Csomagtérben ingyenesen szállítható poggyász 
maximális súlya és mérete

1 x 20 kg / fő

Csomagtérben ingyenesen szállítható 
poggyászok száma

1 db  (nem összevonható)

Fedélzetre felvihető kézipoggyász súlya/mérete 10 kg/fő,  maximum 40x30x20cm méretű (1 db)

Ellátás a járaton: Nincs, díjfizetés ellenében  a fedélzeten vásárolható!

Csomagtérben ingyenes poggyász 2 év alatti 
gyermek részére

Infant egy db összecsukható babakocsi, melyet a csomagtérbe fel kell adni

Két fő esetén vihetnek 1 poggyászt? Igen, de az 1 db poggyász súlya nem haladhatja meg a 20 kg-t

Van lehetőség túlsúly vásárlására? nincs

Van lehetőség előzetes helyfoglalásra? nincs

Online check in-re van lehetőség? nincs



GÖRÖGORSZÁG - 2023 nyár
RODOSZ/WIZZAIR

Csomagtérben ingyenesen szállítható poggyász 
maximális súlya és mérete

1 x 20 kg / fő

Csomagtérben ingyenesen szállítható 
poggyászok száma

1 db  (nem összevonható)

Fedélzetre felvihető kézipoggyász súlya/mérete 10 kg/fő,  maximum 40x30x20cm méretű (1 db)

Ellátás a járaton: Nincs, díjfizetés ellenében  a fedélzeten vásárolható!

Csomagtérben ingyenes poggyász 2 év alatti 
gyermek részére

Infant egy db összecsukható babakocsi, melyet a csomagtérbe fel kell adni

Két fő esetén vihetnek 1 poggyászt? Igen, de az 1 db poggyász súlya nem haladhatja meg a 20 kg-t

Van lehetőség túlsúly vásárlására? nincs

Van lehetőség előzetes helyfoglalásra? nincs

Online check in-re van lehetőség? nincs



  SPANYOLORSZÁG - 2023 nyár

Csomagtérben ingyenesen szállítható poggyász 
maximális súlya és mérete

1 x 20 kg / fő

Csomagtérben ingyenesen szállítható 
poggyászok száma

1 db  (nem összevonható)

Fedélzetre felvihető kézipoggyász súlya/mérete 10 kg/fő,  maximum 40x30x20cm méretű (1 db)

Ellátás a járaton: Nincs, díjfizetés ellenében  a fedélzeten vásárolható!

Csomagtérben ingyenes poggyász 2 év alatti 
gyermek részére

Infant egy db összecsukható babakocsi, melyet a csomagtérbe fel kell adni

Két fő esetén vihetnek 1 poggyászt? Igen, de az 1 db poggyász súlya nem haladhatja meg a 20 kg-t

Van lehetőség túlsúly vásárlására? nincs

Van lehetőség előzetes helyfoglalásra? nincs

Online check in-re van lehetőség? nincs

Csomagtérben ingyenesen szállítható poggyász 
maximális súlya és mérete

1 x 20 kg / fő

Csomagtérben ingyenesen szállítható 
poggyászok száma

1 db  (nem összevonható)

Fedélzetre felvihető kézipoggyász súlya/mérete 10 kg/fő,  maximum 40x30x20cm méretű (1 db)

Ellátás a járaton: Nincs, díjfizetés ellenében  a fedélzeten vásárolható!

Csomagtérben ingyenes poggyász 2 év alatti 
gyermek részére

Infant egy db összecsukható babakocsi, melyet a csomagtérbe fel kell adni

Két fő esetén vihetnek 1 poggyászt? Igen, de az 1 db poggyász súlya nem haladhatja meg a 20 kg-t

Van lehetőség túlsúly vásárlására? nincs

Van lehetőség előzetes helyfoglalásra? nincs

Online check in-re van lehetőség? nincs

MAMALLORCA/WIZZAIRLLORCA/WIZZAIR



  SPANYOLORSZÁG - 2023 nyár

CsomagtCsomagtérérben ingyben ingyenesen szállíthaenesen szállíthattó poggyó poggyászász  
maximális súlymaximális súlya és méra és méretetee

1 x 20 kg / f1 x 20 kg / főő

CsomagtCsomagtérérben ingyben ingyenesen szállíthaenesen szállíthattóó  
poggypoggyászászok számaok száma

1 db  (nem össz1 db  (nem összevevonhaonhattóó))

FFedélzedélzetretre fe felvihetelvihető kézipoggyő kézipoggyász súlyász súlya/méra/méretetee 10 kg/f10 kg/főő,  maximum 40x30x20cm mér,  maximum 40x30x20cm méretű (1 dbetű (1 db))

ElláEllátás a jártás a járaatton:on: NNincsincs, díjfiz, díjfizetetés ellenében  a fés ellenében  a fedélzedélzeteten ven vásárásárolhaolhattó!ó!

