Bijzondere Bagage Transavia.com
N.v.t. = niet van toepassing, service niet mogelijk
Item

Prijs Euro/per enkele reis

Fietsen
Fiets/kinderfiets/tandem

40

Sportuitrusting
Surf-/Wave-/body-/ boogieboard/Extra tuig

40

Kano/Kayak

40

Golftas

25

Wintersportuitrusting

25

Visuitrusting

25

Deltavliegers

40

Duikuitrusting

25

Huisdieren
Huisdier in cabine

40

Huisdier in bagageruim

60

Blinden- en dovengeleide honden

Gratis

Medisch
Inklapbare rolstoel

Gratis

Rolstoel natte accu hoger dan 86 cm

-

Rolstoel natte accu lager dan 86 cm

Gratis

Rolstoel droge accu

Gratis

Service aan passagier die geen trappen kan lopen

Gratis

Tilhulp voor passagiers die immobiel zijn

Gratis

Preferentie extra beenruimte medische indicatie
Zuurstof aan boord
Draagbare zuurstofconcentrators
Slaap apneu apparaat
Scootmobiel/droge accu

Stoelaanvraag niet mogelijk
75,00 per fles van ± 400L
gratis
gratis

Scootmobiel/natte accu hoger dan 86cm

-

Scootmobiel/natte accu lager dan 86cm

gratis

Medische attributen (vb. krukken, rollators)
Medische bagage (bijv. medicijnen)

Gratis

1)

Tot 15 kg gratis

nb. insuline en naalden hoeven niet te worden aangemeld
Passagier is blind

-

Passagier is doof

Stoel aanvraag niet mogelijk

Extra beenruimte ivm lengte langer dan 2 meter

Stoel aanvraag niet mogelijk

Begeleiding zonder rolstoel

-

Kinderen
Alleenreizende kinderen in de leeftijd 0 t/m 4 jaar

-

Alleenreizende kinderen in de leeftijd 5 t/m 11 jaar, HV begeleiding vereist

50,00 servicefee

Alleenreizende kinderen in de leeftijd 12 t/m 15 jaar, indien HV begeleiding gewenst

50,00 servicefee

Bijzondere gebeurtenissen
Champagne

-

Huwelijksreis

-

Speciale maaltijden

N.V.T.

Gevaarlijke goederen
Vuurwapens2)

-

Messen, harpoenen, scharen, speelgoedwapens

-

Overige bagage
Extra bagagevrijdom overwinteraars

Extra bagagevrijdom voor hostess
Buggy's/maxicosy/kinderwagen/reiswieg

10 kg extra € 30, min. verblijfsduur 4 weken,
periode periode 12okt2013-27apr2014
tot 20 kg gratis
Infant 10 kg bagagevrijdom incl. buggy etc.

Elektronische huishoudelijke, handzame apparaten

Gratis*

Muziekinstrumenten

Gratis*

Rugzakken

Gratis*

Afwijkende bijzondere bagage

Gratis*

Gratis* = Binnen standaard bagagevrijdom gratis, daarboven geldt het standaard overbagagetarief van € 10,00 per kg per enkele reis.
1)

indien uw medische bagage bestaat uit vloeibare medicijnen (bijv. insuline), dan mag alleen de hoeveelheid die nodig is tijdens de vlucht mee als handbagage.

2)

vuurwapens en munitie mogen niet vervoerd worden op vluchten van en naar Portugal.

De vermelde prijzen zijn per enkele reis! Preferentie is geen garantie.

**Indien het alleen de mate van immobiliteit betreft, kunt u de WCHR/WCHS aanmelden via de Paxdatafile. Neemt de passagier ook een rolstoel mee, dan moet u de WCHR/WCHS aanmelden via

CHR/WCHS aanmelden via Transpartner (vanwege benodigde informatie over de rolstoel, zoals bijvoorbeeld afmetingen).

