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Fabiana Carvalho <fabiana1612@gmail.com>

ENC: Alerta GOL - Itinerário de Viagem (CONFC290403763)
2 mensagens

davinazario@bol.com.br <davinazario@bol.com.br> 28 de abril de 2020 18:12
Para: fabiana1612@gmail.com

 
 

 

 

De: comunicacaovoegol@voegol.com.br
Enviada: 2020/04/25 00:01:02
Para: davinazario@bol.com.br
Assunto: Alerta GOL - Itinerário de Viagem (CONFC290403763)
 
  

DAVI, obrigado
por escolher a GOL

 

LOCALIZADOR GOL: FMVHHT
 

ITINERÁRIO

 Data Voo Origem Destino Embarque Partida Chegada

IDA 27/04 GOL  2035 Salvador (SSA) Sao Paulo -
Guarulhos (GRU)

13:45
(27/04)

14:25 17:00

 
Tempo de conexão: 03:05

 
IDA 27/04 GOL  2004 Sao Paulo -

Guarulhos (GRU)
Brasília  (BSB) 19:25

(27/04)
20:05 21:55

 
 

PASSAGEIROS

Nome Voo Assento Número do Recibo

1.  ALEX  SANTANA GOL  2035 2F 12700428053919

1.  ALEX  SANTANA GOL  2004 4F 12700428053919
 

INFORMAÇÕES SOBRE A COMPRA

 
Comprador: DAVI NAZARIO
Data da Compra: 25/04/2020

Telefone: (61) 35424-295

 

mailto:comunicacaovoegol@voegol.com.br
mailto:davinazario@bol.com.br
https://www.voegol.com.br/pt?utm_source=email&utm_medium=alert&utm_campaign=confirmacao-compra&utm_content=logo
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Situação da Passagem: Confirmada
Situação do Pagamento: Confirmado

Tipo de tarifa (SSA-BSB): Max

 
Tipo de Pagamento: American Express
Quantidade de Parcelas: 3

 Total
Voo 2035 / 2004 adulto BRL 1.164,00
Voe Junto (criança) BRL 200,00
Tx. de Embarque Doméstica -
Brasil

BRL 32,13

 

TOTAL DA VIAGEM BRL 1.396,13

 

BAGAGEM

Você possui:

Voo (SSA - BSB)

ALEX SANTANA
2 bagagens gratuitas

 

Caso a bagagem ultrapasse 23 kg, será cobrado excesso a cada quilo excedente.
Não há acúmulo de milhas na compra do produto.

Se precisar levar mais bagagem, compre com desconto nos canais digitais. Clique aqui

 
  MAX

Bagagem
despachada Todos os voos

2 bagagens
gratuita de
até 23 kg

Valor
reembolsável Todos os voos 95% da tarifa

Custo por
cancelamento
ou alteração

Domésticos Gratuito

Internacionais
(exceto EUA) -

Internacionais
com origem ou

destino nos EUA
-

Não
comparecimento

(No-show )

Domésticos Gratuito

Internacionais
(exceto EUA) -

Internacionais
com origem ou

destino nos EUA
-

Antecipação
de voo¹ Todos os voos

Sem custo
para v oos

no mesmo dia

Marcação
de assento

comum
Mais de 2 dias
antes do voo Gratuito

De 2 dias
a 45 min

Gratuito

http://compre2.voegol.com.br/RetrieveBooking.aspx?culture=pt-BR
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antes do voo

Marcação
de assento

GOL+ Conforto
Todos os voos Gratuito

 
 

Clique no trecho e confira as regras tarifárias:  SSA-BSB 

1 Consultar regras completas de antecipação no site.

Clientes Smiles das categorias Diamante, Ouro ou Prata têm benefícios exclusiv os, independentemente da
tarifa escolhida.
Clique aqui para saber mais

 

 
Você comprou passagem para

um trecho. Aproveite para garantir a
viagem completa.

Clique aqui

 
Lembretes para viagem

 
 

Para viagens nacionais, chegue ao aeroporto com pelo menos 1 hora de antecedência.
Para viagens internacionais, chegue 2 horas antes. No momento do embarque, é

obrigatória a apresentação de um documento de identificação original com foto, o mesmo
indicado no check-in (ex.: RG ou passaporte).

 
 

Antecipe seu check-in
pelo app GOL ou site.**

 
Tire suas dúvidas sobre

limites de bagagem.

 
Saiba como antecipar

seu voo e ganhe tempo.

 
**Disponível a partir de 2 dias antes do voo e até 1h e 15 minutos
antes do horário marcado para voos internacionais ou 45 minutos

antes do horário marcado para voos nacionais.

