Törökország
Freebird Airlines
•
•
•
•
•
•

Feladható poggyász: 20 kg / fő
Kézipoggyász: 8 kg / fő
Ellátás: térítés ellenében
Az infantok (0-2 év) esetén 1 darab 10 kg-os feladható poggyász ingyenes,
kézipoggyász nincs.
Túlsúly díj a helyszínen fizetendő: kb. 8€/kg/irány
Menetrendek:
Szerda:
DEB-AYT-DEB FHY 628/627 18:50-22:05/16:30-17:50
Vasárnap: BUD-AYT-BUD FHY 624/623 19:15-22:35/16:50-18:15

Tailwind Airlines
•

Feladható poggyász: 20 kg / fő

•

Kézipoggyász: 8 kg / fő (40 x 30 x 20 cm)
Ellátás: térítés ellenében
Az infantoknak (0-2 év) továbbra sem lehet ingyenesen poggyászt feladni, viszont
bébiételt a szülők kézipoggyászában fel lehet vinni a fedélzetre.

•
•
•
•
•
•

Túlsúly díj a helyszínen fizetendő: kb. 8€/kg/irány
Menetrendek:
Szerda:
BUD-AYT-BUD TWI 752/751 10:25-14:00/08:00-09:35
Péntek:
BUD-AYT-BUD TWI 752/751 10:25-14:00/08:00-09:35
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Észak-Ciprus
Tailwind Airlines
•
•
•

Feladható poggyász: 20 kg / fő
Kézipoggyász: 8 kg / fő (40 x 30 x 20 cm)
Ellátás: térítés ellenében

•

Az infantoknak (0-2 év) továbbra sem lehet ingyenesen poggyászt feladni, viszont
bébiételt a szülők kézipoggyászában fel lehet vinni a fedélzetre.

•

Túlsúly díj a helyszínen fizetendő: kb. 8€/kg/irány

•

Menetrend:
Péntek:
BUD-ECN-BUD TWI 102/101 08:20-13:05/04:30-07:30
A járat AYT technikai leszállással repül oda-vissza!

Bulgária
Wizzair
•
•
•
•
•
•
•

Feladható poggyász: 20 kg/fő
Kézipoggyász: 8 kg / fő (40 x 30 x 20 cm)
Ellátás: térítés ellenében
Az infantok (0-2 év) esetén továbbra sem lehet ingyenesen poggyászt feladni, viszont
bébiételt a szülők kézipoggyászában fel lehet vinni a fedélzetre.
Túlsúly foglalás és annak díja kb. indulás előtt egy héttel realizálható
Előzetes ülőhely foglalás és annak díja kb. indulás előtt egy héttel realizálható
Menetrendek:
Csütörtök:
BUD-BOJ-BUD W6 2479/80 21:25-23:55/20:20-20:55
Vasárnap:

BUD-BOJ-BUD W6 2479/80 15:00-17:35/13:55-14:30
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Kréta, Rodosz, Zakynthos
Wizzair
•
•
•
•
•
•
•

Feladható poggyász: 20 kg/fő
Kézipoggyász: 8 kg / fő ( 40 x 30 x 20 cm )
Ellátás: térítés ellenében
Az infantok (0-2 év) esetén továbbra sem lehet ingyenesen poggyászt feladni, viszont
bébiételt a szülők kézipoggyászában fel lehet vinni a fedélzetre.
Túlsúly foglalás és annak díja kb. indulás előtt egy héttel realizálható
Előzetes ülőhely foglalás és annak díja kb. indulás előtt egy héttel realizálható
Menetrendek:
Szerda:
BUD-RHO-BUD W6 2449/50 16:15-19:35/20:15-21:35
Csütörtök: BUD-HER-BUD W6 2443/44 12:05-15:20/21:15-22:35
Csütörtök: BUD-ZTH-BUD W6 2455/56 13:05-16:05/16:45-17:40
Szombat:

BUD-HER-BUD W6 2443/44

12:45-16:00/21:55-23:150

Dél-Ciprus
Wizzair

•

Feladható poggyász: 20 kg/fő
Kézipoggyász: 8 kg / fő (40 x 30 x 20 cm)
Ellátás: térítés ellenében
Az infantok (0-2 év) esetén továbbra sem lehet ingyenesen poggyászt feladni, viszont
bébiételt a szülők kézipoggyászában fel lehet vinni a fedélzetre.
Túlsúly foglalás és annak díja kb. indulás előtt egy héttel realizálható

•

Előzetes ülőhely foglalás és annak díja kb. indulás előtt egy héttel realizálható

•

Menetrendek:
Szerda:
BUD-LCA-BUD W6 2451/52 06:35-10:25/11:05-13:10
Péntek:
BUD-LCA-BUD W6 2451/52 06:35-10:25/11:05-13:10

•
•
•
•
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Hurghada
Smartwings
•
•
•
•
•
•

•

Feladható poggyász: 23 kg/fő
Kézipoggyász: 5 kg / fő ( 56 x 45 x 25 cm )
Ellátás: szendvics + 1 pohár ásványvíz
Az infantok (0-2 év) esetén 1 darab 10 kg-os feladható poggyász ingyenes,
kézipoggyász nincs.
Ültetés díja előre foglalás esetén: normál ülés: 4.600 Ft/fő/irány
prémium ülés: 7.200 Ft/fő/irány
Túlsúly díja előre foglalás esetén: + 9 kg: 9.500 Ft/fő/irány
A feladott poggyászok NEM összevonhatók! (Pl két fő együtt utazása esetén külön
poggyásszal tudnak csak utazni.)
Menetrendek:
Csütörtök:
BUD-HRG-BUD 7O 5216/17 00:01-05:25/06:15-20:10
Vasárnap:
BUD-HRG-BUD 7O 5298/99 00:01-03:40/04:30-08:35
A csütörtöki járat odafelé BUD-RMF-HRG útvonalon repül!!!
A LÉGITÁRSASÁG FELÉ ADATSZOLGÁLTATÁSI KÖTELEZETTSÉGÜNK VAN, EZÉRT MINDEN ESETBEN A

FOGLALÁST KÖVETŐ LEGRÖVIDEBB IDŐN BELÜL KÉRJÜK FELTÖLTENI AZ ONLINE RENDSZERBE AZ ÚTLEVÉL
SZÁMOKAT ÉS LEJÁRATI IDŐKET!

Általános információ:
•
•
•
•
•
•

A név meg kell, hogy egyezzen az útlevélben/személyi igazolványban szereplő névvel.
Várandós kismamák utazása:
Egy gyermekkel várandós kismamáknak a 28. hétig nem szükséges orvosi igazolás.
A 28. és a 36. hét között csak orvosi igazolással lehetséges az utazás.
a 36. hét után semmilyen repülés nem engedélyezett
Ikerterhesség esetén annyi a változás, hogy a 32. hét után már nem engedik a
kismamát repülni.
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