
Lennukompanii ja pagasiveo reeglid 

 

 

 

TEZ Tour Lende uute Airbus 320 lennukitega opereerib kodumaine lennukompanii 
NORDIC AVIATION GROUP AS. Kõikidel lendudel on reisija- ja pagasiveoteenus 
turistiklassis. Maski kandmine lennukis on soovituslik. 

Teenindus pardal on eesti-, inglise- ja venekeelne, toitlustamine pardal ei ole hinnas.  

PAGAS 

TÜRKI 

Registreeritava pagasi piirmäär on 20 kg reisija kohta. Alla 2-aastase oma istekohata 
reisiva lapse jaoks võib kaasa võtta vaid kuni 10 kg kaaluva kergkäru, käsipagasit ei ole 



lubatud.  Juhul kui pere pakib pagasi ühte kotti ei tohi koti kaal ületada 32 kg. Lisaks võib 
reisija salongi kaasa võtta ühe kuni 5 kg kaaluva käsipagasi, mille mõõtmed ei ületa 
55/45/25cm.  

EGIPTUS 

Registreeritava pagasi piirmäär on 15 kg reisija kohta. Alla 2-aastase oma istekohata 
reisiva lapse jaoks võib kaasa võtta vaid kuni 10 kg kaaluva kergkäru, käsipagasit ei ole 
lubatud.  Juhul kui pere pakib pagasi ühte kotti ei tohi koti kaal ületada 32 kg. Lisaks võib 
reisija salongi kaasa võtta ühe kuni 5 kg kaaluva käsipagasi, mille mõõtmed ei ületa 
55/45/25cm.  

TENERIFE 

Registreeritava pagasi piirmäär on 10 kg reisija kohta. Alla 2-aastase oma istekohata 
reisiva lapse jaoks võib kaasa võtta vaid kuni 10 kg kaaluva kergkäru, käsipagasit ei ole 
lubatud.  Juhul kui pere pakib pagasi ühte kotti ei tohi koti kaal ületada 32 kg. Lisaks võib 
reisija salongi kaasa võtta ühe kuni 5 kg kaaluva käsipagasi, mille mõõtmed ei ületa 
55/45/25cm.  

 
NB! Suuremõõdulise pagasiga nagu kitesurf, surf jne. reisijatel tuleb osta lisaks 
individuaalne transfeer, kuna suuremõõduline pagas ei mahu grupitransfeerile. Hind 
päringu alusel. 

Kõik terariistad (küünekäärid, taskunoad jms.) tuleb pakkida ära antavasse pagasisse. 
Käsipagasist võetakse need ära. Lennukisalongi saab kaasa võtta vaid piiratud koguses 
vedelikke (ka kreemid ja šampoonid), mis ei tohi olla suuremates kui 100 ml purkides või 
pudelites, pakituna omakorda 1 liitrises suletavas kilekotis (saab osta lennujaamast). 

NB! Elektroonilised sigaretid ja nende lisaakud tuleb pakkida käsipagasisse. E-sigareti akusid 
on rangelt keelatud pakkida äraantavasse pagasisse kuna akudel puudub konkreetne 
väljalülitamise nupp ning surve tagajärjel võib aku iseeneslikult sisse lülituda, millest 
omakorda võib tekkida tulekahju pagasis. 

Info keelatud esemete kohta leiate siit. 

Kasulikku infot lastega lennureisile minemise kohta saate Tallinna Lennujaama lehelt siit. 

 

 

Kasutame oma lendudel Kreekasse (Kreeta ja Rhodose saarel) 
lennukompanii AirBaltic  lennukeid Airbus A220-300. Teenindus pardal on inglise keeles. 
Lennukompanii ametlik koduleht: www.airbaltic.com 

AirBalticu lendudel ei ole toitlustus pardal hinnas. Pardal müüdavad söögid ja joogid on 
piiratud koguses, pardamenüü alusel. Pardal saab tasuda sularahas EUR-des ja pangakaardiga. 



