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درجة األعمال ةجردلاسلبویلاڤتيال اإلقتصادية

غیر مسموح استرجاع المبلغ 1.1

غیر مسموح تغییر االسم 1.2

مسموح حتى قبل 4 ساعات من وقت 
االقالع المجدول. يتم احتساب فرق 

السعر إن وجد

مسموح حتى قبل 4 ساعات من وقت 
االقالع المجدول. يتم احتساب فرق 

السعر إن وجد

مسموح حتى قبل 4 ساعات من وقت 
اإلقالع المجدول. رسوم التغییر 75 لایر 
للرحالت الداخلیة، و 100 لایر للرحالت 

الدولیة (لكل مسافر عن كل وجھة) مع  
احتساب فرق السعر إن وجد.

مسموح حتى قبل 4 ساعات من وقت 
اإلقالع المجدول. رسوم التغییر 75 لایر 
للرحالت الداخلیة، و 150 لایر للرحالت 

الدولیة (لكل مسافر عن كل وجھة) مع  
احتساب فرق السعر إن وجد.

تغییر وقت/ وتاريخ الرحلة 1.3

مسموح حتى قبل 4 ساعات من وقت 
اإلقالع المجدول. رسوم اإللغاء 100 لایر 
للرحالت الداخلیة، و 200 لایر للرحالت 
الدولیة (لكل مسافر عن كل وجھة).  

يحفظ المبلغ المتبقي كرصید بعد خصم 
رسوم اإللغاء لمدة سنة من تاريخ اإللغاء.

مسموح حتى قبل 4 ساعات من وقت 
اإلقالع المجدول. رسوم اإللغاء 100 لایر 
للرحالت الداخلیة، و 200 لایر للرحالت 
الدولیة (لكل مسافر عن كل وجھة).  

يحفظ المبلغ المتبقي كرصید بعد خصم 
رسوم اإللغاء لمدة سنة من تاريخ اإللغاء.

ریغحومسم مسموح ریغتازوجحلا  إلغاء  1.4

فترة السماح 1.5
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درجة األعمال ةجردلاسلبویلاڤتيال اإلقتصادية

الرحالت الداخلیة

جمیع الرحالت الدولیة (ما عدا 
الرحالت المغادرة من مصر 

وعَمان)

الرحالت المغادرة من مصر 
وعَمان

الرحالت الداخلیة

الرحالت الدولیة
3

درجة األعمال ةجردلاسلبویلاڤتيال اإلقتصادية

الوجھات الداخلیة 3.1

قطعة واحدة بوزن أقصى 7 كیلوغرام ، 
وحجم أقصاه 115سم (الطول + العرض 
+ االرتفاع)ذلك باإلضافة إلى حقیبة يد 
أو البتوب صغیرة أبعادھا 36 سم توضع 

تحت المقعد أمامك

قطعة واحدة بوزن أقصى 7 كیلوغرام ، 
وحجم أقصاه 115سم (الطول + العرض 
+ االرتفاع)ذلك باإلضافة إلى حقیبة يد 
أو البتوب صغیرة أبعادھا 36 سم توضع 

تحت المقعد أمامك

قطعة واحدة بوزن أقصى 7 كیلوغرام ، 
وحجم أقصاه 115سم (الطول + العرض 
+ االرتفاع)ذلك باإلضافة إلى حقیبة يد 
أو البتوب صغیرة أبعادھا 36 سم توضع 

تحت المقعد أمامك

قطعة واحدة بوزن أقصى 7 كیلوغرام ، 
وحجم أقصاه 115سم (الطول + العرض 
+ االرتفاع)ذلك باإلضافة إلى حقیبة يد 
أو البتوب صغیرة أبعادھا 36 سم توضع 

تحت المقعد أمامك

األمتعة المحمولة داخل 
الطائرة 3.1.1

قطعتین بوزن أقصى 25 كیلوغرام، 
وحجم أقصاه 158سم (الطول + العرض 

+ االرتفاع) للقطعة

قطعة واحدة بوزن أقصى 20 كیلوغرام ، 
وحجم أقصاه 15سم (الطول + العرض 

+ االرتفاع)

قطعتین بوزن أقصى 20 كیلوغرام 
للقطعة، وحجم أقصاه  158سم (الطول 

+ العرض + االرتفاع)

قطعة واحدة بوزن أقصى 30 كیلوغرام ، 
وحجم أقصاه  158سم (الطول + العرض 

+ االرتفاع)

