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Valor
Excesso de Bagagem
1.
2.

3.

Considera-se excesso de bagagem a partir dos dois
volumes por pessoa

2.5€ por Kg a mais

O passageiro terá direito a transporte gratuito de bagagem com os seguintes limites:
a.

Dois volumes para bagagem despachada;

b.

Um volume de bagagem de cabina, não devendo as suas dimensões exceder 60cmx50cmx25cm;

Na altura do check-in será entregue ao passageiro uma etiqueta comprovativa da bagagem despachada, único meio
idóneo da sua comprovação;

4.

A bagagem de cabine está limitada a objectos pessoais, pertencentes ao passageiro;

5.

A Atlânticoline não será responsável pela bagagem de cabine, em qualquer circunstância, com excepção da
ocorrência de acontecimentos de mar, nos termos legais;

6.

Tanto a bagagem de cabine, como a bagagem pessoal só podem abranger bens exclusivamente pertencentes ao
passageiro;

7.

Não é permitido transporte de bebidas e artigos de alimentação na bagagem de cabine, excepto em casos de
alimentação para bebés, crianças e doentes;

8.

A Atlânticoline não é responsável, em caso de perda ou danos, por bens de valor, designadamente títulos
negociáveis, ouro, prata, joalharia, jóias, alta-costura, objectos de arte, equipamento audiovisual, telemóveis,
câmaras de vídeo, material informático/electrónico ou equipamento desportivo, designadamente de pesca ou de
mergulho, os quais serão para todos os efeitos equiparados a bagagem de cabine, mesmo que despachados como
bagagem de porão;

9.

Sempre que a bagagem exceder volume, o estipulado na presente cláusula, é devido pelo passageiro um pagamento
especial, de acordo com o tarifário em vigor na Atlânticoline, dentro dos limites da capacidade de transporte
disponível;

10. Só é permitida o transporte de bagagem que pelas suas dimensões e formas, não sejam susceptíveis de provocar
danos, perigos de segurança dificuldades anormais de operação e incómodos desproporcionais ao transporte;
11. Se pela sua forma ou dimensão não for possível transportar a bagagem a bordo, depois de autorizada pela
Atlânticoline, o passageiro tem direito a ser ressarcido do valor do preço que já tenha pago;
12. Para além do disposto em legislação especial, não são permitidas as seguintes bagagens:
a.

Quaisquer tipos de explosivos ou materiais inflamáveis;

b.

Outras cargas perigosas, assim classificadas pela IMO;

c.

Animais vivos, que não animais de estimação;

13. É permitido o transporte de animais de estimação, desde que em habitáculos adequados a providenciar pelo
proprietário; caso as dimensões do animal não permitam a utilização de habitáculos, o animal poderá ser

	
  

	
  
transportado em zona definida no navio, não se responsabilizando a Atlânticoline pela adequação das respectivas
condições;
14. O transporte de armas e munições só é permitido mediante a apresentação da licença respectiva emitida pela Polícia
Marítima, cuja obtenção é da responsabilidade do passageiro. Todas as armas são entregues ao Comandante do
navio e transportadas em compartimento especial.

	
  

	
  