PAGAS 

Registreeritava pagasi piirmäär on 23 kg reisija kohta. Alla 2-aastasel oma istekohata reisival 
lapsel võib kaasas olla kuni 10 kg äraantav pagaas ja lapsekäru, käsipagasit ei ole lubatud. 
Juhul kui pere pakib pagasi ühte kotti ei tohi koti kaal ületada 32 kg. Lisaks võib reisija 
salongi kaasa võtta ühe kuni 8 kg kaaluva käsipagasi, mille mõõtmed ei ületa 55/40/20 cm. 

Kõik terariistad (küünekäärid, taskunoad jms.) tuleb pakkida ära antavasse pagasisse. 
Käsipagasist võetakse need ära. Lennukisalongi saab kaasa võtta vaid piiratud koguses 
vedelikke (ka kreemid ja šampoonid), mis ei tohi olla suuremates kui 100 ml purkides või 
pudelites, pakituna omakorda 1 liitrises suletavas kilekotis (saab osta lennujaamast). 

NB! Elektroonilised sigaretid ja nende lisaakud tuleb pakkida käsipagasisse. E-sigareti akusid 
on rangelt keelatud pakkida äraantavasse pagasisse kuna akudel puudub konkreetne 
väljalülitamise nupp ning surve tagajärjel võib aku iseeneslikult sisse lülituda, millest 
omakorda võib tekkida tulekahju pagasis. 
 
Info keelatud esemete kohta leiate siit. 
Kasulikku infot lastega lennureisile minemise kohta saate Tallinna Lennujaama lehelt siit. 

  

 

 

Kasutame oma lendudel Türki lennukompanii Freebird Airlines lennukeid Airbus A320. 
Teenindus pardal on inglise keeles. Lennukompanii ametlik 
koduleht: https://www.freebirdairlines.com/en/ 

Freebird Airlines lendudel ei ole toitlustus pardal hinna sees. Pardal müüdavad söögid ja 
joogid on piiratud koguses, pardamenüü alusel. Pardal saab tasuda sularahas EUR-des ja 
pangakaardiga. 

PAGAS 

Registreeritava pagasi piirmäär on 20 kg reisija kohta. Alla 2-aastasel oma istekohata reisival 
lapsel võib kaasas olla kuni 10 kg kaaluv lapsekäru, käsipagas ei ole lubatud. Juhul kui pere 
pakib pagasi ühte kotti ei tohi koti kaal ületada 32 kg. Lisaks võib reisija salongi kaasa võtta 
ühe kuni 8 kg kaaluva käsipagasi, mille mõõtmed ei ületa 55/40/20 cm. 

Juhul kui pagasi hulk on lubatust suurem, tuleb tasuda iga lisakilo eest 10 eur, maksmine 
check-in´is. Eri- ja lisapagasist ette teatada ei ole vaja ning selle pardale võtmine sõltub 
võimalusest antud lennul. Eri- ja lisapagasi lisamine ei pruugi olla igal lennul võimalik. 

Kõik terariistad (küünekäärid, taskunoad jms.) tuleb pakkida ära antavasse pagasisse. 
Käsipagasist võetakse need ära. Lennukisalongi saab kaasa võtta vaid piiratud koguses 



vedelikke (ka kreemid ja šampoonid), mis ei tohi olla suuremates kui 100 ml purkides või 
pudelites, pakituna omakorda 1 liitrises suletavas kilekotis (saab osta lennujaamast). 

NB! Elektroonilised sigaretid ja nende lisaakud tuleb pakkida käsipagasisse. E-sigareti akusid 
on rangelt keelatud pakkida äraantavasse pagasisse kuna akudel puudub konkreetne 
väljalülitamise nupp ning surve tagajärjel võib aku iseeneslikult sisse lülituda, millest 
omakorda võib tekkida tulekahju pagasis. 

  

Info keelatud esemete kohta leiate siit. 
Kasulikku infot lastega lennureisile minemise kohta saate Tallinna Lennujaama lehelt siit. 

