
Sua compra foi realizada com sucesso! Obrigado por

escolher a Azul,



Percebemos que alguns passageiros não estão despachando bagagem

Deseja comprar bagagens despachadas adicionais?



Não, obrigado

Comprar bagagem

CNF  BSB Quinta, 26 ago 2021

Aelton Freitas: Nenhuma bagagem despachada, 1 bagagem de mão

Exclusivo para você!

Alugue carro com o melhor preço para sua próxima viagem 
 

E ainda ganhe 1 ponto TudoAzul a cada real em diárias!

Para atendimento na Central de Reservas,utilize o n° de identificação: 3313.3232.2616

Código da Reserva: QG774Z

Quinta, 26  ago 2021 às 17:00

Belo Horizonte - Confins (CNF) Brasília (BSB)

https://www.unidas.com.br/reserva/parceiro/AzulLinhasAereas


Informações sobre seu embarque

O embarque e desembarque em BRASÍLIA serão realizados no TERMINAL 1 do
Aeroporto Internacional Presidente Juscelino Kubitschek.



Voo AD 4532

Embraer 195
17:00

CNF


18:20

BSB

Check-in disponível 72h antes
do voo

 Alterar / marcar assentos  Comprar bagagem

IDA Quinta, 26 ago 2021

Belo Horizonte - Confins (CNF) Brasília (BSB)





Azul



 Aelton Freitas

Dados do pagamento

IDA (CNF - BSB)

Preço da tarifa: R$ 909,90

Taxas e impostos: R$ 35,00

Subtotal R$ 944,90

Outros serviços R$ 60,00

Total
R$ 1.004,90

Forma de Pagamento Nº Parcelas Total da compra

Cartão de Crédito VISA 1x R$ 702,90

Crédito na Azul 1x R$ 302,00

Lembretes para sua viagem

https://viajemais.voeazul.com.br/UnitMapAssignment.aspx?pnr=QG774Z&lastName=Freitas
https://viajemais.voeazul.com.br/servicesRetrieve.aspx?pnr=QG774Z&lastName=Freitas


Outros avisos importantes

O contrato de transporte de passagens encontra-se disponível em nossas lojas ou em nosso site.
A sua escolha é muito importante para nós!

 Leve documento de identificação com foto

 Chegue com antecedência

 Marque seu assento

 Faça seu check-in pela Internet

1. Comparecer ao aeroporto 1(uma) hora e 30min antes da partida do voo, munido de documento de
identificação original com fotografia. O check-in se encerrará 40 minutos antes da decolagem.

2. O bilhete não é endossável.

3. O bilhete eletrônico é válido por um ano após a data de emissão. No entanto, a tarifa é válida somente
para as datas do voo especificado.

4. Para remarcação, remissão, reembolso e não comparecimento ao embarque (noshow), consulte
penalidades no site voeazul.com.br, na seção Dúvidas Frequentes.

5. No caso de reembolso, contatar a companhia aérea no telefone 4003-1118.

6. O bilhete de passagem terá validade de 1 (um) ano, a partir da data da sua emissão. Cancelamentos,
alterações e reembolsos podem ser realizados dentro do prazo de validade, conforme as regras tarifárias
da Azul vigentes no momento da compra.


