
 

 

Normas de bagagem Interline / Interline Baggage Rules 
Caso v oe com a Condor/ Thomas Cook Airlines não só de/para os EUA/ Porto Rico/Canadá, por exemplo em v ôos de ligação e de trânsito com outras 

companhias aéreas, poderão aplicar-se condições especiais. Os seguintes regulamentos relativ os à bagagem são v álidos, neste caso, para a totalidade 

da rota. 

You may be subject to additional restrictions if you are travelling to or from the United States/Puerto Rico/Canada with anot her airline besides Thomas 
Cook Airlines/Condor; i.e. if your feeder or connecting flights are operated by another airline the following baggage allowance regu lations may apply for 

your entire journey. 
 

Bagagem de porão1 /  

Free baggage allowance1 
Peso / Weight 

Dimensão2 / 

Dimension2 

Preços de ida por 

peça / Charges per 

piece 

1 peça de bagagem / 1st checked baggage item Até/Up to 23 kg Até/Up to 158 cm Incl./Incl. 

1 v olume de bagagem nas seguintes companhias aereas / 1st checked baggage item 

for following airlines: bmi regional, Air Baltic 
Até/Up to 20 kg Até/Up to 158 cm Incl./Incl. 

Preço global económico por peça de bagagem adicional / 

Charges per additional piece of baggage 

2.ª peça de bagagem Economy /Premium  Class /  

2nd checked baggage item Economy/Premium Class 
Até/Up to 23 kg Até/Up to 158 cm 100 € 

A partir da 3.ª peça de bagagem / From 3rd checked baggage item Até/Up to 23 kg Até/Up to 158 cm 200 € 

Taxa adicional para bagagem com excesso de peso ou tamanho / 

Baggage fees for any baggage that exceeds weight and/or dimension 

Maior do que a bagagem de porão permitida / Size exceeds free baggage allowance Até/Up to 23 kg 
A partir de/From 

159 cm 
+ 350 € 

Mais pesada do que a bagagem de porão permitida / Weight exceeds free baggage 

allowance 
24-32 kg Até/Up to 158 cm + 275 € 

Maior e mais pesada do que a bagagem de porão permitida / 

Size and weight exceeds free baggage allowance 
24-32 kg 

A partir de/From 

159 cm 
+ 450 € 

Equipamento desportivo & Transporte de animais / Sports equipment & Transporting animals 

Equipamento de golf e / Golf Equipment   180 € 

Equipamento de esqui, snowboard / Ski-, Snowboard Equipment   180 € 

Equipamento de esqui aquático / Waterski Equipment   180 € 

Bicicleta / Bicycle   200 € 

Bicicleta tandem / Tandem Bike   200 € 

Equipamento de mergulho / Scuba Equipment   180 € 

Prancha de surf  / Surfboard  Até /Up to 2 m 180 € 

Pranchas de Boogieboard, Body board, Kite Surf , Wakeboard, Wav eboard   180 € 

Equipamento de windsurf  / Windsurf Equipment   200 € 

Equipamento de tiro com arco, de bowling, de pesca / Archery- Bowling-, Fishing 

Equipment 
  180 € 

Armas de desporto, de caça incl. munição / Sporting/ Hunting Weapons plus 

Ammunition 
  100 € 

Equipamento de paraquedas / Parachute Equipment   180 € 

Equipamento de asa-delta / Hang Gliding Equipment   200 € 

Skateboard / Skateboard   100 € 

Longboard / Longboard  Mas de /Over 2 m 200 € 

Equipamento de ténis, squash, badmínton / Tennis-, Squash-, Badminton- Equipment   100 € 

Equipamento de alpinismo / Alpinist Equipment   100 € 

Equipamento de hóquei / Hockey Equipment   100 € 

Patins em linha / Inline-Skates   100 € 

Equipamento de equitação / Horse Riding Equipment   200 € 

Canoa, caiaque / Canoe, Kayak   200 € 

Barco pneumático / Rubber Dinghy   200 € 

Lança / Javelin   100 € 

Equipamento de salto com v ara / Pole Vault Equipment   200 € 

Animais na cabine / Animals in the cabin   180 € 
1 Nas reservas em Premium ou Business Class, poderá ser permitida uma quantidade maior de bagagem de porão. Estão disponíveis informações mais 

precisas na sua confirmação de reserva./ If you are travelling in Premium or Business Class an increased free baggage allowance may apply. Please 
check your booking confirmation for complete details.  
2 Dimensão: Comprimento + largura + altura / Dimension: length + width + height 
        

Se tiver mais questões, dirija-se ao nosso Centro de Assistência. / Should you have further questions please contact our Service Center.  

                   Atualização: outubro 2017 / As of: October 2017 


