
 

    TOP Touristik 

          Informacje o bagażu, serwisie pokładowym oraz odprawie online. 

 

 

 

Limity bagażu głównego - wielkość oraz waga, a także bagażu podręcznego mogą się różnić w zależności od rezerwacji lotu w wybranych liniach lotniczych. 

TOP Touristik nie ponosi odpowiedzialności za zmiany limitów bagażowych oraz usług pokładowych oferowanych przez linie lotnicze. Prosimy o sprawdzanie  

limitów bagażowych oraz ofert usług pokładowych bezpośrednio na stronach linii lotniczych. 

 

 

 

 
Linie lotnicze 

 
Kod linii 

lotniczych 

 
Odprawa 

 
Bagaż w cenie 

Bagaż 
dodatkowo 

płatny 

 
Bagaż podręczny 

 
Posiłki i napoje 

RYANAIR FR 

 
Online 48 h do 2 godzin 
przed wylotem. Odprawa 
na lotnisku dodatkowo 

płatna 

 
 

Brak 

 
 

20 kg 

Tylko 1 mała 
torebka: wymiary 
max 10 kg , max 
40 x 20 x 25 cm 

Płatne dodatkowo 

WIZZ AIR      W6 

 
Online 48 h do 2 godzin 
przed wylotem. Odprawa 
na lotnisku dodatkowo 

płatna 

 
 

Brak 

 
 
20 kg lub 32 kg 

Tylko 1 mała 
torebka: wymiary 
max 10 kg , max 
40 x 30 x 20 cm 

Płatne dodatkowo 

LOT     LO 
Online na 24 do 2 godziny 

przed wylotem. Odprawa na 
lotnisku jest bezpłatna 

Brak w najniższej 
klasie rezerwacyjnej, 
poza Europę 23 kg 

23 kg 
połączenia 
wewnątrz 
Europy 

 

Waga - max 8 kg, 
wymiary 

55 x 40 x 23 cm 

 
Loty krótkie do 6h: przekąska gratis.  

Loty długodystansowe: posiłek w 
cenie (w tym alkohole) 

AEGEAN     A3 

Online 48 godziny do 30 
minut przed wylotem. 

Odprawa na lotnisku jest 
bezpłatna 

Brak w najniższej 
klasie rezerwacyjnej, 
poza Europę 23 kg 

 

 
nie dotyczy 

 
Waga – max 8 kg, 

wymiary  
55 x 40 x 20 cm 

Loty krótko i średniodystansowe: 
przekąska / posiłek gratis                       

(wybrane napoje). 

Loty długodystansowe: 
posiłek w cenie (w tym alkohole) 

 

 

AEROFLOT     SU 

Online na 24 godziny do 45 
minut przed wylotem. 

Odprawa na lotnisku jest 
bezpłatna 

 

 
23 kg 

 

 
nie dotyczy 

Waga - max 8 kg, 
wymiary 

55 x 40 x 23 cm 

Loty krótko i średniodystansowe: 
przekąska/posiłek. 

Loty długodystansowe: posiłek 
(wybrane napoje w cenie w tym 

wino) 

AIR CAIRO 

 

 
SM 

 
 

Odprawa na lotnisku jest 
bezpłatna 

 

 
20 kg 

 

 
nie dotyczy 

 
Waga – max 8 kg, 

wymiary  
56 x 45 x 25 cm 

 

 
Płatne dodatkowo 

AIR FRANCE     AF 

 
Online na 30 do 1 godziny 
przed wylotem. Odprawa 
na lotnisku jest bezpłatna 

Brak w najniższej 
klasie rezerwacyjnej, 
poza Europę 23 kg 

23 kg 
połączenia 
wewnątrz 
Europy 

 
Waga – max 8 kg, 

wymiary 
55 x 35 x 25 cm 

Loty krótko i średniodystansowe: 
przekąska / posiłek gratis (wybrane 

napoje). Loty długodystansowe: 
posiłek (w tym alkohole) 

 

 

AIR MALTA     KM 
Online na 24 do 2 godziny 
przed wylotem. Odprawa 
na lotnisku jest bezpłatna 

    Brak 23 kg 
Waga – max 8 kg, 

wymiary 
55 x 40 x 20 cm 

Przekąska i woda gratis 

 

 

AIR MAURITIUS     MK 

 
Online na 24 do 3 godziny 
przed wylotem. Odprawa 
na lotnisku jest bezpłatna 

 

