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2022 nyár
Járatinformációk

TUNÉZIA - 2022 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, amelyet 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) - 9.000 Ft 
(amennyiben az utazási irodánál vagy repülőjegy 
vásárlásnál kerül kifi zetésre)

Egyéb feladott poggyász 23 kg-ig - 9.000 Ft 
(amennyiben az utazási irodánál vagy repülőjegy
vásárlásnál kerül kifi zetésre)

Van lehetőség előzetes helyfoglalásra? igen ** Prémium ülés - 8.000 Ft/ ülés /útirány

 Standard ülés - 5.000 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 megfi zetése ellenében)
**PRÉMIUM ÜLÉS: jelenti a repülőgép első négy sorában és a vészkijáratoknál található üléssorokban található üléseket. A 
vészkijárati sorokban lévő ülések kizárólag megfelelő fi zikai állapotban lévő utasok részére foglalhatók le, a fuvarozó fenntartja 
magának a jogot arra, hogy a megfelelő fi zikai állapot fennállásáról egyoldalúan döntsön bármikor az utazás során. A vészki-
járati ülések nem foglalhatók le gyermekek részére 12 éves korig, idős vagy fi zikailag nem megfelelő állapotban lévő utasok, 
mentálisan és vagy fi zikailag befolyásolt állapotban lévő utasok részére. 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 visszafi zetésére, 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 - 2022 nyár
KRÉTA/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 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, amelyet 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) - 9.000 Ft 
(amennyiben az utazási irodánál vagy repülőjegy 
vásárlásnál kerül kifizetésre)

Egyéb feladott poggyász 23 kg-ig - 9.000 Ft 
(amennyiben az utazási irodánál vagy repülőjegy 
vásárlásnál kerül kifizetésre)

Van lehetőség előzetes helyfoglalásra? igen ** Prémium ülés - 8.000 Ft/ ülés /útirány

Standard ülés - 5.000 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 jára-
tokon. (külön díj megfizetése ellenében)
**PRÉMIUM ÜLÉS: jelenti a repülőgép első négy sorában és a vészkijáratoknál található üléssorokban található üléseket. A vész-
kijárati sorokban lévő ülések kizárólag megfelelő fizikai állapotban lévő utasok részére foglalhatók le, a fuvarozó fenntartja 
magának a jogot arra, hogy a megfelelő fizikai állapot fennállásáról egyoldalúan döntsön bármikor az utazás során. A vészki-
járati 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 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 - 2022 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 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, amelyet 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) - 9.000 Ft 
(amennyiben az utazási irodánál vagy repülőjegy 
vásárlásnál kerül kifizetésre)

Egyéb feladott poggyász 23 kg-ig - 9.000 Ft 
(amennyiben az utazási irodánál vagy repülőjegy 
vásárlásnál kerül kifizetésre)

Van lehetőség előzetes helyfoglalásra? igen ** Prémium ülés - 8.000 Ft/ ülés /útirány

Standard ülés - 5.000 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 jára-
tokon. (külön díj megfizetése ellenében)
**PRÉMIUM ÜLÉS: jelenti a repülőgép első négy sorában és a vészkijáratoknál található üléssorokban található üléseket. A vész-
kijárati sorokban lévő ülések kizárólag megfelelő fizikai állapotban lévő utasok részére foglalhatók le, a fuvarozó fenntartja 
magának a jogot arra, hogy a megfelelő fizikai állapot fennállásáról egyoldalúan döntsön bármikor az utazás során. A vészki-
járati 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 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 - 2022 nyár
RODOSZ/AEGEAN AILINES

Csomagtérben ingyenesen szállítható poggyász 
maximális súlya és mérete

23 kg

Csomagtérben ingyenesen szállítható 
poggyászok száma

1 db  (nem összevonható)

Fedélzetre felvihető kézipoggyász súlya/mérete 8 kg/fő

Ellátás a járaton: soft catering ( cold snacks + beverage)

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? nincs

Van lehetőség előzetes helyfoglalásra? nincs

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

KANÁRI-SZIGETEK-2022 nyár
GRAN CANARIA - RYANAIR

Csomagtérben ingyenesen szállítható poggyász maximális 
súlya és mérete

20 kg/fő

Csomagtérben ingyenesen szállítható poggyászok száma 1 db  (nem összevonható)

