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Bagagem, carrinhos de bebê e assentos infantis no
avião

Bagagem para criança em um avião

Para crianças até 2 anos viajando no colo dos pais, cujo voo custa 10-30% do preço de um bilhete
normal (no caso de linhas regulares) ou tem um preço �xo dependendo do trecho (em
companhias aéreas de baixo custo), você não pode levar qualquer bagagem ou a franquia é
signi�cativamente limitada.

Os preços de voo para crianças até aos 12 anos (dependendo da companhia aérea) podem ser
mais baratos em cerca de 25-30%, e a franquia de bagagem é a mesma que para adultos, ou
ligeiramente reduzida.

Como regra, no entanto, um carrinho dobrável pode ser levado de graça para cada bebê. Na
maioria dos casos, eles são transportados no compartimento de bagagens. Antes da entrada do
avião, o carrinho é recolhido por um funcionário do aeroporto e despachado como bagagem. A
criança deve ser levada o avião no colo dos responsáveis. Após o pouso, o carrinho é liberado
imediatamente após a saída do avião, para permitir o livre movimento dos pais e da criança no
aeroporto.

Viagem no colo dos pais no avião

As companhias aéreas permitem o transporte de crianças até aos 2 anos de idade de duas
maneiras – numa cadeira de bebê de carro em um assento separado (geralmente a partir de 6
meses) ou no colo de um dos pais ou responsável. Essa opção é muito mais barata (geralmente
10-30% do preço do voo de passageiro adulto, ou o preço é �xado dependendo da rota
escolhida) e, em algumas rotas, pode ser gratuita.

No entanto, isso está associado a uma redução signi�cativa na permissão de bagagem a que a
criança tenha direito. No entanto, você pode levar uma cadeirinha ou carrinho de bebê como
parte de sua bagagem.

Cada aeronave é equipada com um cinto especial para bebês atuando como cintos de
segurança, que devem ser usados   cada vez que você vir uma mensagem sobre a necessidade de
apertar os cintos de segurança.

Viajar em cadeirinhas de carro no avião

Como regra, as crianças podem, e até devem, viajar em cadeirinhas de carro, porque, como no
carro, o cinto não fornecem tanta segurança para uma criança pequena.

Se você decidir levar uma cadeirinha de carro, certi�que-se de que este é também aprovado para
uso em aviões. Uma marca especial deve aparecer na cadeirinha ou na embalagem. Se o não
puder ser instalado (por exemplo, se for muito grande), o equipamento pode ser transportado
no compartimento de bagagens por uma taxa adicional.

Algumas companhias aéreas permitem que você carregue seu �lho na cadeirinha apenas até
uma certa idade, por exemplo, 3 anos.

Alimentos na bagagem de mão e entrada prioritária

Você pode levar alimentos para o bebê no avião, além de pomadas – isso não está sujeito a
limitações padrão de transporte de líquidos. No entanto, tudo deve ser veri�cado no momento
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do check-in. A bordo da maioria das aeronaves, você pode pedir para aquecer a comida no
micro-ondas.

Muitas companhias aéreas dão prioridade às famílias com crianças no embarque, para que
possam se sentar em segurança e acomodar seus pertences antes que outros passageiros
entrem no avião. Veri�que essas condições com a companhia aérea escolhida.

Gosta das nossas informações? Acesse nosso blog para
inspirações, ofertas e dicas sobre viagem. Clique aqui!

Informações importantes:
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Mulheres grávidas no avião
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