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Instrukcja dla klientów podróżujących samolotem  

  

1. Przygotowanie do podróży:  

  

1.1. Na około 2 dni przed rozpoczęciem imprezy organizator przesyła (na wskazany w umowie adres e-mail) 

potwierdzenie godzin wylotu oraz karty pokładowe do samodzielnego wydrukowania przez klienta. W 

przypadku wylotów z lotnisk: Kraków Balice oraz Warszawa Chopin karty pokładowe nie są wysyłane, a 

odprawa odbywa się bez biletów.  W przypadku nieotrzymania przez klienta wiadomości e-mail prosimy 

o pilny kontakt z infolinią  +48 32 720 59 95 .  

  

1.2. Do odbycia podróży lotniczej, oprócz karty pokładowej (punkt 1.1), wymagany jest dokument 

tożsamości (dowód osobisty lub paszport). Należy pamiętać, iż dokument tożsamości powinien być 

ważny przez minimum 6 miesięcy od daty powrotu do kraju. Należy posługiwać się tym samym 

dokumentem, który wcześniej zgłoszono do odprawy.  

   

1.3. Rozróżnia się dwa rodzaje bagażu: bagaż podręczny oraz bagaż rejestrowany. Bagaż podręczny to bagaż, 

który zabieramy ze sobą do kabiny samolotu i mamy do niego dostęp w czasie trwania lotu. Bagaż 

rejestrowany nadawany jest do luku bagażowego przed odprawą lotniczą i odbierany  po wykonaniu 

lotu. W czasie trwania lotu nie ma do niego dostępu.   

    

1.3.1. Bagaż podręczny- Do bagażu podręcznego można zabrać do max. 1 litra płynów  w 

pojemnikach do 100 ml każdy. Dotyczy to m.in. kosmetyków, napojów, alkoholu. Jeśli chcesz zabrać na 

pokład coś do picia, lepiej kup napój w sklepie już po odprawie. W bagażu podręcznym nie mogą 

również znaleźć się przedmioty z ostrymi krawędziami, kolcami, czyli takie, które mogą być użyte jako 

broń. Można przewozić lekarstwa i akcesoria medyczne potrzebne pasażerowi  w podróży.  

  

1.3.2. Bagaż rejestrowany – Do bagażu rejestrowanego spakować można praktycznie wszystko poza 

produktami łatwopalnymi. Zabrania się przewożenia m.in. butli biwakowych z propanem butanem, 

latarek gazowych, spirytusu czy rozpałek do grilla.  

   

1.4. Wymiary bagażu podręcznego:  

  

1.4.1. Ryanair - Bagaż podręczny o max. wymiar 40x20x25cm 1szt. na pasażera. Istnieje możliwość 

dokupienia drugiego bagażu podręcznego o max. wymiarach 55x40x20cm w cenie około 120zł za 

osobę za przelot w obie strony. Bagaż rejestrowany do 20kg za dopłatą zależnie od terminu podróży to  

około 300 zł. Cena bagażu rejestrowanego może różnić się w zależności od czasu między jego 

zakupem, a datą wylotu.  

  

1.4.2. Wizzair - Bagaż podręczny do 10kg, max wymiar 40x30x20cm 1 sztuka na pasażera. 

Możliwość wykupienia drugiego bagażu podręcznego o max. wymiarach 55x40x23cm już od 100 zł. 
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Bagaż rejestrowany za dopłatą zależnie od terminu podróży 150 zł – 500 zł. Cena bagażu 

rejestrowanego może różnić się w zależności od czasu między jego zakupem, a datą wylotu.  

 

1.4.3. Aegean - Bagaż podręczny do 8kg, max. wymiar 56x45x25cm 1szt. na pasażera oraz bagaż 

rejestrowany do 23kg na pasażera, suma krawędzi bagażu rejestrowanego nie może przekroczyć 

158cm.   

  

Opłaty mogą zostać zmienione przez przewoźnika bez wcześniejszego komunikatu. Ceny wszelkiego 

rodzaju usług dodatkowych mogą być różne, jeżeli ich zakup będzie dokonany już po zakupie biletów.  

  

1.5. Niezależnie od rodzaju bagażu pasażer zgodnie z przepisami celnymi na terenie Unii Europejskiej może 

przewieźć do 10 litrów wyrobów spirytusowych oraz 800 sztuk papierosów. Państwa mogą wprowadzać 

okresowe limity, przed podróżą należy się samodzielnie zapoznać się z obecnie obowiązującymi 

przepisami.  