قطعة واحدة بوزن أقصى 20 كیلوغرام ، 
وحجم أقصاه  158سم (الطول + العرض 

+ االرتفاع)
ریغةنوحشملا مسموح األمتعة  3.1.2

الوجھات الدولیة - المجموعة 1 3.2

قطعة واحدة بوزن أقصى 7 كیلوغرام ، 
وحجم أقصاه 115سم (الطول + العرض 
+ االرتفاع)ذلك باإلضافة إلى حقیبة يد 
أو البتوب صغیرة أبعادھا 36 سم توضع 

تحت المقعد أمامك

قطعة واحدة بوزن أقصى 7 كیلوغرام ، 
وحجم أقصاه 115سم (الطول + العرض 
+ االرتفاع)ذلك باإلضافة إلى حقیبة يد 
أو البتوب صغیرة أبعادھا 36 سم توضع 

تحت المقعد أمامك

قطعة واحدة بوزن أقصى 7 كیلوغرام ، 
وحجم أقصاه 115سم (الطول + العرض 
+ االرتفاع)ذلك باإلضافة إلى حقیبة يد 
أو البتوب صغیرة أبعادھا 36 سم توضع 

تحت المقعد أمامك

قطعة واحدة بوزن أقصى 7 كیلوغرام ، 
وحجم أقصاه 115سم (الطول + العرض 
+ االرتفاع)ذلك باإلضافة إلى حقیبة يد 
أو البتوب صغیرة أبعادھا 36 سم توضع 

تحت المقعد أمامك

األمتعة المحمولة داخل 
الطائرة 3.2.1

قطعتین بوزن أقصى 25 كیلوغرام وحجم 
أقصاه 158سم (الطول + العرض + 

االرتفاع) للقطعة

قطعة واحدة بوزن أقصى 20 كیلوغرام ، 
وحجم أقصاه 15سم (الطول + العرض 

+ االرتفاع)

قطعتین بوزن أقصى 20 كیلوغرام 
للقطعة، وحجم أقصاه  158سم (الطول 

+ العرض + االرتفاع)

قطعة واحدة بوزن أقصى 30 كیلوغرام ، 
وحجم أقصاه  158سم (الطول + العرض 

+ االرتفاع)

قطعة واحدة بوزن أقصى 20 كیلوغرام ، 
وحجم أقصاه  158سم (الطول + العرض 

+ االرتفاع)
ریغةنوحشملا مسموح األمتعة  3.2.2

الوجھات الدولیة - المجموعة 2 3.3

قطعة واحدة بوزن أقصى 7 كیلوغرام ، 
وحجم أقصاه 115سم (الطول + العرض 
+ االرتفاع)ذلك باإلضافة إلى حقیبة يد 
أو البتوب صغیرة أبعادھا 36 سم توضع 

تحت المقعد أمامك

قطعة واحدة بوزن أقصى 7 كیلوغرام ، 
وحجم أقصاه 115سم (الطول + العرض 
+ االرتفاع)ذلك باإلضافة إلى حقیبة يد 
أو البتوب صغیرة أبعادھا 36 سم توضع 

تحت المقعد أمامك

قطعة واحدة بوزن أقصى 7 كیلوغرام ، 
وحجم أقصاه 115سم (الطول + العرض 
+ االرتفاع)ذلك باإلضافة إلى حقیبة يد 
أو البتوب صغیرة أبعادھا 36 سم توضع 

تحت المقعد أمامك

قطعة واحدة بوزن أقصى 7 كیلوغرام ، 
وحجم أقصاه 115سم (الطول + العرض 
+ االرتفاع)ذلك باإلضافة إلى حقیبة يد 
أو البتوب صغیرة أبعادھا 36 سم توضع 

تحت المقعد أمامك

األمتعة المحمولة داخل 
الطائرة 3.3.1

قطعتین بوزن أقصى 25 كیلوغرام، 
وحجم أقصاه 158سم (الطول + العرض 

+ االرتفاع) للقطعة

قطعة واحدة بوزن أقصى 20 كیلوغرام ، 
وحجم أقصاه 15سم (الطول + العرض 

+ االرتفاع)

قطعتین بوزن أقصى 20 كیلوغرام 
للقطعة، وحجم أقصاه  158سم (الطول 

+ العرض + االرتفاع)

قطعتین بوزن أقصاه 20 كیلوغرام 
للقطعة، وحجم أقصاه  158سم (الطول 

+ العرض + االرتفاع)