LISAPAGAS 

Freebird Airlines lisapagasi hinnad, üks suund: 

LISAPAGAS 10 EUR (iga lisa kg kohta, ära antavas pagasis) 
GOLF SET (15kg) 35 EUR 
DIVING SET (30kg) 35 EUR 
BIKE (25kg) 35 EUR 
PET (väike koer koos puuriga 20x40x55, kaal kokku kuni 8 kg) 35 EUR üks ühik 
UM (5-12) üksi reisiv laps 5-12 a. - 70 EUR 
SURF BOARD (15kg) 35 EUR EUR (võib lisanduda ka individuaalse transfeeri lisatasu, 
kuna erimõõduline pagas ei pruugi mahtuda grupitransfeerile). 
KITESURF (20kg) 35 EUR (võib lisanduda ka individuaalse transfeeri lisatasu, kuna 
erimõõduline pagas ei pruugi mahtuda grupitransfeerile). 

 

Kasutame oma lendudel Bulgaariasse, Kreekasse (Kreeta saar) ja Gruusiasse 
(Batumi) lennukompanii GetJet Airlines lennukeid Airbus A320. Teenindus pardal on 
inglise keeles. Lennukompanii ametlik koduleht: https://getjet.aero/ 

 GetJet Airlines lendudel ei ole toitlustus pardal hinnas. Pardal müüdavad söögid ja joogid on 
piiratud koguses, pardamenüü alusel. Pardal saab tasuda sularahas EUR-des ja pangakaardiga. 

PAGAS 

Registreeritava pagasi piirmäär on 20 kg reisija kohta. Alla 2-aastasel oma istekohata reisival 
lapsel võib kaasas olla kuni 10 kg kaaluv lapsekäru, käsipagasit ei ole lubatud. Juhul kui pere 



pakib pagasi ühte kotti ei tohi koti kaal ületada 32 kg. Lisaks võib reisija salongi kaasa võtta 
ühe kuni 5 kg kaaluva käsipagasi, mille mõõtmed ei ületa 55/40/20 cm. 

Juhul kui pagasi hulk on lubatust suurem, tuleb tasuda iga lisakilo eest 6 eur, maksmine 
check-in´is. Lisa- ja eripagasist on vaja teata rohkem kui 72 tundi enne lendu, ning selle 
pardale võtmine sõltub võimalusest antud lennul. Kui laps on 2 aastane või vanem, 
siis lapsekäru saab võtta pardale ainult lisatasu eest, hind 25 EUR, üks suund. Lisa- ja 
eripagasi lisamine ei pruugi olla igal lennul võimalik. Lisa- ja eripagasist palun teavitage oma 
reisihaldurit.  

Kõik terariistad (küünekäärid, taskunoad jms.) tuleb pakkida ära antavasse pagasisse. 
Käsipagasist võetakse need ära. Lennukisalongi saab kaasa võtta vaid piiratud koguses 
vedelikke (ka kreemid ja šampoonid), mis ei tohi olla suuremates kui 100 ml purkides või 
pudelites, pakituna omakorda 1 liitrises suletavas kilekotis (saab osta lennujaamast). 

NB! Elektroonilised sigaretid ja nende lisaakud tuleb pakkida käsipagasisse. E-sigareti akusid 
on rangelt keelatud pakkida äraantavasse pagasisse kuna akudel puudub konkreetne 
väljalülitamise nupp ning surve tagajärjel võib aku iseeneslikult sisse lülituda, millest 
omakorda võib tekkida tulekahju pagasis. 
 
Info keelatud esemete kohta leiate siit. 
Kasulikku infot lastega lennureisile minemise kohta saate Tallinna Lennujaama lehelt siit. 

ERIPAGAS / LISAPAGAS 

üks suund (tasumine eelbroneerides, oma reisihalduriga): 

20 EUR Raske pagasi lisatasu (+5 kg) 
35 EUR Raske pagasi lisatasu (+10 kg) 
70 EUR Lisakohver 20 kg 

40 EUR 
Lemmikloom (1* koer/kass +puur > 8 kg,  50 х 40 х 20 
cm) 

40 EUR Jalgratas 
40 EUR Golfikott (< 20 kg) 
40 EUR  Surfilaud  (< 32kg) 
40 EUR Lohesurfivarustus (< 32kg) 

Rohkem infot leiate siit. 