 
23 kg 

 

 
nie dotyczy 

 
Waga – max 7 kg, 

wymiary  
35 x 55 x 25 cm 

Loty średniodystansowe: 
przekąska lub posiłek, 

długodystansowe: posiłek  
(w tym alkohole) 

 

 

AIR SERBIA     JU 

Online na 36 do 1 godziny 
przed wylotem (na 

wybranych lotniskach). 
Odprawa na lotnisku jest 

bezpłatna 

 

 
23 kg 

 

 
nie dotyczy 

 
Waga – max 8 kg, 

wymiary  
40 x 55 x 20 cm 

 
Loty krótkodystansowe: napoje, 

średnio i długodystansowe:  
posiłek (napoje bezalkoholowe) 

 
 

ALITALIA     AZ 

Online na 48 do 2 godziny 
przed wylotem (na 

wybranych lotniskach). 
Odprawa na lotnisku jest 

bezpłatna 

Brak w najniższej 
klasie rezerwacyjnej, 
poza Europę 23 kg 

23 kg 
połączenia 
wewnątrz 
Europy 

 
Waga – max 8 kg, 

wymiary  
35 x 55 x 25 cm 

Loty krótko i średniodystansowe: 
przekąska / posiłek gratis (wybrane 

napoje). Loty długodystansowe:  
posiłek (w tym alkohol) 

AUSTRIAN     OS 

Online na 24 do 1 godziny 
przed wylotem (na 

wybranych lotniskach). 
Odprawa na lotnisku jest 

bezpłatna 

Brak w najniższej 
klasie rezerwacyjnej, 
poza Europę 23 kg 

23 kg 
połączenia 
wewnątrz 

Europy i rejon 
MorzaŚród. 

Waga – max 8 kg, 
wymiary 

55 x 40 x 23 cm 

Loty krótkie do2,5h – napoje (w tym 
wino i piwo), powyżej 2,5hw Europie 

przekąska/posiłek. 
Loty długodystansowe: posiłek 

(wybrane alkohole) 

 

http://www.ryanair.com/
http://www.wizzair.com/
http://www.lot.com/
https://en.aegeanair.com/
http://www.aeroflot.ru/cms/en
http://www.flyaircairo.com/
http://www.airfrance.com/cgi-bin/AF/PL/pl/common/home/home/HomePageAction.do
http://www.airmalta.com/
http://www.airmauritius.com/index_gb.htm
http://www.airserbia.com/
https://www.alitalia.com/pl_pl
http://www.austrian.com/


 
Linie lotnicze 

 
Kod linii 

lotniczych 

 
Odprawa 

 
Bagaż w cenie 

Bagaż 
dodatkowo 

płatny 

 
Bagaż podręczny 

 
Posiłki i napoje 

 
 

BRITISH  
AIRWAYS 

 
 

BA 

 
Online na 24 do 1 godziny 

przed wylotem. Odprawa na 
lotnisku jest bezpłatna 

Brak w najniższej 
klasie rezerwacyjnej, 
poza Europę 23 kg 

23 kg ołączenia 
wewnątrz uropy 

  Wymiary  
 56 x 45 x 25 cm 

Przekąska lub posiłek i napoje 
w cenie (zależnie od trasy) 

 
 

CONDOR 

 
 

DE 

Online na 24 do 2 godziny 
przed wylotem (Niemcy i 

Wiedeń) . Odprawa na 
lotnisku jest bezpłatna 

Brak w najniższej 
klasie rezerwacyjnej, 
poza Europę 23 kg 

20 kg - 
połączenia 
wewnątrz 

Europy,Morze 
Śród.,Gambia 

Waga – max 6 kg, 
wymiary 

55 x 40 x 20 cm 

Loty krótkie i średnie: płatne 
dodatkowo.  

Loty długodystansowe: posiłek w 
cenie (alkohole dodatkowo 

płatne) 

 
 

EASY JET U2 

 
Online 30 dni do 2 godzin 
przed wylotem. Odprawa 

na lotnisku jest niemożliwa 

 
 

Brak 

 
 

15kg/20 kg 

 
Waga – max 10 kg, 

Wymiary 
56 x 45 x 25 cm 

 
 

Płatne dodatkowo 

 
 

ELLINAIR  

 
 

EL 

 
Odprawa na lotnisku jest 

bezpłatna 

 
             
             20 kg 

 
 

nie dotyczy 

 
Waga – max 5 kg, 

wymiary  
55 x 40 x 20 cm 

 
 

Płatne dodatkowo 

 
 

EUROWINGS     EW 

Online na 72 do 3 godziny 
przed wylotem (loty krótko i 

średniodystansowe 
wybrane lotniska).Odprawa 
na lotnisku jest bezpłatna 

 
 

