&
SERVIÇOS
COMPLEMENTARES

ECONÔMICA

fly CLASSIC

fly PLUS

fly FLEX

fly BUSINESS

ASSENTO PADRÃO (2)

12€

12€

Gratuito

Gratuito

ASSENTO COM MAIS ESPAÇO
PARA AS PERNAS (3)

25€

25€

25€

Gratuito

DETALHES

RESERVA DE ASSENTOS (1)

MUDANÇA VOLUNTÁRIA





Gratuito

No caso de uma alteraçâo de bilhete (4)

REEMBOLSO (5)

/



FAST LANE (11)
FAST LANE (11)



MUDANÇA VOLUNTÁRIA



REEMBOLSO (5)

Gratuito

10€




No caso de uma troca de bilhetes (4)

No caso de uma troca de bilhetes (4)

Incluído
/

/

/

A partir da 35€

Incluído



LOUNGE ACCESS (12)
ACESSO LOUNGE (12)



MUDANÇA VOLUNTÁRIA







REEMBOLSO (5)

No caso de uma troca de bilhetes (4)

/



OPÇÕES DE BAGAGEM
2ª BAGAGEM NO PORÃO (6)

max 23kg em classe econômica
max 32kg en classe executiva

75€

75€

75€

Gratuito

BAGAGEM ADICIONAL
(3 OU MAIS)

max 23kg em classe econômica
max 32kg en classe executiva

75€

75€

75€

75€

max 32 kg

50€ (montante fixo)

50€ (montante fixo)

50€ (montante fixo)

N/A

EXCESSO DE PESO
MUDANÇA VOLUNTÁRIA
REEMBOLSO







No caso de uma troca de bilhetes (4)

No caso de uma troca de bilhetes (4)



EQUIPAMENTO DESPORTIVO (7)
EQUIPEMENTO DE GOLFE (8)

EQUIPEMENTO DE MERGULHO

1 saco de golfe contendo 1 lote de
tacos de golfe, bolas de golfe e
Tees, 1 par de sapatos de golfe
1 fato de mergulho, 1 suporte,
1 arnês, 1 cinto de peso (excepto
chumbo), 1 manómetro, 1 máscara
de mergulho, 1 par de barbatanas,
1 snorkel, 1 colete de flutuação

Gratuito

50€

50€

1 saco que contem o equipamento
de parapente completo

50€

EQUIPEMENTO DE ESQUI

1 par de esquis, varas e botas de
esqui, 1 capacete

50€

EQUIPEMENT DE PESCA

3 canas de pesca e 3 bobinas num
saco rígido,
Botas, cestos e outros
equipamentos devem ser
usados em um único saco

50€

1 kite, 1 plancha

50€

BICICLETA

1 bicicleta (bicicletas de motor e
bicicletas elétricas são
estritamente proibidas) ou
1 reboque de bicicleta para
crianças ou 1 monociclo, 1 capacete

50€

ARMAS DE CAÇA E DESPORTO,
MUNIÇÕES

Regras específicas aplicáveis ao
transporte de armas de fogo
alguns países impõem medidas de
segurança específicas

50€

EQUIPEMENTO DE PARAPENTE

EQUIPEMENTO DE KITESURF



MUDANÇA VOLUNTÁRIA

REEMBOLSO

No caso de uma troca de bilhetes (4)

Válido para todos os
equipamentos desportivos
mencionados acima


(as taxas são deduzidas do montante reembolsado)

ANIMAIS DE ESTIMAÇÃO (APENAS GATOS E CÂES) (9)

NA CABINE

Até 8 kg
A caixa ou o saco não devem
exceder as dimensões
45 (C) x 23 (D) x 25 (A) ou 45 (C) x
42 (D) x 20 (A)

50€

50€

50€

50€

NO PORÃO

Além de 8kg

100€

100€

100€

100€

MUDANÇA VOLUNTÁRIA
REEMBOLSO


No caso de uma troca de bilhetes (4) (10)


(as taxas são deduzidas do montante reembolsado)

Todos os preços listados são por viagem/só-ida
(1) Serviço disponível até 24h antes da partida.
(2) A escolha de um assento padrão é livre para passageiros totalmente imóveis (WCHC), com um animal na cabine (PETC), para menores desacompanhados, e para os viajantes com o título de senador ou HON
círculo membro do Miles & More.
(3) Se o passageiro não cumprir os critérios exigidos para ser colocado ao lado de uma saída de emergência, a Luxair reserva-se o direito de atribuir um novo lugar. Neste caso, qualquer pedido de reembolso será
recusado. Para mais informações sobre as condições de ocupação destes assentos, consulte a página dedicada no site da Luxair: www.Luxair.lu > informações > nossos produtos > novo serviço! Reserva de
assentos online.
(4) O serviço adicional inscrito está associado a uma reserva específica e não pode ser utilizado para outra reserva.
(5) Em caso de irregularidade, o passageiro pode solicitar uma restituição através da página de contacto do nosso website: https://www.Luxair.lu
(6) Os titulares de um cartão milha e Business MasterCard podem adicionar uma bagagem suplementar gratuita no porão. O programa de viajantes mais frequentes podem adicionar uma bagagem suplementar ou
equipamento de golfe gratuita no porão. Os viajantes com o título SEN ou HON podem adicionar uma bagagem suplementar e equipamento de golfe gratuita no porão.
(7) Os equipamentos desportivos não devem exceder 32kg.
(8) Os titulares de um cartão de milhas e MasterCard podem adicionar uma bagagem suplementar gratuita no porão. O programa de viajantes mais frequentes podem adicionar uma bagagem suplementar ou
equipamento de golfe gratuita no porão. Os viajantes com o título de SEN ou HON podem adicionar uma bagagem suplementar e equipamento de golfe de gratuita no porão.
(9) Os cães-guia para pessoas cegas e deficientes visuais são permitidos e gratuitamente na cabine.
(10) Sujeito a disponibilidade no novo voo. (12) O acesso ao Business Lounge e a Business Class Check In são concedidos aos passageiros da classe executiva e FTLs e membros do círculo SEN e HON,
independentemente da classe de Tarifa escolhida.
(11) O acesso à Fast Lane é concedido aos passageiros da classe executiva e aos membros SEN e HON, independentemente da classe de Tarifa escolhida. Não disponível em todos os aeroportos!
(12) O acesso ao Business Lounge e a Business Class Check In são concedidos aos passageiros da classe executiva e FTLs e membros do círculo SEN e HON, independentemente da classe de Tarifa escolhida.
O acesso ao Business Lounge e Business Class Check In está disponível apenas para voos da Luxair (Barcelona, Bari, Paris - Charles de Gaulles, Copenhaga, Dublin, Roma - Fiumicino, Genebra, Hamburgo,
Londres-City, Lisboa, Madrid, Munique, Milam, Nice, Porto, Praga, Berlim - Tegel, Veneza, Viena).
O acesso ao Business Lounge contra o pagamento de tarifas Fly Flex não está disponível em todos os aeroportos.