***************************************************************************
***************************************************************************
***************************************************************************
************ 



 

Rhodosele lendamiseks kasutame lennukompanii SKY Express Airlines Airbus A320 Neo 
lennukeid. Lennukompanii ametlik koduleht: https://www.skyexpress.gr/en 

Teenindus pardal on inglisekeelne. Pardal on karastusjoogid on hinnas. Lennul saab tellida 
toitlustust vastavalt pakutavale valikule, menüü võib leida 
kodulehelt: https://www.skyexpress.gr/en/sky-experience/on-board/drinks-and-bites 

Registreerimine lennule toimub lennujaamas järjekorra alusel. Lennujaamas algab lennule 
registreerumine 2 tundi enne väljalendu ja lõpeb 45 minutit enne väljalendu. Soovi korral saab 
lisapagasit ette broneerida TEZ Tourist. 

  

PAGAS 

Registreeritava pagasi piirmäär on 20 kg reisija kohta. Alla 2-aastase oma istekohata reisiva 
lapsel on lubatud 8 kg ära antavat pagasit, käsipagasit ei ole lubatud.  Juhul kui pere pakib 
pagasi ühte kotti ei tohi koti kaal ületada 32 kg. Lisaks võib reisija salongi kaasa võtta ühe 
kuni 8 kg kaaluva käsipagasi, mille mõõtmed ei ületa 55/45/25cm. Juhul kui pagasi hulk on 
lubatust suurem, tuleb tasuda lisakilode eest lennujaama check-in kassas. 

Kõik terariistad (küünekäärid, taskunoad jms.) tuleb pakkida ära antavasse pagasisse. 
Käsipagasist võetakse need ära. Lennukisalongi saab kaasa võtta vaid piiratud koguses 
vedelikke (ka kreemid ja šampoonid), mis ei tohi olla suuremates kui 100 ml purkides või 
pudelites, pakituna omakorda 1 liitrises suletavas kilekotis (saab osta  lennujaamast). 

NB! Elektroonilised sigaretid ja nende lisaakud tuleb pakkida käsipagasisse. E-sigareti akusid 
on rangelt keelatud pakkida ära antavasse pagasisse kuna akudel puudub konkreetne 
väljalülitamise nupp ning surve tagajärjel võib aku iseeneslikult sisse lülituda, millest 
omakorda võib tekkida tulekahju pagasis. 
 
Info keelatud esemete kohta leiate siit. 
Kasulikku infot lastega lennureisile minemise kohta saate Tallinna Lennujaama lehelt siit. 

*Lisapagasi puhul võib lisanduda ka individuaalse transfeeri lisatasu, kuna suur erimõõduline 
pagas ei pruugi mahtuda grupitransfeerile). 

Juhul kui pagas läheb reisi ajal kaduma või saab kahjustada, tuleb sellest koheselt 
lennujaamas teada anda pagasiteenistusele ning TEZ Tour esindajale (sihtriigis) või koju 
lennul Tallinna Lennujaama pagasiteenindusele. Fikseerimata juhtumeid lennufirma ei käsitle. 
Lisaks on soovitav vormistada reisikindlustus koos pagasikindlustusega. 



ERIPAGAS / LISAPAGAS 

Lisateenuste hinnakiri*, üks suund: 

45 EUR Lisakohver 20 kg max mõõdud kokku 156 cm 
10 EUR Lisakilo 1 kg 
40 EUR Jalgratas 
40 EUR Sukeldumisvarustus 1*kott (< 32kg) 
40 EUR Golfikott (< 20 kg) 
40 EUR  Surfilaud  (< 32kg) 

Eripagasist ei ole vaja eelnevalt ette teatada, selle eest saab tasuda lennujaamas check-inis. 

