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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

FLN  XAP Domingo, 14 ago 2022

Pedro Uczai: 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: 1214.3532.2203

Código da Reserva: XYR72B

Domingo, 14  ago 2022 às 05:50 - Somente IDA

Florianópolis (FLN) Chapecó (XAP)

https://www.unidas.com.br/reserva/parceiro/AzulLinhasAereas
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Voo AD 4199

Embraer 195
05:50

FLN


07:05

VCP

Conexão AD 2899

Airbus 320
08:40

VCP


10:15

XAP

 Alterar / marcar assentos  Comprar bagagem

IDA Domingo, 14 ago 2022

Florianópolis (FLN) Chapecó (XAP)





Azul

 Pedro Uczai

Dados do pagamento

IDA (FLN - XAP)

Preço da tarifa: R$ 1.318,90

Taxas e impostos: R$ 41,58

Subtotal R$ 1.360,48

Total R$ 1.360,48

Forma de Pagamento Nº Parcelas Total da compra

Cartão de Crédito VISA 1x R$ 1.360,48

Lembretes para sua viagem

 Leve documento de identificação com foto

 Chegue com antecedência

 Marque seu assento

https://viajemais.voeazul.com.br/UnitMapAssignment.aspx?pnr=XYR72B&lastName=Uczai
https://viajemais.voeazul.com.br/servicesRetrieve.aspx?pnr=XYR72B&lastName=Uczai
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Outros avisos importantes

A sua escolha é muito importante para nós!

 Marque seu assento

 Faça seu check-in pela Internet

1. Comparecer para o embarque 60 (sessenta) minutos antes do horário de partida da aeronave, se o voo
for doméstico, e 120 (cento e vinte) minutos antes do horário de partida da aeronave, se o voo for
internacional, portando os documentos de viagem necessários.

2. O bilhete não é endossável, sendo válido por um ano após a data de emissão.

3. Cancelamentos, alterações e reembolsos podem ser realizados dentro do prazo de validade, conforme as
regras tarifárias vigentes no momento da compra, as quais podem ser consultadas no website
voeazul.com.br, na seção "Para sua Viagem"(Voos Nacionais/Voos Internacionais).

4. Em caso de dúvidas sobre alterações de voo, pedidos de reembolso, não comparecimento ao voo ou
demais questões, contatar a central de atendimento no telefone 4003-1118 (capitais e regiões
metropolitanas) ou 0800 8887 1118 (demais localidades). Para elogios, reclamações ou sugestões,
contatar o SAC no telefone 0800 884 4040.

5. O contrato de transporte de passagens encontra-se disponível em nossas lojas ou em nosso site
(https://www.voeazul.com.br/ContratoAereo).


