


Se desejar, você pode entrar em contato conosco pelo  , caso esteja no seu país, ou pelo  , caso esteja no exterior.0800 721 6527 00 55 11 4003 9444

Destino:

São Paulo (BR)
N° de solicitação de compra:

662727105900

Passageiros (SOBRENOME/S, Nome/s):

Ganime, Paulo
Identidade:

09911967751
Número de eTicket:

N9R73Y-0

Companhia aérea: Código para check-in on-line:

Azul N9R73Y

IDA

Azul
AD 4859

Código de reserva:

N9R73Y

Sai Mon 21 Oct. 2019

 10:20SDU
Rio de Janeiro (BR)
Aeroporto Santos Dumont

Chega Mon 21 Oct. 2019

 11:30CGH
São Paulo (BR)
Aeroporto Internacional Congonhas

Duração do voo:

1h 10m
Classe:

ECONOMY
Assentos:

1 assento(s)

Bagagem

Inclui mochila ou bolsa

Inclui bagagem de mão

Não inclui bagagem para despachar

Acesse  para saber tudo sobre a bagagem do seu voo.Minha Conta

Política de alterações e cancelamentos

Permite alterações de voo
Custo aproximado para alterações realizadas em uma data anterior ao voo: Taxas da companhia aérea (R$ 275,00) +
Custos administrativos do Decolar.com² (R$ 0,00) + Diferença tafirária do voo que você escolher¹
Costo aproximado si realizas el cambio en una fecha posterior al vuelo, con previo aviso a la aerolínea: Taxas da
companhia aérea (R$ 275,00) + Custos administrativos do Decolar.com² (R$ 0,00) + Diferença tafirária do voo que você
escolher¹

Não permite cancelamento

O que acontece se eu não comparecer ao embarque do voo? (no show)
De acordo com as condições da linha aérea, para realizar uma alteração você terá que pagar o custo aproximado do valor
da alteração mais um adicional de R$ 575,00. A linha aérea não permite reembolso para essa passagem aérea em caso
de no show.

http://www.decolar.com/login?redirect_to=/me/reservations


Você pode realizar alterações e cancelamentos até 24 horas antes do embarque, sendo que em caso de alteração, a passagem deve ser usada
no mesmo ano da compra. Os custos informados se aplicam a cada passageiro adulto e estão convertidos à moeda local, segundo o câmbio do
dia. Lembre-se que os valores mostrados são aproximados e devem ser pagos em uma única parcela.
(1) "diferença tarifária" é a diferença entre a tarifa originlamente paga e a tarifa do novo voo.
(2) Os custos por serviço do Decolar.com cobrados na reserva original não são reembolsáveis. Verifique com a companhia aérea o tipo de
política de crédito aplicada.

Lembre apresentar-se no aeroporto  antes do horário de saída do seu voo.2 horas

Entra em  para administrar seu compra.Minha Conta

Procurando hospedagens no seu destino? Baixe o aplicativo mobile gratuitamente em www.decolar.com/apps

http://www.decolar.com/login?redirect_to=/me/reservations



