
BAGAGEREGELING VOOR 
INGECHECKTE BAGAGE

Passagiers in Economy Class mogen één (1) stuk ruimbagage per betalende passagier 
inchecken. Passagiers in Club Class of passagiers die Option Plus hebben geboekt mogen 

twee (2) stuks ruimbagage per betalende passagier inchecken.

Bijzondere bagage

Sportuitrusting 
Air Transat vervoert bepaalde sportuitrustingen zonder extra kosten ongeacht de maximaal toegestane 
ingecheckte bagage. Een vastgesteld tarief van €80/CA$ 100 per enkele reis wordt berekend voor het vervoer  
van een surfplank en een tarief van €24/CA$ 30 per enkele reis voor het vervoer van een fiets. 

Kinderartikelen 
Per kind mag één kinderwagen en één autostoeltje zonder kosten worden ingecheckt. Alle overige kinderartikelen 
maken deel uit van de bagageregeling van de ouder/begeleider, waarbij kosten voor overbagage van toepassing 
kunnen zijn. 

Vervoer van dieren 
Enkel honden en katten worden in het bagageruim vervoerd. De kosten voor het vervoer van dieren bedragen 
€205/ CA$ 275 per dier per enkele reis. Huisdieren zijn niet toegstaan op binnenlandse vluchten.

Meer informatie    
Contact voor particulieren www.airtransat.com 00800 872 672 83 info@airtransat.nl / info@airtransat.be 
Contact voor reisagenten www.airtransat-agent.nl (/.be) 00800 872 672 88 info@airtransat.nl / info@airtransat.be 

Economy Class Option Plus Club Class

TRANSATLANTISCHE 
VLUCHTEN

1 stuk bagage 2 stuks bagage 
à 23kg

2 stuks bagage 
à 32 kg 

max. 23 kg totaal max. 46 kg totaal max. 64 kg

BINNENLANDSE 
VLUCHTEN

1 stuk bagage* 2 stuks bagage 
à 23kg** 

2 stuks bagage  
à 25 kg 

max. 23 kg totaal max. 46 kg totaal max. 50 kg

*Let op: op binnenlandse vluchten, is het eerste bagagestuk niet inbegrepen bij de Eco & Eco Promo tarieven. De kosten hiervoor zijn CA$ 25
**Let op: het tweede bagagestuk is niet inbegrepen bij de Eco & Eco Promo tarieven. De kosten hiervoor zijn CA$ 35

Eerste extra bagagestuk Elk volgend extra bagagestuk* 

TRANSATLANTISCHE VLUCHTEN € 80/CA$ 100 € 160 / CA$ 200

BINNENLANDSE VLUCHTEN CA$ 35 CA$ 200

Het maximale gewicht per ingecheckt bagagestuk is voor alle vluchten 32 kg. 
* Extra bagagestuk onder voorbehoud van beschikbare ruimte.

Extra bagage

Extra bagage kan voor vertrek online of telefonisch worden aangemeld of op de luchthaven tijdens de check-in.

Inbegrepen bagage