 
Na GOL, você tem mais opções na hora de fazer o check-in.

Descubra a ideal para você e entenda melhor outros
procedimentos para o seu voo

 
Conheça os benefícios exclusivos para você, cliente GOL:

http://www.voegol.com.br/Alerts/FareRules.aspx?carrierCode=G3&classOfService=Y&fareBasisCode=YPOZDMZ&ruleNumber=HA10&cultureCode=pt-BR&s_cid=emkt:emkt_confirmacao_PT:todasregioes:todasidades:ambossexos:emkt_de_confirmacao_PT:b2c:regras_tarifarias
https://www.voegol.com.br/pt/servicos/antecipar-voo
https://www.voegol.com.br/pt/informacoes/viaje-sem-duvidas/programa-smiles
https://compre2.voegol.com.br/Search.aspx?culture=pt-br&utm_source=email_confirmacao&utm_medium=confirmacao_compra_PT&utm_campaign=remarketing_oneway
https://compre2.voegol.com.br/Search.aspx?culture=pt-br&utm_source=email_confirmacao&utm_medium=confirmacao_compra_PT&utm_campaign=remarketing_oneway
https://www.voegol.com.br/pt/servicos/antecipar-voo?utm_source=email&utm_medium=alert&utm_campaign=confirmacao-compra&utm_content=antecipar-voo
https://checkininternet.voegol.com.br/home?culture=pt-br&utm_source=email&utm_medium=alert&utm_campaign=confirmacao-compra&utm_content=antecipar-checkin
https://www.voegol.com.br/pt/informacoes/viaje-sem-duvidas/bagagem-de-mao-e-despachada?utm_source=email&utm_medium=alert&utm_campaign=confirmacao-compra&utm_content=bagagem
https://www.voegol.com.br/pt/informacoes/viaje-sem-duvidas/bagagem-de-mao-e-despachada?utm_source=email&utm_medium=alert&utm_campaign=confirmacao-compra&utm_content=bagagem
https://www.voegol.com.br/pt/servicos/antecipar-voo?utm_source=email&utm_medium=alert&utm_campaign=confirmacao-compra&utm_content=antecipar-voo
https://www.voegol.com.br/pt/informacoes/viaje-sem-duvidas/como-fazer-check-in?utm_source=email&utm_medium=alert&utm_campaign=confirmacao-compra&utm_content=procedimentos-viagem
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SulAmerica - Viaje
mais tranquilo com
seguro viagem
premiada e concorra
a prêmios

Localiza Hertz -
Reserva de carro com
acúmulo de milhas
Smiles e upgrade na
categoria Econômica.

 

MINHAS RESERVAS

Acesse a página e faça check-in, confira status de voo , adquira bagagem com desconto ou
garanta seu assento GOL+ Conforto.

INFORMAÇÕES GERAIS

Contrato de transporte aéreo:
Informamos que, para fins de eventual confirmação da regularidade de compras efetuadas com
cartões de crédito, o passageiro deverá: (i) apresentar, conforme solicitado, o cartão de crédito
utilizado na compra e (ii) em caso de compras efetuada por terceiros, apresentar, conforme
solicitado, uma cópia do cartão utilizado na compra acompanhada da cópia de um documento de
identificação do titular do cartão utilizado. Confira o contrato de transporte aéreo completo e demais
condições em nosso site.

Visite nosso site: www.voegol.com.br
Vendas GOL: 0300 115 2121 (custo de ligação local)
SAC e Vendas no exterior: +55 11 5504 4410 (custo de chamada internacional)
Atendimento GOL: 0800 704 0465
Atendimento a deficientes auditivos: 0800 709 0466 (24 horas)
Atendimento Prata e Smiles: 0300 115 7001
Atendimento Smiles Diamante e Ouro: 0300 115 7007

GOL Linhas Aéreas S.A
CNPJ/MF sob o nº 07.575.651/0001-59
Sede: Praça Senador Salgado Filho, s/nº,
Aeroporto Santos Dumont, térreo, área pública,
entre os eixos 46-48/O-P, Sala de Gerência
Back Office, Rio de Janeiro/RJ
CEP: 20021-340

Boa Viagem!

 

Acompanhe a GOL nas redes sociais

TwitterTwitterTwitterTwitterTwitterTwitterTwitter
GOL Linhas Aéreas Inteligentes.

 

davinazario@bol.com.br <davinazario@bol.com.br> 28 de abril de 2020 18:14
Para: fabiana1612@gmail.com
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