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At rejse med kæledyr anses for en særlig service. Derfor skal der fremsættes en
forespørgsel tilﬂyselskabet inden afgang, helst på tidspunktet for bookingen, for at
bekræfte, at de er i stand til at acceptere dit kæledyr til at rejse. Idet næsten alle
ﬂyselskaber har begrænsninger på antallet af kæledyr, der rejser, både i kabinen
oglastrummet, inkl. blackout-perioder om sommeren eller vinteren, anbefaler vi dig at
foretage din anmodning så snart som mulig, og inden din billet udstedes.
Afhængig af typen af dyr og dets størrelse og vægt vil ﬂyselskabet tillade dig at tage dit
kæledyr med dig i kabinen. Hvis det ikkeermuligt, såmåditkæledyrrejseimaskinenslastrum.
Husk på, at ikke alle ﬂyselskaber tilbyder denne service (næsten ingen af
lavprisselskaberne). Der ersandsynligvisogsåenekstraudgift for denne service.
Dyr i kabinen
Generelt kan kun førerhunde og små katte og hunde tillades at rejse i kabinen. Den
maksimale vægt, der er tilladt for tammekatte og hunde varierer afhængigt af ﬂyselskabet,
men det er generelt mellem 5 kg og 8 kg (bur inkl.). Førerhunde er normalt ikke begrænset
af vægtbegrænsninger eller påbudt at være i bur.
Dyr i lastrummet
Dyr, der ikke kan transporteres inden i kabinen pga. deres vægt og størrelse, bliver
transporteret i passende beholdere i et område med aircondition i lastrummet. Flyselskabet
vil anmode dig om, at du bringer dit eget hundehus, som skal overholde reglerne og
betingelserne mht. størrelse, sikkerhed og udluftning. Kontroller venligst de speciﬁkationer
med dit ﬂyselskab.
Rejsedokumenter og helbredscertiﬁkater
Transport af levende dyr er underlagt europæiske og internationale regler, som vil kræve,
at du skaﬀer dit kæledyr et dyrlægecertiﬁkat og -pas samt de relevante vaccinationer
afhængig af din oprindelse og destination. Vi anbefaler, at man rådfører sig med
ambassaderne i udrejse- og indrejselandet for at ﬁnde ud af, hvilke dokumenter, der
kræves, og hvilke regler, der gælder for transport af dit kæledyr.