Fedélzetre felvihető kézipoggyász súlya/mérete 1 db kisméretű kézitáska (40x20x25 cm)

Ellátás a járaton: nincs, díjfizetés ellenében a fedélzeten vásárolható

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

Ültetés: Egymás mellé ültetjük az utasokat

TENERIFE, FUERTEVENTURA - WIZZAIR
Csomagtérben ingyenesen szállítható poggyász maximális 
súlya és mérete

20 kg/fő

Csomagtérben ingyenesen szállítható poggyászok száma 1 db  (nem összevonható)

Fedélzetre felvihető kézipoggyász súlya/mérete 1 db kisméretű kézitáska (40x30x20 cm)

Ellátás a járaton: nincs, díjfizetés ellenében a fedélzeten vásárolható

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

Ültetés: Egymás mellé ültetjük az utasokat



EGYIPTOM/HURGHADA - 2022 nyár
EGYPTAIR

Csomagtérben ingyenesen szállítható poggyász maximális 
súlya és mérete

23 kg, maximális mérete: mindhárom oldal hossza (hosszúság+
szélesség+mélység) összesen kevesebb, mint 158 cm.

Csomagtérben ingyenesen szállítható poggyászok száma 1 db  (nem összevonható)

Fedélzetre felvihető kézipoggyász súlya/mérete 8 kg/fő,  maximum 55x40x23cm méretű (1 db),  infant egy db 
összecsukható babakocsi, melyet a gép bejáratánál elvesznek   

Ellátás a járaton: snack + üdítő

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? Nincs

Van lehetőség előzetes helyfoglalásra? Nem

Online check in-re van lehetőség? Igen

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy Egyptair által üzemeltett légijárművek  fedélzetén  továbbra  is kötelező a szájat és orrot eltakaró maszk viselése a fedélzetre 
lépés pillanatától kezdve a repülés teljes időtartama alatt, amit kizárólag az oxigénmaszk használatát igénylő vészhelyzetekben a személyzet tájékoztatásának 
megfelelően, illetve, az étkezés  és  frissítők  elfogyasztásához szükséges ideig lehet levenni. A maszkviselési kötelezettség alól a 2. életévüket  be  nem  töltött  
gyermekek mentesülnek.  A maszkviselési kötelezettség megszegése az utazásból történő kizárást von maga után.

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, amelyet 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) - 9.000 Ft 
(amennyiben az utazási irodánál vagy repülőjegy 
vásárlásnál kerül kifizetésre)

Egyéb feladott poggyász 23 kg-ig - 9.000 Ft 
(amennyiben az utazási irodánál vagy repülőjegy
vásárlásnál kerül kifizetésre)

Van lehetőség előzetes helyfoglalásra? igen ** Prémium ülés - 8.000 Ft/ ülés /útirány

Standard ülés - 5.000 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 fen-
nállásáról 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. 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, 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 - 2022 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, amelyet 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) - 9.000 Ft 
(amennyiben az utazási irodánál vagy repülőjegy 
vásárlásnál kerül kifizetésre)

Egyéb feladott poggyász 23 kg-ig - 9.000 Ft 
(amennyiben az utazási irodánál vagy repülőjegy
vásárlásnál kerül kifizetésre)

Van lehetőség előzetes helyfoglalásra? igen ** Prémium ülés - 8.000 Ft/ ülés /útirány

Standard ülés - 5.000 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 fen-
nállásáról 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. 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, 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.



TÖRÖKORSZÁG - 2022 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, amelyet 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) - 9.000 Ft 
(amennyiben az utazási irodánál vagy repülőjegy 
vásárlásnál kerül kifizetésre)

Egyéb feladott poggyász 23 kg-ig - 9.000 Ft 
(amennyiben az utazási irodánál vagy repülőjegy
vásárlásnál kerül kifizetésre)

Van lehetőség előzetes helyfoglalásra? igen ** Prémium ülés - 8.000 Ft/ ülés /útirány

 Standard ülés - 5.000 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 fen-
nállásáról 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. 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, 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.