قطعة واحدة بوزن أقصى 30 كیلوغرام ، 
وحجم أقصاه  158سم (الطول + العرض 

+ االرتفاع)

قطعة واحدة بوزن أقصى 20 كیلوغرام ، 
وحجم أقصاه  158سم (الطول + العرض 

+ االرتفاع)
األمتعة المشحونة 3.3.1

الوجھات الدولیة - المجموعة 3 3.4

درجة األعمال (رحالت التضامن التجاري) الدرجة اإلقتصادية (رحالت التضامن 
التجاري)

األمتعة المحمولة داخل 
الطائرة 3.4.1

قطعتین بوزن أقصى 25 كیلوغرام، 
وحجم أقصاه 158سم (الطول + العرض 

+ االرتفاع) للقطعة

قطعة واحدة بوزن أقصى 20 كیلوغرام ، 
وحجم أقصاه 15سم (الطول + العرض 

+ االرتفاع)
األمتعة المشحونة 3.4.1

األمتعة المشحونة على 
وجھات رحالت التضامن 

التجاري المغادرة إلى 
(بنغالديش، الھند، نیبال، 

باكستان، سريالنكا) 
والمرتبطة بطیران االتحاد عن 

3.4.1

قطعتین بوزن أقصى 25 كیلوغرام، 
وحجم أقصاه 158سم (الطول + العرض 

+ االرتفاع) للقطعة

قطعة واحدة بوزن أقصى 30 كیلوغرام ، 
وحجم أقصاه 158سم (الطول + العرض 

+ االرتفاع)

األمتعة المشحونة للرحالت 
من وإلى باكستان 3.4.1

4
4.1

4.2

للرحالت الداخلیة 4.2.1

الرحالت الدولیة من/إلى 
الكويت، دبي، عمان، شرم 

الشیخ، اسطنبول، طرابزون، 
بیروت، تبلیسي، باكو، فیینا، 
سرايیفو، باتومي, الغردقة، 

صاللة، تیرانا، سالزبورغ، 
طشقند، كییف, لفیف

الرحالت الدولیة من/إلى 
أنطاكیا، الخرطوم، الھور، 

إسالم أباد، كراتشي، حیدر 
أباد، نیو دلھي، لكناو، 

كالیكوت, القاھره

رحالت التضامن التجاري

إلغاء األمتعة مسبقة الدفع 4.2.3

األمتعة المتجاوزة للحجم 
المسموح به 4.2.4

رسوم الشحن لمیاه زمزم 
للرحالت المغادرة من جده 
والمدينة، ال يتم احتساب 

الرسوم في حال كونھا من 
ضمن الوزن المسموح به 

للشحن

4.2.5
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درجة األعمال ةجردلاسلبویلاڤتيال اإلقتصادية

مجاناً  مقعد ممیز مجانًا (متاح حسب اإلمكانیة) مقعد عادي مجاناً (متاح حسب 
اإلمكانیة)

مسموح حتى 4 ساعات قبل الوقت 
المجدول لإلقالع - يعتمد على توفر 

المقاعد، ويخضع تحديد المقعد بشكل 
مسبق لرسم يصل إلى 150 لایر

الحجز المبكر للمقاعد 5.1

مجاناً 
اختیار المقعد الرحالت الدولیة 

من القاھرة، كانو، الخرطوم، 
الجزائر، بغداد

5.2

التغییر المبكر للمقاعد 
المحجوزة 5.3

اإللغاء المبكر للمقاعد 
المحجوزة 5.4

6
مجاناً  دخول صاالت الضیافة 6.1

غیر متوفر إلغاء حجز الصالة 6.2

7

مجاناً  اختیار الوجبات مسبقة الدفع 7.1

تغییر الوجبات مسبقة الدفع 7.2
الغاء الوجبات مسبقة الدفع 7.3

8

الرحالت الداخلیة

الرحالت الدولیة

9

درجة األعمال (رحالت التضامن التجاري) الدرجة اإلقتصادية (رحالت التضامن 
التجاري)

تغییر االسم 9.1

عدم الحضور للرحلة 9.4

رحالت التضامن التجاري
درجة بريمیوم

األمتعة

درجة بريمیوم

اقتصادي

2.1

سعر تذكرة الطفل

انظمة األسعار - الرحالت اإلقلیمیة والداخلیة (باستثناء الرحالت من وإلى القاھرة)