CsomagtCsomagtérérben ingyben ingyenes poggyenes poggyász 2 év alaász 2 év alattitti  
gygyerermek rmek részészéréree

IInfannfant egy db összt egy db összecsukecsukhahattó babakocsi, melyó babakocsi, melyet a csomagtet a csomagtérérbe fbe fel kell adniel kell adni

Két fKét fő esető esetén vihetnek 1 poggyén vihetnek 1 poggyászt?ászt? Igen, de az 1 db poggyIgen, de az 1 db poggyász súlyász súlya nem haladhaa nem haladhatja meg a 20 kg-ttja meg a 20 kg-t

VVan lehetan lehetőség túlsúly vőség túlsúly vásárásárlásárlására?a? nincsnincs

VVan lehetan lehetőség előőség előzzetetes helyfes helyfoglalásroglalásra?a? nincsnincs

Online check in-rOnline check in-re ve van lehetan lehetőség?őség? nincsnincs

TENERIFE/WIZZAIR



TÖRÖKORSZÁG - 2023 nyár
SMARTWINGS

Csomagtérben ingyenesen szállítható poggyász 
maximális súlya

23 kg, maximális mérete: mindegyik oldala kevesebb, mint 150 cm és 
mindhárom oldal hossza (hosszúság+szélesség+mélység) összesen ke-
vesebb, mint 250 cm.

Csomagtérben ingyenesen szállítható 
poggyászok száma

1 db  (nem összevonható)

Fedélzetre felvihető kézipoggyász súlya/mérete 8 kg/fő,  maximum 55x45x25cm méretű (1 db),  infant egy db össze-
csukható babakocsi, melyet a gép bejáratánál elvesznek.   

Ellátás a járaton: Nincs ellátás a járaton.*

Csomagtérben ingyenes poggyász 2 év alatti 
gyermek részére

1 db maximum 10 kg súlyú feladott poggyász (a poggyász három oldalának 
mérete (hosszúság + szélesség + mélység) összesen maximum 115 cm).

Két fő esetén vihetnek 1 poggyászt? Igen, de az 1 db poggyász súlya nem haladhatja meg a 23 kg-t.

Van lehetőség túlsúly vásárlására? igen Túlsúly 23 kg felett (32 kg-ig / 1 db) 
-13.500 Ft/fő/útirány (amennyiben az utazási irodánál
vagy repülőjegy vásárlásnál kerül kifizetésre)

Egyéb feladott poggyász 23 kg-ig 
-13.500 Ft/fő/útirány (amennyiben az utazási irodánál
vagy repülőjegy vásárlásnál kerül kifizetésre)

Van lehetőség előzetes helyfoglalásra? igen ** Prémium ülés - 9.000 Ft/ ülés /útirány

 Standard ülés - 6.000 Ft/ ülés /útirány

Online check in-re van lehetőség? Nincs lehetőség online check-in-re.

*A fedélzeti értékesítés csökkentett árukészlettel továbbra is elérhető marad a Smartwings Hungary Kft. által üzemeltetett járatokon. (külön díj megfizetése
ellenében)
**PRÉMIUM ÜLÉS: jelenti a repülőgép első négy sorában és a vészkijáratoknál található üléssorokban található üléseket. A vészkijárati sorokban lévő ülések
kizárólag megfelelő fizikai állapotban lévő utasok részére foglalhatók le, a fuvarozó fenntartja magának a jogot arra, hogy a megfelelő fizikai állapot fenn-
állásáról egyoldalúan döntsön bármikor az utazás során. A vészkijárati ülések nem foglalhatók le gyermekek részére 12 éves korig, idős vagy fizikailag nem
megfelelő állapotban lévő utasok, mentálisan és vagy fizikailag befolyásolt állapotban lévő utasok részére. Vészkijáratba csak angolul beszélő utas ülhet, hogy 
vészhelyzet esetén kommunikálni tudjon a személyzette. Amennyiben ilyen utasok részére kerül vészkijárati ülés lefoglalásra és az utas nem felel meg az itt
meghatározott feltételeknek, az utas átültetésre kerül. A fuvarozó kizárja a kártérítési felelősségét és nem köteles a helyfoglalási díj visszafizetésére, amennyi-
ben az átültetésre azért kerül sor, mert az ülést a jelen pontban foglalt kizáró okok ellenére foglalták le.  STANDARD ÜLÉS: jelenti a repülőgépnek a PRÉMIUM 
ÜLÉSEKEN kívüli egyéb szabad utas-üléseit.



EGYESÜLT ARAB EMÍRSÉGEK
- 2023 nyár

FLY DUBAI
Csomagtérben ingyenesen szállítható poggyász 
maximális súlya és mérete

20 kg (nem lehet nagyobb, mint 75x55x35 cm)

Csomagtérben ingyenesen szállítható 
poggyászok száma

3 db  (együttes súlya nem haladhatja meg a 20 kg-ot)

Fedélzetre felvihető kézipoggyász súlya/mérete 7 kg/fő (55x38x20 cm-nél kisebb)

Ellátás a járaton: Van, standard ellátás.

Csomagtérben ingyenes poggyász 2 év alatti 
gyermek részére

1 db maximum 10 kg súlyú feladott poggyász + 
5 kg kézipoggyász (55x38x20 cm-nél kisebb)

Két fő esetén vihetnek 1 poggyászt? Igen, de az 1 db poggyász súlya nem haladhatja meg a 20 kg-t

Van lehetőség túlsúly vásárlására? nincs

Van lehetőség előzetes helyfoglalásra? nincs

Online check in-re van lehetőség? Van lehetőség online check in-re. 
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