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Bagagem: dimensões e peso - GOL Linhas Aéreas
Inteligentes

GOL Linhas Aéreas Inteligentes

GOL

A GOL Linhas Aéreas Inteligentes determina tamanho e peso para sua bagagem de mão e para a
bagagem de porão, despachada. Preste atenção nessas informações da GOL e coloque sua
bagagem dentro das dimensões permitidas, evitando, assim, taxas de excesso de bagagem.

Bagagem de mão na GOL

Para voos dentro do Brasil ou com origem/destino no Brasil.

Incluso no preço da tarifa Dimensões Peso e volumes permitidos

Bagagem de mão 55 cm x 35 cm x 25 cm (A x L x P) 1 peça de até 10 kg

Item pessoal 45 cm x 35 cm x 20 cm (A x L x P) 1 peça

Bagagem despachada na GOL

Para voos dentro do Brasil:

Classe tarifária Dimensões Bagagem incluída?

Light

80 cm x 50 cm x 28 cm (A x L x P)

Não - consulte valores

Promo

Plus Sim - 1 peça de 23 kg

Max Sim - 2 peças de 23 kg cada

Preço para aquisição antecipada da primeira peça de bagagem despachada: R$60,00 por trecho.
Valor atualizado em 15/04/2019 e sujeito a alteração pela cia aérea a qualquer momento. Entre
em contato com a nossa Central de Atendimento para mais informações.

Para voos internacionais com origem/destino no Brasil:

Classe tarifária Dimensões Bagagem incluída?
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Light

80 cm x 50 cm x 28 cm (A x L x P)

Não - consulte valores

Promo

Plus Sim - 1 peça de 23 kg

Premium Economy Sim - 2 peças de 23 kg cada

Franquia de bagagem para crianças

Bebês (0 e 23 meses) podem despachar um carrinho de bebê ou 1 cadeirinha de automóvel ou 1
bebê conforto como franquia extra, sem cobranças. Em voos nacionais, os demais itens serão
descontados da franquia de bagagem dos responsáveis. Em voos internacionais, bebês tem
direito apenas a bagagem de mão de até 10 kg.

Bagagem despachada adicional

Consulte valores entrando em contato com a nossa Central de Atendimento, através da nossa
página de contato ou veja como comprar bagagem despachada durante a compra de
passagem aérea.

Excesso de bagagem

Bagagens fora do limite permitido estão sujeitas a cobrança extra. Por favor, entre em contato
com a companhia aérea para saber mais sobre esse assunto. O cálculo e a cobrança serão
realizados diretamente no aeroporto.

Este artigo tem as informações que você estava procurando?  Sim  |
Não

https://www.edestinos.com.br/sobre-nos/contato
https://www.edestinos.com.br/dicas-de-viagem/passagens-aereas/bagagem/como-comprar-bagagem-despachada