رحالت التضامن التجاري

غیر مسموح

سعر تذكرة الرضیع

أسعار تذاكر األطفال والرضع

الرسوم متفاوتة، يتم إحتسابھا وقت الحجز

الرسوم متفاوتة، يتم إحتسابھا وقت الحجز

60لایر على كل رضیع (للوجھة الواحدة). السعر يشمل حقیبة شحن بوزن 10 كج وال يشمل األمتعة المحمولة

120لایر على كل رضیع (للوجھة الواحدة)، باإلضافة إلى الرسوم أو الضرائب الدولیة. السعر يشمل حقیبة شحن بوزن 10 كج وال يشمل األمتعة المحمولة 

اقتصادي

120لایر على كل رضیع (للوجھة الواحدة). السعر يشمل حقیبة شحن بوزن 10 كج وال يشمل األمتعة المحمولة

غیر متوفر
غیر متوفر

غیر متوفر

والقوانین األنظمة 

تطبق الرسوم على كل مسافر عن كل وجھة - للحجوزات عبر الموقع اإللكتروني flynas.com أو مركز اتصال طیران ناس

درجة بريمیوم
اقتصادي

غیر مسموح بتغییر أو إلغاء الرحلة على الموقع اإللكتروني. ألي تغییر على رحالت 
التضامن التجاري الرجاء اإلتصال على مركز اتصال طیران ناس 920001234

غیر مسموح غیر مسموح

غیر مسموح

 ال تطبق أي رسوم في حال تغییر الحجز في غضون ساعتین من وقت تأكید الحجز و يمكنك التغیر او إلغاء الحجز عن طريق مركز االتصال او وكالؤونا المعتمدون فقط، 
غیر متوفرويتم احتساب فرق سعر التذكرة إن وجد. في حال إلغاء الحجز فإن مبلغ الحجز يحفظ كرصید لمدة عام

جمیع الوجھات الداخلیة

في حال تجاوز الوزن المسموح به، يتم احتساب 40 لایر لعبوة واحدة بسعة 5 لتر و 80 لایر لعبوة واحدة بسعة 10 لتر

2.2

في حال تعديل الحجز قبل يومین أو أكثر من وقت اإلقالع المجدول، يتم احتساب 
فرق السعر فقط، إن وجد

4.1.1

قطعة واحدة بوزن أقصى 30 كیلوغرام ، وحجم أقصاه  158سم (الطول + العرض 
+ االرتفاع)

(بغداد, أربیل)

( أنطاكیا، الخرطوم، الھور، إسالم أباد، كراتشي، حیدر أباد، نیو دلھي، لكناو، كالیكوت, القاھره) 

 
(الكويت، دبي، عمان، شرم الشیخ، اسطنبول، طرابزون، بیروت، تبلیسي، باكو، فیینا، سرايیفو، باتومي, الغردقة، صاللة، تیرانا، سالزبورغ، طشقند، كییف, لفیف) 

مسموح حتى قبل 4 ساعة من وقت اإلقالع المجدول. يتم حفظ المبلغ بعد اإللغاء كرصید لمدة سنة

مسموح حتى قبل 12 ساعة من وقت اإلقالع المجدول. يحفظ المبلغ بعد رسوم اإللغاء كرصید  لمدة سنة

غیر متوفر

سوف يتم تطبیق رسوم نقل على األمتعة المتجاوزة للحجم المسموح به 158 (طول+عرض+ارتفاع) بما يعادل 100 لایر

الوجبات مسبقة الدفع

غیر متوفر

بمبلغ 150 لایر لكل قطعة بوزن أقصى 20 كیلوغرام و 20 لایر لكل كیلوغرام زائد

بمبلغ 225 لایر لكل قطعة بوزن أقصى 20 كیلوغرام و 40 لایر لكل كیلوغرام زائد

الرسوم اإلضافیة

رحالت التضامن التجاري

درجة بريمیوم

قطعة واحدة بوزن أقصى 7 كیلوغرام ، وحجم أقصاه 115سم (الطول + العرض + 
االرتفاع)ذلك باإلضافة إلى حقیبة يد أو البتوب صغیرة أبعادھا 36 سم توضع تحت 

المقعد أمامك

الدرجة اإلقتصادية

أسعار األمتعة الزائدة

مالحظة ھامة

الرحالت الداخلیة

ال يسمح للمسافرين من مطار جدة بحمل عبوة ماء زمزم. يمكن فقط للمسافرين من الطائف أو المدينة حمل عبوة واحدة من ماء زمزم كحد أقصى 5 لتر بدون أي رسوم إضافیة. أما بالنسبة للمسافرين من المطارات األخرى يسمح لھم بحمل عبوة 
واحدة من ماء زمزم 5 لیتر ضمن الوزن المسموح به، وما زاد عن ذلك يتم احتسابه كوزن زائد يتم دفع رسوم إضافیة علیه

