
A  s i k e r e s  v a k á c i ó k  s z a k é r t ő j e

2020 nyár
Járatinformációk

GÖRÖGORSZÁG
SMARTWINGS

Csomagtérben ingyenesen szállítható poggyász maximális 
súlya és mérete

23 kg/fő, egyik oldal hossza sem lehet több 150 cm-nél és az 
oldalak teljes hossza nem haladhatja meg a 250 cm-t.

Csomagtérben ingyenesen szállítható poggyászok száma 1 db  (nem összevonható)

Fedélzetre felvihető kézipoggyász súlya/mérete 8 kg/fő,  maximum 55x45x25 méretű (1 db),  2 év alatti gyer-
mek részére egy db összecsukható babakocsi, melyet a gép 
bejáratánál elvesznek   

Ellátás a járaton: NINCS * /**

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. Egyirányú túlsúly díjak, amennyiben a túlsúly utazási 
irodában kerül megvásárlásra:
Extra súlykeret 23 kg felett (maximum 32 kg-ig):  8500 HUF 
Egy darab további poggyász 23 kg-ig:  8500 HUF

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

* Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy összhangban az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség és az Európai Betegségmegelőzési 
és Járványvédelmi Központ SARS-CoV-2 vírus okozta COVID-19 járvány kapcsán kiadott közös iránymutatásában foglaltakkal, va-
lamint a Higiéniai előírások a Smartwings Cégcsoport repülőgépeinek fedélzetén elnevezésű tájékoztatóval (https://www.karta-
gotours.hu/download/doc/Smartwings-Higienia.pps), a Smartwings Hungary Kft. minimálisra csökkenti fedélzeti szolgáltatásait.
Annak érdekében, hogy megelőzzük, illetve minimálisra csökkentsük a COVID-19 járvány repülőgép fedélzetén történő terjedé-
sét, valamint az utasok kényelmének és jólétének biztosítása, illetve a személyzet tagjai és az utasok közötti kapcsolat korlátozása 
érdekében, figyelembe véve a repülés időtartamát, és a maszkviselési kötelezettséget a légijármű fedélzetén, a Smartwings 
Hungary Kft. a 2020. nyári szezonban nem szolgál fel charter cateringet járatai fedélzetén.
A fedélzeti értékesítés csökkentett árukészlettel továbbra is elérhető marad a Smartwings Hungary Kft. által üzemeltetett járato-
kon. (külön díj megfizetése ellenében)

**Összhangban a Higiéniai előírások a Smartwings Cégcsoport repülőgépeinek fedélzetén elnevezésű tájékoztató anyagban 
(https://www.kartagotours.hu/download/doc/Smartwings-Higienia.pps) foglaltakkal, a Smartwings Hungary Kft. által üzemel-
tett légijárművek fedélzetén kötelező a maszk viselése a fedélzetre lépés pillanatától a repülés teljes időtartama alatt. Ennek 
értelmében az Utasok csak maszkban vagy kendővel, illetve sállal az orrukat és szájukat eltakarva léphetnek a fedélzetre. A kö-
telezettség megszegése az utazásból történő kizárást von maga után. Akik elfelejtenek magukkal maszkot hozni, a Liszt Ferenc 
Nemzetközi Repülőtér 2B Terminál területén található Spar üzletben még vásárolhatnak.