Brak 

 
 

23 kg 

 
Waga – max 8 kg, 

wymiary  
55 x 40 x 23 cm 

 
 

Płatne dodatkowo 

 
 

FLY DUBAI     FZ 

 
Online na 48 do 1,5 godziny 
przed wylotem. Odprawa na 

lotnisku jest bezpłatna 

 
 

20 kg 

 
 

nie dotyczy 

Waga – max 7 kg, 
wymiary 

55 x 38 x 20 cm 

 
 

Płatne dodatkowo 

 
 
GERMAN WINGS     4U 

Online na 72 do 3 godziny 
przed wylotem (loty krótko i 

średniodystansowe 
wybrane lotniska).Odprawa 
na lotnisku jest bezpłatna 

 
 

Brak 

 
 

23 kg 

 
Waga – max 8 kg, 

wymiary  
55 x 40 x 23 cm 

 
 

Płatne dodatkowo 

 
 

IBERIA 

 
 

IB 

Online na 247 do 1 godziny 
przed wylotem (na 

wybranych lotniskach). 
Odprawa na lotnisku jest 

bezpłatna 

Brak w najniższej 
klasie rezerwacyjnej, 
poza Europę 23 kg 

23 kg 
połączenia 
wewnątrz 
Europy. 

 

Wymiary  

56 x 45 x 25 cm 

 

Loty do 4,5h – posiłki płatne, 
Powyżej 4,5h posiłki w cenie 

 
 

KLM 

 
 

KL 

 
Online na 30 do 1 godziny 
przed wylotem. Odprawa 
na lotnisku jest bezpłatna 

Brak w najniższej 
klasie rezerwacyjnej, 
poza Europę 23 kg 

23 kg 
połączenia 
wewnątrz 
Europy. 

 
Waga – max 8 kg, 

wymiary  
55 x 35 x 25 cm 

Loty krótko i średniodystansowe: 
przekąska / posiłek gratis 

(wybrane napoje).  
Loty długodystansowe:  w cenie 

(w tym alkohole) 

 
 

LOT 

 
 

LO 

Online na 24 do 2 godziny 
przed wylotem. Odprawa 
na lotnisku jest bezpłatna 

Brak w najniższej 
klasie rezerwacyjnej, 
poza Europę 23 kg 

23 kg 
połączenia 
wewnątrz 
Europy. 

 
 

Waga – max 8 kg 

 
Loty krótkie do 6h: przekąska gratis.  

Loty długodystansowe: posiłek w 
cenie (w tym alkohole) 

 
 

LUFTHANSA 

 
 

LH 

 
Online na 24 do 2 godziny 
przed wylotem. Odprawa 
na lotnisku jest bezpłatna 

Brak w najniższej 
klasie rezerwacyjnej, 
poza Europę 23 kg 

23 kg 
połączenia 
wewnątrz 
Europy. 

 
Waga – max 8 kg, 

wymiary  
55 x 40 x 23 cm 

Loty krótkie i średnie do 6h : 
przekąska/posiłek gratis.  

Loty długodystansowe: posiłek 
w cenie (w tym alkohole) 

 
 

NORWEGIAN 

 
 

DY/D8 

 
Online 30 dni do 2 godzin 
przed wylotem. Odprawa 
na lotnisku jest bezpłatna 

 
 

Brak 

 
 

23 kg 

 
Waga – max 10 kg, 

wymiary  
55 x 40 x 23 cm 

 
 

Płatne dodatkowo 

 
 
QATAR AIRWAYS 

 
 

QR 

 
Online na 48 do 1,5 godziny 
przed wylotem. Odprawa na 

lotnisku jest bezpłatna 

 
 

23 kg 

 
 

nie dotyczy 

 
Waga – max 7 kg, 

wymiary  
50 x 37 x 25 cm 

 

Posiłek i napoje w cenie (w tym 
alkohole) 

RYANAIR FR 

 
Online 48 h do 2 godzin 
przed wylotem. Odprawa 
na lotnisku dodatkowo 

płatna 

 
 

Brak 

 
 

20 kg 

Tylko 1 mała 
torebka: wymiary 
max 10 kg , max 
40 x 20 x 25 cm 

Płatne dodatkowo 

 
 

SMALL PLANET 

 
 

P7 

Online 72 godziny do 4 
godzin przed wylotem. 
Odprawa na lotnisku 

dodatkowo płatna 

 
 

20 kg 

 
 
    nie dotyczy 

 
Waga – max 5kg, 

wymiary  
56 x 45 x 25 cm 

 
 