  

2. Lotnisko:  

  

2.1. Pasażerowie posiadający bagaż rejestrowany proszeni są o przybycie na lotnisko  min. 2 godziny przed 

planowaną datą odlotu i udanie się do hali odlotów. Na tablicy odlotów wyświetlona zostanie 

informacja o numerze lotu, miejscu docelowym oraz numerze stanowiska, do którego należy się zgłosić 

w celu nadania bagażu rejestrowanego.  Po zdaniu bagażu rejestrowanego należy przejść do stanowiska 

kontroli bezpieczeństwa w hali odlotów.  

  

2.2. Pasażerowie posiadający wyłącznie bagaż podręczny proszeni są o przybycie na lotnisko min. 1,5 

godziny przed planowaną datą odlotu i udanie się bezpośrednio do kontroli bezpieczeństwa znajdującej 

się w hali odlotów.  

2.3. Kontrola bezpieczeństwa pasażerów samolotów stanowi obowiązek władz lotniczych oraz lotnisk. W 

trakcie kontroli bezpieczeństwa wymagany jest dokument zamiaru podróży tj. karta pokładowa. W 

trakcie procedury kontroli należy umieścić odzież wierzchnią (kurtki, płaszcze, inne), paski, biżuterię, 

zegarki, monety, portfele, długopisy, klucze oraz telefony komórkowe, sprzęt elektroniczny (laptopy, 

tablety, inne) na taśmie. Podróżujący mogą być również poproszeni  o zdjęcie butów i położenie ich na 

taśmie. Sprzęt elektroniczny należy wyjąć z etui.   

2.4. Na każdym lotnisku międzynarodowym znajduje się strefa bezcłowa (Duty Free). Jest to przestrzeń, w 

której pasażerowie po przejściu odprawy czekają na informację o gotowości samolotu do przyjęcia 

podróżnych. W znajdujących się tam sklepach można kupić przeróżne towary – od perfum, przez 

ubrania, biżuterię, po alkohole. Podczas zakupów należy okazać kartę pokładową.  

UWAGA ! W strefie bezcłowej rozróżnia się dwa rodzaje cen, dla pasażerów lecących do Unii Europejskiej 

oraz poza nią. To właśnie tutaj zalecamy nabyć napoje na podróż. Zakupione towary należy schować do 

bagażu podręcznego.  
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3. Na pokładzie samolotu:  

    

3.1. Na pokładzie wszystkich samolotów obowiązuje bezwzględny zakaz palenia papierosów. Dotyczy to 

również toalet. Niestosowanie się do tego zakazu jest surowo karane.   

  

3.2. Na karcie pokładowej znajduje się numer miejsca, który został przydzielony dla każdej osoby.  

  

3.3. Posiłki i napoje serwowane podczas lotu są dodatkowo płatne (nieobowiązkowe). Wyjątkiem jest linia 

lotnicza Aegean, w której podawany jest bezpłatny posiłek.  

  

4. Po wylądowaniu samolotu:  

 

4.1. Pasażerowie, którzy odprawili bagaż rejestrowany odbierają go na specjalnych taśmach w hali 

przylotów.   

  

4.2. Pasażerowie podróżujący z bagażem podręcznym opuszczają halę przylotów. Uwaga ! Po opuszczeniu 

hali przylotów nie ma możliwości powrócenia do niej.  

  

4.3. Bezpośrednio przy wyjściu z hali przylotów należy skontaktować z przedstawicielem biura.  W celu 

ułatwienia identyfikacji, nasi przedstawiciele  posługują się tablicami z logo biura.  

5. Powrót do Polski   

5.1. W dniu poprzedzającym wylot do Polski w książce hotelowej biura (oznaczonej logo) i/ lub na tablicy 

informacyjnej biura (oznaczonej logo) umieszone zostaną informacje o miejscu i godzinie transferu  oraz 

godzinach lotów.   

5.2. W dniu wylotu należy zgłosić się w miejscu zbiórki o określonej godzinie (pkt. 5.1)  

5.3. Na lotnisku przedstawiciel biura wskaże miejsce zdania bagażu rejestrowanego oraz miejsce odprawy 

bezpieczeństwa. Po przekroczeniu odprawy bezpieczeństwa kontakt osobisty  z przedstawicielem biura 

nie jest możliwy.  
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