Bagagem desportiva e especial para bilhetes emitidos antes de 1 de junho de 2012
Queremos que continue a praticar o seu desporto favorito enquanto estiver a viajar. Por esta razão, a Lufthansa
tem tarifas especiais de excesso de bagagem destinadas a equipamento desportivo. Tenha por favor em atenção
que o transporte de equipamento desportivo tem de ser declarado antes do voo. Devido às limitações de
capacidade e às diferentes regulamentações das companhias aéreas parceiras, não podemos garantir que
bagagem em excesso e bagagem especial sejam aceites na sua reserva.
O equipamento desportivo, como bagagem, está dividido em três categorias: Pequeno, Médio e Grande. De
seguida, publicamos a lista discriminada das taxas a serem aplicadas em ambos os sistemas de cálculo, assim
como as excepções a considerar para cada categoria. Todos os volumes que não constem nestas listas serão
cobrados de acordo com o seu peso e/ou dimensão correspondente a cada categoria.
Equipamento desportivo no conceito de bagagem por peça ('Piece Concept’)
No âmbito do conceito de bagagem por peça (“Piece Concept”), os equipamentos desportivos incluídos na
categoria "Pequeno", incluindo equipamento de golfe e esqui, estão incluídos no limite de bagagem transportada
gratuitamente e apenas será cobrado o excesso se se ultrapassar o número de volumes permitido. Todos os
outros tipos de equipamento desportivo serão cobrados.
Nos casos em que só uma peça de bagagem estiver incluída no limite de bagagem transportada gratuitamente na
Classe Económica, é permitido o transporte de uma peça adicional de bagagem de esqui, sem custos. (exceto nas
rotas para o Atlântico Norte)
Fizemos uma tabela resumindo as tarifas para peças de bagagem nas três categorias (Pequeno, Médio e Grande)
que apresentamos em formato PDF e que pode ser impressa.
PDF para equipamento desportivo no âmbito dos conceitos de bagagem por peça ("piece concept“) e por peso
("weight concept")

Mais informações sobre equipamento desportivo e bagagem especial
Um par de esquis, um par de bastes de esqui, botas,
uma prancha de snowboard, um par de esquis
aquáticos normalizados ou uma prancha de slalom
aquático.

Equipamento de esqui/esqui aquático

Se está a fazer uma reserva online e pretende
transportar o seu equipamento de esqui, é favor
contactar a hotline das reservas quando terminar a
reserva online. Registe o seu saco de esqui sob o seu
código de reserva.
Nota: Tal aplica-se somente a voos Lufthansa e a
voos operados pela LH Regional. Se está a viajar com
outra companhia aérea, por favor contacte essa
directamente.

Equipamento de golfe

Um saco de golfe contendo tacos de golfe, bolas e um
par de sapatos de golfe.

Pranchas de surf

Pranchas de surf maiores do que 200 cm são
classificadas como pranchas de windsurfing.

Pranchas de windsurfing e asas delta

O peso máximo permitido para este equipamento é de
50 kg (109 libras). Se este limite for excedido, o
equipamento tem de ser enviado como carga. Neste
caso, contacte por favor o escritório mais próximo da
Lufthansa Cargo (na Alemanha: +49 - 180 57 47
100)*.

Equipamento de mergulho

A garrafa de oxigénio tem de estar totalmente vazia.

Equipamento de pesca

Uma caixa de moscas, um saco ou cesto de pesca, e
uma cana, saco ou caixa.

Armas e munições

Outra bagagem especial

Armas usadas para desporto ou caça têm de ser
declaradas. O seu transporte só será cobrado se
forem transportadas em caixas especiais separadas.
O transporte de armas pequenas, que vão dentro da
bagagem de porão cujo peso não exceda o limite
máximo de peso para bagagem transportada
gratuitamente, não será cobrado.
Exceção: uma taxa adicional por arma de fogo será
sempre cobrada nos seguintes países: África do Sul
€50, em Itália até €90, dependendo do aeroporto,
Turquia €30, Reino Unido, desde 1 de janeiro de
2011, £50.
Por favor, leia atentamente o Regulamento sobre o
transporte de produtos perigosos
Existem condições e tarifas especiais para o
transporte de instrumentos musicais, bagagem
especialmente volumosa, e outros objectos que
possam ser considerados bagagem especial. Por
favor, informe-se atempadamente antes do início da
viagem junto do seu Serviço de Atendimento
Lufthansa. Por favor, tenha em atenção que bicicletas
elétricas não são autorizadas em voos operados pela
Lufthansa

* 0,14 €/min a partir da rede fixa alemã; a partir de uma rede móvel alemã, o custo máximo será de 0,42 €/min.
Por favor, assegure-se que chega ao aeroporto com a sua bagagem fora de formato e bagagem especial
atempadamente. Em Frankfurt deverá apresentar-se no check-in pelo menos uma hora antes da partida.

