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Próximos passos
• Adiciona informações de passaporte/ID para

todos os passageiros
• Faça o check-in pela Internet
• Obter os teus cartões de embarque

Adicionar informações de passaporte/documento
de ID >

Informações de pagamento
• Pagamento a easyJet no valor de 150,94 £

através de Mastercard em 30/10/2021

Receber e-mail com a confirmação de pagamento
completa >

Receber e-mail com fatura de IVA >

EZY6981

Informações do passageiro e do voo 1 de
1

Edimburgo a Lisboa (T2)

Partidas: dom 07 nov 2021
07:25

Chegadas: dom 07 nov 2021
10:35

O balcão de entrega de
bagagem abre às:

dom 07 nov 2021
05:25

O balcão de entrega de
bagagem fecha às:

dom 07 nov 2021
06:45

O check-in fecha 40 minutos antes da partida

Sr.ª JULIA CORTEZ DA CUNHA CRUZ

Lugar: 8B

Mala de cabine
pequena:

1 mala de cabine
pequena sob o
assento  
(máx.
45 x 36 x 20 cm)

Sr.ª TABATA CLAUDIA AMARAL DE
PONTES

Lugar: 8C

Mala de cabine
pequena:

1 mala de cabine
pequena sob o
assento  

Gere a tua reserva...
Vai a gerir reserva e podes fazer tudo,
desde adicionar e alterar lugares e
bagagem de porão até alterar os dados
dos passageiros e voos...

easyJet App
Descarrega a nossa aplicação para
telemóveis iPhone e Android. Reserva
e faz a gestão de voos onde quer que
estejas com a aplicação móvel easyJet.

Flight Tracker
Para obter as mais recentes
informações sobre o teu voo, consulta
o easyJet Flight Tracker.

Liga-te a
nós!

Julia Cruz <juliacunhacruz@gmail.com>

easyJet número de referência da reserva: K2N4Q66 
1 mensagem

Confirmacao@easyJet.com <donotreply@easyjet.com> 29 de outubro de 2021 20:40
Para: juliacunhacruz@gmail.com

JULIA, aqui ficam os dados da tua reserva K2N4Q66

https://www.easyjet.com/pt/secure/MyEasyJet.mvc/ViewBooking?bookingReference=K2N4Q66
http://www.easyjet.com/pt/Booking/Receipt?ref=K2N4Q66&k=8NkB4U6GYICqwDbNkuRfZjyrbDAFjbsogMvGIvmIJVU%3D
https://www.easyjet.com/pt/Booking/VatReceipt?ref=K2N4Q66&k=8NkB4U6GYICqwDbNkuRfZjyrbDAFjbsogMvGIvmIJVU%3D
https://www.easyjet.com/PT/secure/MyEasyJet.mvc/ViewBooking?bookingReference=K2N4Q66
https://www.easyjet.com/PT/secure/MyEasyJet.mvc/ViewBooking?bookingReference=K2N4Q66
https://www.easyjet.com/PT/secure/MyEasyJet.mvc/ViewBooking?bookingReference=K2N4Q66
http://www.easyjet.com/pt/mobile
http://www.easyjet.com/pt/mobile
http://www.easyjet.com/pt/mobile
http://www.easyjet.com/pt/flight-tracker
http://www.easyjet.com/pt/flight-tracker
http://www.easyjet.com/pt/flight-tracker
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https://www.youtube.com/user/easyJet
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Adicionar pedido de serviços especiais

Adicionar uma notificação de alergia a
frutos de casca rija

(máx.
45 x 36 x 20 cm)

Alterar lugares e malas de cabine

Adicionar mais artigos

Alterar voo

Bagagem  

Bagagem de cabine

A nossa política de malas de cabine

Todos os clientes podem levar para bordo
UMA mala de cabine pequena 
(máx. 45 x 36 x 20 cm) que tem de caber
debaixo do assento à sua frente.

Além disso, os clientes que comprarem um
lugar Up front ou Extra legroom também
podem trazer para bordo uma mala de cabine
grande  
(máx. 56 x 45 x 25 cm), que tem de caber no
compartimento superior.

Em alternativa, podes optar por adicionar uma
mala de cabine grande à tua reserva.

