
 

Informacje o bagażach i odprawie 

Linia lotnicza Standardowa 
odprawa 
 

Wcześniejsza 
odprawa 
 

Miejsca obok 
siebie oraz 
wcześniejsza 
odprawa 
 

Bagaż w cenie 
 

Dodatkowy bagaż 
podręczny 
(pierwszeństwo 
wejścia na pokład) 

Dodatkowy bagaż 
rejestrowany 
 

Ryanair 

Najwcześniej na 
48h przed 
wylotem, tylko 
karty pokładowe 
na lot „tam” 

Cena 45pln/os. 
Najwcześniej na 
48h przed 
wylotem, karty 
pokładowe w 
obie strony 

Cena 70pln/os. 
Najwcześniej na 
30 dni przed 
wylotem, karty 
pokładowe w 
obie strony 

Max 10kg oraz 
40x25x20cm 

Cena 130-250 pln/os. 
Max 10kg oraz 
55x40x20cm 

Cena 270-550 pln/os. 
Max 20kg oraz 
81x119x119cm 

Wizzair 

Najwcześniej na 
48h przed 
wylotem, tylko 
karty pokładowe 
na lot „tam” 

Cena 45pln/os. 
Najwcześniej na 
48h przed 
wylotem, karty 
pokładowe w 
obie strony 

Cena 70pln/os. 
Najwcześniej na 
30 dni przed 
wylotem, karty 
pokładowe w 
obie strony 

Max 10kg oraz 
40x30x20cm 

Cena 130-250 pln/os. 
Max 10kg oraz 
55x40x20cm 

Cena 270-550 pln/os. 
Max 20kg oraz 
81x119x119cm 

Corendon 

Bilety na 7-2 dni 
przed wylotem, 
odprawa na 
check-in 

- 

Miejsca 
przydzielane na 
odprawie na 
lotnisku 

Bagaż 
podręczny max 
8kg oraz 
55x35x25cm i 
bagaż 
rejestrowany 
max 20kg 

BRAK BRAK 

LOT 

Najwcześniej na 
24h przed wylotem 
karty na lot „tam” i 
na 24h przed 
powrotem karty na 
lot „powrót”. 
Możliwa 
samodzielna 
odprawa na 
lotnisku 

BRAK 

Miejsca 
przydzielane na 
odprawie na 
lotnisku 

Loty w Europie: 
Bagaż 
podręczny max 
8kg oraz 
55x40x23cm 
Loty poza 
Europę 
dodatkowo w 
cenie bagaż 
rejestrowany do 
23kg 

BRAK 

Loty w Europie: Cena 
240-480pln/os. Max 
23kg oraz 
bok+bok+bok=max 
158cm. Loty poza 
Europe w cenie 23kg 
oraz 
bok+bok+bok=max 
158cm. 

Lufthansa 

Najwcześniej na 
24h przed wylotem 
karty na lot „tam” i 
na 24h przed 
powrotem karty na 
lot „powrót”. 
Możliwa 
samodzielna 
odprawa na 
lotnisku 

BRAK 

Miejsca 
przydzielane na 
odprawie na 
lotnisku 

Loty w Europie: 
Bagaż 
podręczny max 
8kg oraz 
55x40x23cm 
Loty poza 
Europę 
dodatkowo w 
cenie bagaż 
rejestrowany do 
23kg 

BRAK 

Loty w Europie: Cena 
240-480pln/os. Max 
23kg oraz 
bok+bok+bok=max 
158cm. Loty poza 
Europe w cenie 23kg 
oraz 
bok+bok+bok=max 
158cm. 

 

Powyższe opcje i ich ceny dotyczą standardowej oferty Yobboo Travel. W niektórych liniach 

lotniczych istnieje również możliwość wykupienia mniejszego/większego bagażu rejestrowanego, 

sprzętu sportowego, sprzętu muzycznego, przedmiotów dla niemowląt itp. na zapytanie zgodnie z 

Ogólnymi Warunkami Przewozu Pasażerów i Bagażu danego przewoźnika. 