***************************************************************************
***************************************************************************
***************************************************************************
************ 

 

Perioodil 17.09-24.10.2022 toimuvaid lende s.o TLL AYT - teisipäeviti ja laupäeviti 
(hommikul) ning AYT TLL - esmaspäeviti ja reedeti (hilisõhtul) opereerib 
Türgi lennukompanii SunExpress Airlines Boeing 737.lennukitega. Teenindus pardal on 
inglise keeles. Lennukompanii ametlik koduleht: https://www.sunexpress.com/en 

SunExpress Airlines lendudel pole toitlustus pardal hinnas. Pardal müüdavad söögid ja joogid 
on piiratud koguses, pardamenüü alusel. Tellige endale toitlustamine onlines. Pardal saab 
tasuda sularahas EUR-ides ja pangakaardiga. 

SunExpress Airlines ONLINE CHECK-IN valides TOUR OPERATOR BOOKINGS. 
Registreerimine avaneb reisijatele 72 tundi enne lendu ning hiliseim registreerimise aeg on 4 
tundi enne lendu. 

Online check-in kaudu saab reisija valida lennukohta, maksta lisapagasi eest, tellida toitlustus. 

PAGAS 

Registreeritava pagasi piirmäär on 20 kg reisija kohta. Alla 2-aastasel oma istekohata reisival 
lapsel võib kaasas olla kuni 20 kg registreeritavat pagasit või lapsekäru, käsipagasit ei ole 
lubatud. Juhul kui pere pakib pagasi ühte kotti ei tohi koti kaal ületada 32 kg. Lisaks võib 
reisija salongi kaasa võtta ühe kuni 8 kg kaaluva käsipagasi, mille mõõtmed ei ületa 55/40/20 
cm. 
 
Juhul kui pagasi hulk on lubatust suurem, tuleb tasuda iga lisakilo eest 10 eur, maksmine 
check-in´is. Lisa- ja eripagasist ette teata ei ole vaja ning selle pardale võtmine sõltub 
võimalusest antud lennul. Eri- ja lisapagasi lisamine ei pruugi olla igal lennul võimalik. 



Kõik terariistad (küünekäärid, taskunoad jms.) tuleb pakkida ära antavasse pagasisse. 
Käsipagasist võetakse need ära. Lennukisalongi saab kaasa võtta vaid piiratud koguses 
vedelikke (ka kreemid ja šampoonid), mis ei tohi olla suuremates kui 100 ml purkides või 
pudelites, pakituna omakorda 1 liitrises suletavas kilekotis (saab osta lennujaamast). 

NB! Elektroonilised sigaretid ja nende lisaakud tuleb pakkida käsipagasisse. E-sigareti akusid 
on rangelt keelatud pakkida äraantavasse pagasisse kuna akudel puudub konkreetne 
väljalülitamise nupp ning surve tagajärjel võib aku iseeneslikult sisse lülituda, millest 
omakorda võib tekkida tulekahju pagasis. 
 
Info keelatud esemete kohta leiate siit. 
Kasulikku infot lastega lennureisile minemise kohta saate Tallinna Lennujaama lehelt siit. 

LISAPAGAS 

SunExpress Airlines lisapagasi hinnad leiate veebilehel  

Samuti saab lisapagasit ja muid lisateenuseid tellida otse reisipaketi või lennupiletite 
broneerimise ajal või pärast broneeringu vormistamist (hiljemalt 72 tundi enne 
lendu) oma online kabinetis:  

 

Samas jätkub ikka lennujaamas lennule registreerimise võimalus tavapärases rutiinis ning 
lisapagasi eest on samuti võimalik tasuda lennujaamas. 

Online teenust tutvustava video 

  

PAGAS 

Registreeritava pagasi piirmäär on 20 kg* reisija kohta. Alla 2-aastase oma istekohata reisiva 
lapsel võib kaasas olla kuni 15 kg kaaluv lapsekäru, käsipagasit ei ole lubatud. Juhul kui pere 
pakib pagasi ühte kotti ei tohi koti kaal ületada 32 kg. Lisaks võib reisija salongi kaasa võtta 
ühe 

 