Mais informações >

Bagagem de porão

Mala de mão 2 x 23kg 

Notificação de assistência especial
e alergia a frutos de casca rija
Se precisares de assistência no aeroporto, no
avião ou se tiveres alergia a frutos de casca rija,
avisa-nos o mais tardar 48 antes da partida
programada do teu voo para que possamos
informar a nossa tripulação antes da tua
chegada ao aeroporto.
Os passageiros que precisem de assistência
para se deslocarem pelo aeroporto devem
chegar, pelo menos, 2 horas antes da partida do
voo.

https://www.easyjet.com/pt/MyEasyJet/ViewBookingSSR/K2N4Q66
https://www.easyjet.com/pt/MyEasyJet/ViewBookingSSR/K2N4Q66
https://www.easyjet.com/PT/SeatChange/ChangeSeats?bookingReference=K2N4Q66&src=ce
https://www.easyjet.com/PT/secure/UpsellHoldItems.mvc/ModifyHoldItems?bookingReference=K2N4Q66&src=ce&j=bags
https://www.easyjet.com/PT/secure/MyEasyJet.mvc/ViewBooking?bookingReference=K2N4Q66
https://www.easyjet.com/pt/ajuda/bagagem/mala-de-cabine-e-bagagem-de-porao
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Efetuar o check-in
online

Assistência especial

Permissão de bagagem Lugares

Gerir voos Flight tracker

Viajar com crianças? Informação prévia sobre
passageiros

Ajuda e assistência

Tem outra questão?

Política de cancelamento de 24 horas
Pode cancelar a totalidade da sua reserva nas primeiras 24 horas a partir do momento em que a efetuou e,
nesse caso, o seu dinheiro será totalmente reembolsado à exceção do valor da taxa de cancelamento.
Aceda à página de ajuda para obter mais informações.

Informação útil
Efectuar o check-in
A easyJet é uma linha aérea sem bilhetes. Tudo o que necessita para efectuar o check-in é o seu passaporte
válido. Não precisa de nos contactar para reconfirmar.
O check-in pela Internet fica disponível 30 dias antes da partida prevista do voo e encerra 2 horas antes.
É necessária a apresentação de identificação aprovada com fotografia em todos os voos, incluindo nos voos
domésticos.
Arrumar para a viagem
Tenha cuidado quando arrumar as suas malas. Não pode transportar artigos perigosos na sua bagagem e
certos artigos apenas podem ser transportados em certas zonas do avião. Assegure-se de que cumpre
sempre com os nossos regulamentos de bagagem de mão e de porão.
Condições do contrato
O transporte está sujeito às tarifas aplicáveis, aos termos e condições e aos regulamentos relativos, os quais
estão disponíveis nesta página ou gratuitamente nos escritórios da transportadora, a pedido. O transporte
abaixo fica sujeito às regras e limitações estabelecidas pela Convenção de Montreal, relativas à
responsabilidade.  
Notificação importante
Se a viagem do passageiro envolver um destino final ou uma paragem num país que não seja o de partida, a
Convenção de Montreal pode ser aplicável e a convenção governa e, na maioria dos casos, limita a
responsabilidade das transportadoras em caso de morte ou danos pessoais e no que respeita a perda ou
danos da bagagem.
Por que motivo estamos a contactar-te? Recebeste este e-mail de confirmação porque efetuaste uma
reserva na easyJet.  
Esta promoção não está protegida pelo Programa ATOL  

INFORMAÇÃO DE SUBSCRIÇÃO  

Não te preocupes, sabemos que não queres receber e-mails de publicidade da nossa parte.
1997-2021 easyJet airline company ltd. Todos os direitos reservados
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Boarding pass

Travel date

07 NOV 2021
SUN

Flight number

EZY6981      
Gate closes

06:55
Seat number

9B

Flying from

(EDI) Edinburgh
Going to

(LIS) Lisbon (T2)
Flight departs

07:25

Booking reference

K2N4Q66 S595

Passenger

AMARAL DE PONTES, TABATA CLAUDIA Mrs
Document number

DB***293 (P)

Drop your bags off at the bag drop area, which closes 40 
minutes before departure.

You can bring on board ONE small cabin bag, which must
fit under the seat in front of you.

Max 45 x 36 x 20cm (including any handles or wheels)

Departures information

Photo ID is compulsory on all flights. You 
will need a valid passport, or where 
permitted, a national identity card.

Allow plenty of time to get through security 
and to your departure gate.

Gates will close 30 minutes before 
departure so please don’t be late.



 


