INSTRUCCIONS D’EMBARCAMENT RYANAIR
IMPRESCINDIBLE: Tenir les targetes d’embarcament impreses amb nosaltres, en tot moment.
TERMINAL: T2-B (la vella)
MOSTRADOR: el de la companyia aèria
TRÀMITS D’EMBARCAMENT (sense facturar maleta)
• Anirem directament al control de seguretat. No cal anar al mostrador de la companyia.
• Presentar: DNI + autorització paterna (menors) o Passaport, i tarja d’embarcament.
TRÀMITS D’EMBARCAMENT (facturant maleta)
• Lloc: mostrador de la companyia aèria.
• Presentar: DNI + autorització paterna (menors) o Passaport, i tarja d’embarcament.
• Si teniu inclosa la franquícia d’equipatge: entregar l’equipatge a facturar-lo.
QUÈ PUC FACTURAR
• Qualsevol quantitat de líquid.
• Els productes de bany: xampú, sabó de mans, sabó de cos, etc.
• Qualsevol medicament, inclús si conté xeringues.
Mesures i pes permès de l’equipatge facturat: no hi ha restricció de mesures. Pes màxim de 15kg o
20kg, en funció de la franquícia d’equipatge contractada.
QUÈ PUC I QUÈ NO PUC DUR DINS L’AVIÓ
NO PUC DUR
• Cap objecte punxant, tallant, incendiari, explosiu, corrosiu, radioactiu, etc.
• Cap objecte d’esport: taula de surf, monopatí, pals de gols, etc.
• Qualsevol líquid que superi els 100ml, per exemple un refresc.
PUC DUR
• Pastilles per: mal de cap, al·lèrgies, mareig, un tractament mèdic específic, etc.
• Menjar tipus: entrepà, galetes, etc.
• Medicaments que impliquin xeringues o líquids de més de 100ml, imprescindible
consultar directament amb la companyia.*
* Consulta en aquest enllaç totes les condicions de RyanAir: enllaç
Mesures i pes permès de l’equipatge de cabina: 1 maleta de mà de no més de 10kg i 55cm x 40cm
x 20cm. 1 bossa petita no més gran de 42cm x 20cm x 25cm.
La aerolínia pot haver canviat les especificacions respecte les mesures dels equipatges. Consulta
totes les condicions actualitzades en el següent enllaç.
CONTROL DE SEGURETAT
• Posar pertinences en una safata per passar-les per l’escàner.
• Portàtils i tabletes fora de la funda i en una safata a part.
• Podrem portar líquids fins a 100ml en una bossa transparent.
• No es permet: armes, objectes punxants, objectes contundents, explosius...
DURANT EL VOL
• Respectar als altres passatgers.
• Utilitzar auriculars si escoltes música.
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