يرجى مالحظة أن معايیر السالمة الدولیة تلزم طیران ناس بعدم قبول أي قطعة من األمتعة تزن أكثر من 32 كیلوغرام

4.2.2

رحالت التضامن التجاري

قطعة واحدة بوزن أقصى 7 كیلوغرام ، وحجم أقصاه 115سم (الطول + العرض + 
االرتفاع)ذلك باإلضافة إلى حقیبة يد أو البتوب صغیرة أبعادھا 36 سم توضع تحت 

المقعد أمامك

غیر متوفر

بمبلغ 55 لایر -  وزن أقصى 15 كیلوغرام

بمبلغ 90 لایر - وزن أقصى 20 كیلوغرام

بمبلغ 105 لایر -  وزن أقصى 15 كیلوغرام

بمبلغ 180 لایر - وزن أقصى 20 كیلوغرام

بمبلغ 185 لایر -  وزن أقصى 15 كیلوغرام

بمبلغ 300 لایر - وزن أقصى 20 كیلوغرام
بمبلغ 420 لایر - وزن أقصى 25 كیلوغرام

 يمكنك إضافة قطعتین قبل اقالع الرحلة بـ 4 ساعات

بمبلغ 250 لایر - وزن أقصى 25 كیلوغرام

 يمكنك إضافة قطعتین قبل اقالع الرحلة بـ 4 ساعات

لایر لكل كیلوغرام زائد 40

درجة بريمیوم
اقتصادي

بمبلغ 425 لایر لكل قطعة بوزن أقصى 20 كیلوغرام و 60 لایر لكل كیلوغرام زائد

حجز المقاعد

غیر متوفر

 األسعار قابلة للتغییر بدون اي إشعار مسبق. سیتم قبول الوزن الزائد على حسب اإلمكانیة وال يوجد أي إستثناءات. ال يتم قبول میاه زمزم كأمتعة بداخل الطائرة ويجب إدراجھا مع األمتعة المشحونة

مسموح حتى قبل 12 ساعة من وقت اإلقالع المجدول، مع مراعاة دفع أي رسوم إضافیة

غیر متوفر

الرحالت الدولیة من/إلى 
أنطاكیا، الخرطوم، الھور، 

إسالم أباد، كراتشي، حیدر 
أباد، نیو دلھي، لكناو، 
كالیكوت, القاھره

غیر متوفر

غیر متوفر

متاحة حسب اإلمكانیة وقبل اإلقالع بـ 12 ساعة، األسعار متفاوتة

متوفرة حسب االمكانیة المتاحة، واألسعار متفاوتة

مسموح حتى 4 ساعات قبل الوقت المجدول لإلقالع - يحفظ المبلغ كرصید لمدة سنة

مسموح حتى 4 ساعات قبل الوقت المجدول لإلقالع - أي فرق في سعر المقعد يتوجب دفعه. وفي حال كان سعر المقعد 
الجديد أقل من سعر المقعد المحجوز فإن الفرق يحفظ كرصید لمدة سنة

مسموح حتى 4 ساعات قبل الوقت المجدول لإلقالع - يعتمد على توفر المقاعد، ويخضع تحديد المقعد بشكل مسبق 
لرسم يصل إلى 150 لایر

غیر متوفر

تعرفة المطار

8.1

في حال تعديل الحجز قبل حتى 4 ساعات من وقت اإلقالع المجدول تكون 
رسوم التغییر 50 لایر (لكل مسافر عن كل وجھة) مع احتساب فرق سعر التذكرة 

إن وجد

رسوم الشركات

 لن يتم ادراج رسوم خدمة وكاالت السفر ضمن المبلغ المحفوظ عند اإللغاء. الرجاء التواصل مع وكیل سفرك لمزيد من المعلومات

في حال اإللغاء لن يتم إدراج مبلغ رسوم خدمة مركز االتصال كرصید

9.3

في حال اإللغاء قبل يومین أو أكثر تكون رسوم اإللغاء 25% من السعر 
األساسي للتذكرة (لكل مسافر عن كل وجھة). يحفظ المبلغ المتبقي كرصید بعد 

