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Matkatavarat: koko- ja painorajoitukset - Ryanair

Ryanair

Miten paljon käsimatkavaraa voit ottaa Ryanairin lennolle? Käsimatkatavaran on sovittava
lentoyhtiön koko- ja painorajoituksiin. Ryanairin tapauksessa pienelle henkilökohtaiselle
matkatavaralle ei kuitenkaan ole asetettu painorajaa.

Ryanairin lennoilla ruumaan menevä matkatavara ei sisälly lipun hintaan. Voit kuitenkin ostaa
sen suoraan eSky.�:stä. Ruumaan menevän tavaran tarkka hinta riippuu reitistä ja
matkustusajankohdasta.

Ryanair – käsimatkatavarat

Ryanair on tiedottanut uudesta matkatavarakäytännöstä, joka on voimassa 1.11.2018 alkaen.
Matkustamoon saa nyt viedä vain yhden pienen henkilökohtaisen matkatavaran (enimmäismitat:
40 x 20 x 25 cm). Vain priority boarding -lisäpalvelun ostaneet matkustajat voivat tuoda
koneeseen normaalikokoisen käsimatkatavaran (55 x 40 x 20 cm, max 10 kg). Priority boarding -
matkustajien kiintiöön siis kuuluu sekä pieni henkilökohtainen tavara että tavallisen kokoinen
käsimatkatavara.

ilmainen matkatavara enimmäiskoko enimmäispaino hinta

EI - käsimatkatavara 55 x 40 x 20 cm 10 kg alkaen 6€*

KYLLÄ – pieni käsimatkatavara** 40 x 20 x 25 cm ei rajoitusta -

* Saatavilla vain Priority boarding -lisäpalvelun ostaneille

** Pienen käsimatkatavaran on mahduttava edessä olevan istuimen alle. Muutoin saatetaan
periä lisämaksu. Erikseen veloitetaan myös,  jos ilman priority boardingia matkustava tuo
lähtöportille enemmän kuin yhden pienen käsimatkatavaran.

Pakkaatko mukaan vain käsimatkatavaraa? Katso mitä koneeseen saa viedä ja mikä on kiellettyä!

Huom! Enimmäismittojen sisään on mahduttava myös kaikki laukun ulkonevat osat, kuten
kahvat, taskut, pyörät jne.

Alle 2-vuotiaille sylilapsille ei kuulu omaa ilmaista matkatavaraa. Vanhemmat voivat kuitenkin
tuoda koneeseen vauvaa varten ylimääräisen matkatavaran, jonka enimmäispaino on 5 kg.

Ryanair – ruumaan menevät matkatavarat

eSky.� Viimeisin päivitys: 17.06.2019

https://www.esky.fi/flight-search
https://www.esky.com/travel-guide/airline-tickets/baggage/what-can-you-take-on-board-the-aircraft


Ryanair - eSky.fiPage

matkatavaran tyyppi enimmäiskoko enimmäispaino kappalemäärä

pieni ruumaan menevä laukku 55 x 40 x 20 cm 10 kg 1

tavallinen ruumaan menevä laukku 81 x 119 x 119 cm 20 kg 3

 

Maksu yhtä matkatavaraa kohden

Verkosta ostettuna*
 10-12€ (pieni ruumaan menevä laukku) ,

25€ (tavallinen ruumaan menevä laukku)

Lentokentältä ostettuna*
10-12€ (pieni ruumaan menevä laukku),

 40€ (tavallinen ruumaan menevä laukku)

Lisämaksu kiintiön ylittävästä matkatavarasta** 10€/kg

* Ruumaan menevien matkatavaroiden hinnat voivat vaihdella matkustusajankohdasta ja
matkakohteesta riippuen.

** Lisämaksun voi maksaa vain lentokentällä.
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