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Bagagem: dimensões e peso - Ryanair

Ryanair

RYANAIR

Cada companhia aérea determina quais são as dimensões de bagagem permitidas em cada voo.
Con�ra essas informações sobre a Ryanair e planeje sua bagagem de mão e despachada (de
porão) para que não sejam cobradas taxas de excesso de bagagem no momento do check-in da
Ryanair.

Quanta bagagem de mão você pode levar consigo quando viajar com a Ryanair? A bagagem de
mão deve atender às restrições de tamanho e peso determinadas pela companhia aérea. No
entanto, você pode trazer uma bolsa menor adicional a bordo, cujo peso não é especi�cado.

Nos voos da Ryanair, a bagagem despachada não está inclusa no preço da passagem, mas é
possível comprá-la em nosso site. A taxa para bagagem despachada depende de quando você
pretende viajar.

Bagagem de mão na Ryanair

A Ryanair anunciou uma nova política de bagagem que entrará em vigor a partir do dia 1º de
novembro de 2018. Agora, os passageiros estão autorizados a levar apenas uma bolsa pequena
para a cabine, não excedendo 40 x 20 x 25 cm de tamanho. Somente os clientes do embarque
prioritário têm permissão para levar uma bagagem de mão maior (não excedendo 55 x 40 x 20
cm de tamanho e 10 kg de peso), então, os passageiros que pagaram pelo embarque prioritário
podem levar duas bagagens para a cabine - uma bagagem de mão regular e uma bolsa
pequena.

Bagagem gratuita permitida Tamanho máximo Peso máximo

NÃO – bagagem de mão 55 x 40 x 20 cm 10 kg

SIM – bolsa pequena* 40 x 20 x 25 cm ilimitado

* Uma bolsa pequena deve caber embaixo do assento a frente – caso contrário, uma taxa
adicional pode ser cobrada. Passageiros que não adquiriram o embarque prioritário e levarem
uma segunda bagagem ao portão de embarque também serão cobrados.

Atenção! As dimensões incluem qualquer item sobressalente, como a alça, os bolsos e as rodas.

Bebês de até 2 anos não têm direito a franquia de bagagem, entretanto, os pais podem levar a
bordo um equipamento para bebês de até 5 kg.

Bagagem despachada na Ryanair

Última atualização: 25.08.2020

https://www.edestinos.com.br/passagens-aereas


Bagagem: dimensões e peso - Ryanair - eDestinos.com.brPágina

Tipo de bagagem Tamanho máximo Peso máximo Número máximo
de peças

Bagagem despachada pequena 55 cm x 40 cm x 20
cm (A x L x P) 10 kg 1

Bagagem despachada regular 81 cm x 119 cm x 119
cm (A x L x P) 20 kg 2

Nenhuma classe tarifária possui bagagem despachada incluída, 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
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