خصم رسوم اإللغاء لمدة سنة من تاريخ اإللغاء

في حال اإللغاء خالل يومین و حتى 4 ساعات من موعد الرحلة تكون رسوم 
االلغاء 50% من السعر األساسي للتذكرة (لكل مسافر عن كل وجھة). حفظ 
المبلغ المتبقي كرصید بعد خصم رسوم اإللغاء لمدة سنة من تاريخ اإللغاء

تغییر وقت/ تاريخ الرحلة 9.2

غیر مسموح

درجة بريمیوم

في حال إلغاء الحجز قبل حتى 4 ساعات من وقت اإلقالع المجدول تكون رسوم 
اإللغاء 100 لایر (لكل مسافر عن كل وجھة) - المبلغ بعد رسوم اإللغاء يحفظ 

كرصید في حساب الشركة

مسموح حتى قبل 4 ساعات من وقت اإلقالع المجدول. رسوم اإللغاء 150 لایر 
لكل مسافر عن كل وجھة. المبلغ بعد رسوم اإللغاء يحفظ كرصید في حساب 

الشركة

ما يعادل 25 لایر عن كل عمیل لكل وجھة

ما يعادل 100 لایر لكل حجز للرحالت الدولیة

الدرجة اإلقتصادية

غیر متوفر

مسموح حتى قبل 4 ساعات من وقت اإلقالع المجدول ويتم احتساب فرق سعر 
التذكرة إن وجد

إلغاء الحجوزات

ما يعادل 50 لایر عن كل عمیل لكل وجھة

قطعة واحدة بوزن أقصى 7 كیلوغرام ، وحجم أقصاه 115سم (الطول + العرض + 
االرتفاع)ذلك باإلضافة إلى حقیبة يد أو البتوب صغیرة أبعادھا 36 سم توضع تحت 

المقعد أمامك

قطعة واحدة بوزن أقصى 7 كیلوغرام ، وحجم أقصاه 115سم (الطول + العرض + 
االرتفاع)ذلك باإلضافة إلى حقیبة يد أو البتوب صغیرة أبعادھا 36 سم توضع تحت 

المقعد أمامك

غیر متوفر

غیر متوفر قطعتین واحدة بوزن أقصى 20 كیلوغرام للقطعة، وحجم أقصاه  158سم (الطول + 
العرض + االرتفاع)

 يمكنك إضافة قطعتین قبل اقالع الرحلة بـ 4 ساعات

بمبلغ 125 لایر - وزن أقصى 25 كیلوغرام

في حالة إلغاء الحجز خالل 4 ساعات من وقت اإلقالع المجدول، يسقط حق الراكب في حفظ المبلغ كرصید

رسوم خدمة مركز اإلتصال

غیر متوفر

4.1.2

مسموح حتى قبل 12 ساعة من وقت اإلقالع المجدول، المبلغ بعد رسوم اإللغاء يحفظ كرصید  لمدة سنة

قطعتین واحدة بوزن أقصى 20 كیلوغرام للقطعة، وحجم أقصاه  158سم (الطول + 
العرض + االرتفاع)

أسعار األمتعة الزائدة مسبقة الدفع

رسوم خدمة وكالء السفر

الرحالت الدولیة من/إلى 
الكويت، دبي، عمان، شرم 

الشیخ، اسطنبول، طرابزون، 
بیروت، تبلیسي، باكو، فیینا، 
سرايیفو، باتومي, الغردقة، 
صاللة، تیرانا، سالزبورغ، 

قطعة واحدة بوزن أقصى 30 كیلوغرام، وحجم أقصاه  158سم (الطول + العرض 
+ االرتفاع)

قطعة واحدة بوزن أقصى 7 كیلوغرام ، وحجم أقصاه 115سم (الطول + العرض + 
االرتفاع)ذلك باإلضافة إلى حقیبة يد أو البتوب صغیرة أبعادھا 36 سم توضع تحت 

المقعد أمامك

قطعة واحدة بوزن أقصى 7 كیلوغرام ، وحجم أقصاه 115سم (الطول + العرض + 
االرتفاع)ذلك باإلضافة إلى حقیبة يد أو البتوب صغیرة أبعادھا 36 سم توضع تحت 

المقعد أمامك

صاالت المطار

8.2
ما يعادل 50 لایر لكل حجز للرحالت الداخلیة

في حال تعديل الحجز خالل يومین وحتى 4 ساعات من موعد الرحلة تكون 
رسوم التغییر 100 لایر (لكل مسافر عن كل وجھة) مع  احتساب فرق السعر إن 

وجد


