


06/08/2018 Email – carolinamartinspinto@hotmail.com

https://outlook.live.com/owa/?path=/mail/AQMkADAwATZiZmYAZC05MTk3LWZhMjYtMDACLTAwCgAuAAAD9ihpJ8QbsUuszmK3XvMgiAEAJ%2… 1/1

Aéreo - Confirmação de Emissão (CALDAS\JOAO HENRIQUE) - L8HZ3V

 
 
 

Bilhete Eletrônico - Eticket
E-mail: marciamctravel@gmail.com
Telefone: 55 82 30287390 / 55 82 993318784

Passageiro ADT - CALDAS/JOAO HENRIQUE

Número do bilhete 577 0006276264

Localizador da Reserva L8HZ3V

Emissão MC TRAVEL 
04/08/2018 por Marcia Cavalcante

Cia Voo Origem / Destino Classe Família / Bagagem Loc Cia

AD 2623 SSA - SALVADOR D. L. E. Magalhães
05 AGO 06:50

REC - RECIFE Guararapes Intl
05 AGO 08:10 L

Azul
L8HZ3V

Serviços Auxiliares

Passageiro SSA REC
ADT - CALDAS/JOAO HENRIQUE --

Tarifamento

Tarifa Taxas DU Total
R$ 240,22 R$ 29,78 R$ 40,00 R$ 310,00

Pagamento

Forma Tarifa Taxas DU Total Detalhes
Consolidador R$ 240,22 R$ 29,78 R$ 40,00 R$ 310,00 ---

 
Os voos são válidos apenas para utilização nas datas e horários reservados e emitidos. Em caso de ALTERAÇÃO VOLUNTÁRIA estão sujeitos às condições impostas
pela companhia aérea e pela regra tarifária. O transporte aéreo aqui contratado está sujeito às condições gerais de transporte aprovadas pelo Comando da
Aeronáutica e às demais legislações aplicáveis. Algumas tarifas não permitem alterações e/ou reembolso após a compra. Caso julgue necessário ter esta
informação, consulte seu agente de viagem. O não comparecimento para o embarque (no-show) em qualquer voo cancela os voos subsequentes. Em alguns casos,
perde-se o bilhete, impossibilitando alteração e/ou reembolso.

Informações para Embarque
Apresente-se em nosso checkin com 2 horas de antecedência em voos nacionais e com 3 horas de antecedência em voos internacionais.
Levar documento original: Carteira de Identidade para vôos nacionais.
Levar documento original: Passaporte e os vistos necessários para entrada no pais de destino para voos internacionais.
Informações sobre validade de PASSAPORTE, VACINAS e VISTOS que possam ser necessários para sua viagem devem ser consultados com as respectivas
embaixadas ou despachantes de vistos. Verifique essa necessidade para todos os países envolvidos na viagem, mesmo aqueles onde há apenas uma
escala. Lembre-se que alguns países exigem que o passaporte tenha uma validade mínima de 6 meses para embarcar.
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Márcia - MC Travel <marciamctravel@gmail.com>
seg 06/08/2018 11:14

Para:Carolinamartinspinto@hotmail.com <Carolinamartinspinto@hotmail.com>;