Płatne dodatkowo 

 
 

SMART WINGS 

 
 

QS 

 

Odprawa na lotnisku jest 
bezpłatna 

 
 

15 kg 

 
 

nie dotyczy 

 
Waga – max 5 kg, 

wymiary  
56 x 45 x 25 cm 

 
 

Płatne dodatkowo 

 
 
SWISS AIRLINES 

 
 

LX 

 
Online na 23 do 2 godziny 
przed wylotem. Odprawa 
na lotnisku jest bezpłatna 

Brak w najniższej 
klasie rezerwacyjnej, 
poza Europę 23 kg 

23 kg 
połączenia 
wewnątrz 
Europy 

 
Waga – max 8 kg, 

wymiary  
55 x 40 x 23 cm 

Loty krótko i średniodystansowe: 
przekąska / posiłek gratis 

(wybrane napoje).  
Loty długodystansowe: posiłek 

w cenie (w tym alkohole) 

 

http://www.britishairways.com/
http://www.britishairways.com/
http://www.condor.com/
http://www.easyjet.com/pl
https://en.ellinair.com/
http://www.eurowings.com/
https://www.flydubai.com/en/
http://www.eurowings.com/
http://www.iberia.com/gb/?language=en
https://www.klm.com/home/pl/pl
http://www.lot.com/
http://www.lufthansa.com/
http://www.norwegian.com/pl
http://www.qatarairways.com/pl/pl/homepage.page
http://www.ryanair.com/
https://www.smallplanet.aero/pl/
http://www.smartwings.com/
http://www.swiss.com/


 
Linie lotnicze 

 
Kod linii 

lotniczych 

 
Odprawa 

 
Bagaż w cenie 

Bagaż 
dodatkowo 

płatny 

 
Bagaż podręczny 

 
Posiłki i napoje 

TAP      TP 

Online na 72 do 2 godziny 
przed wylotem (z 

wyłączeniem niektórych 
lotów). Odprawa na 

lotnisku jest bezpłatna 

Brak w najniższej 
klasie rezerwacyjnej, 
poza Europę 23 kg 

23 kg 
połączenia 
wewnątrz 
Europy 

 
Waga – max 8 kg, 

wymiary  
55 x 40 x 20 cm 

Loty krótko i średniodystansowe: 
przekąska / posiłek gratis 

(wybrane napoje). 
Loty długodystansowe: posiłek w 

cenie (w tym alkohole) 

TURKISH 
AIRLINES 

 
 

     TK 

 
Online na 24 do 90 minut 
przed wylotem. Odprawa 
na lotnisku jest bezpłatna 

 
 

20 kg 

 
 

nie dotyczy 

 
Waga – max 8 kg, 

wymiary  
55 x 40 x 23 cm 

Loty krótko i średniodystansowe: 
przekąska / posiłek gratis (wybrane 

napoje).  
Loty długodystansowe: posiłek w 

cenie (w tym alkohole) 

 
UKRAINE 

INTERNATIONAL     PS 
Online na 23 do 2 godziny 
przed wylotem. Odprawa 
na lotnisku jest bezpłatna 

 
 

23 kg 

 
 

nie dotyczy 

 
Waga – 7 kg, 

wymiary  
55 x 40 x 20 cm 

Loty krótkie i średnie: płatne 
dodatkowo.  

Loty długodystansowe: posiłek 
w cenie (w tym alkohole) 

    VUELING 

 
 

VY 

Online od zakupu(wyjątki 
na 24 h) do 4 godzin przed 

wylotem. Odprawa na 
lotnisku jest bezpłatna 

 
 

Brak 

 
 

20 kg 

 
Waga – max 10 kg, 

wymiary    
55 x 40 x 20 cm 

 
 

Płatne dodatkowo 

WIZZ AIR      W6 
Online 7 dni do 2 godzin 

przed wylotem. Odprawa na 
lotnisku dodatkowo płatna 

 
 

Brak 

 
 
20 kg lub 32 kg 

Waga - max 10 kg, 
wymiary max 

55 x 40 x 23 cm 

   Płatne dodatkowo 

 

 

Pozdrawiam i życzymy miłego lotu, 

Zespół 

TOP Touristik Sp. z o.o.  

 

http://www.flytap.com/
http://www.turkishairlines.com/en-pl/
http://www.turkishairlines.com/en-pl/
http://www.flyuia.com/eng/main-pl.html
http://www.flyuia.com/eng/main-pl.html
http://www.vueling.com/en
http://www.wizzair.com/

