
Забележки: 

Цените на багажа подлежат на препотвърждение и са валидни, ако се заяви в момента на 

резервацията. 

След закупуване на билетите депозита и такса багаж са невъзвръщаеми. 

 
Информация за цените на багажа на Ryanair: 
Запазени места в самолета: (от 8 до 28 лв.) на турист в посокa по желание; 
норма за безплатен превоз: една малка чанта ръчен багаж / с размери максимум 40 х 20 х 25 см /  на борда на 
самолета без остри предмети, шишета и флакони/ 
Ръчен багаж с доплащане - Големият Ръчен багаж до 10 кг - / с размери 55 x 40 x 20 см / без остри предмети, 
шишета и флакони/ - 24 лева на посока 
чекиран багаж с доплащане: куфар до 10 кг – 30 лева / с размери 55 x 40 x 20 см / или куфар до 20 кг – 50 лева 
/ с размери 81x119x119 см / 
 
Срок за уведомление при недостигнат минимален брой туристи: 15 дни преди началната дата 
Туроператорът си запазва правото за промени в последователността на програмата по независещи от него 
причини. 
Туроператорът не носи отговорност пред граничните власти за нередовни документи от страна на туристите 
или липса на такива; 
Туроператорът не носи отговорност за работното време и промяна в стойността на входните такси и билети на 
туристическите обекти. 
Неявяването в точният час на тръгване и на определените срещи по време на програмата се счита за отказ от 
пътуване и туроператора не носи отговорност и не възстановява вече заплатените суми 
Туроператорът предлага и възможност за сключване на застраховка “Отмяна на пътуване”. 
Туроператорът има сключена застраховка “Отговорност на Туроператора” № 03700100002553 от 24.01.20 г.  в 
“ЗД EUROINS” АД - София, бул. Христофор Колумб № 43, Тел: 02 /9651 525, Б-Т:121265113. 
 

Информация за превозвача: Ryanair DAC и информация за цените на багажа   
Корпоративно седалище Airside Business Park, Swords Co. Dublin, Ирландия Регистрирана в Ирландия 
под №104547 
Ryanair Ltd Номер на регистрация по ДДС:  4749148U 

  Промяна на име на пътник - Резервацията не може да се прехвърля. Името обаче може да се промени 
чрез Центъра за обаждания до 3 дни преди обявеното за излитане време, като се заплати такса – 60 евро за 
смяна на име на еднопосочен билет. Таксата се начислява на сменено име и на сектор. При отказ от пътуване 
цената за пътуване и таксите не се възстановяват. 

Багаж, норма за безплатен превоз - една малка чанта с размери максимум 40 Х 20 Х 25 на борда на 
самолета* плюс с доплащане- 1 брой Ръчен багаж до 10 кг /с размери 55x40x20 см / без остри 
предмети, шишета и флакони/ и  чекиран багаж с доплащане 1 куфар  до 20 кг 
Превозването на течности, аерозоли и гелове в зоната за сигурност на летището и на борда се контролира в 
съответствие с актуалните Изисквания за сигурност в ЕС. 
Течности в ръчния багаж 
Когато минавате през проверката на сигурността на летището: 

 Пренасяните течности трябва да са в опаковка от по-малко 100 мл (3,4 унции) 
 Всички течности трябва да бъдат пренасяни в единични, прозрачни, повторно затварящи се 

пластмасови опаковки с размери максимум 20 см Х 20 см и с общ капацитет до 1 литър. 
 Трябва да е възможно да затворите опаковката добре и да я нагласите в ръчния си багаж. 
 Опаковката с течностите трябва да бъде извадена от останалия ръчен багаж и да бъде прегледана 

самостоятелно. 
Чек-ин гишето - отваря 2 часа преди излитане и затваря 40 минути преди излитане. Пътници, които се явят по-
малко от 40 минути преди обявеното за излитане време не се допускат на борда, губят местата си, а парите им 
няма да бъдат възстановени. 
Флот - Част от стратегията на Ryanair да предлага възможно най-евтини самолетни билети включва 
използването само на един вид самолети по всички маршрути. Това са модели 737-800 на Boeing, които към 
2017 г. наброяват 360. Очаква се до 2019 г. броят им да се увеличи до 570, като са поръчани и 100 модела 
Boeing 737 MAX 200. 
Повече пространство за краката предлагат редовете 1, 2-5, както и 16 и 17. 
Услуги на борда - Като авиолиния с отстъпки, RyanAir не предлага безплатна храна на борда. Пътниците могат 



да закупуват напитки и закуски от стюардесите.  

 

 

 

 

Туроператорът има сключена застраховка “Отговорност на Туроператора” № 03700100003133 от 

18.01.21 в “ЗД EUROINS” АД - София, бул. Христофор Колумб № 43, Тел: 02 /9651 525, Б-Т:121265113 


