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Chegada

20:25
SANTOS DUMONT 

(SDU)

Voucher
Documentação de viagem

 
10200001004767

Este numero garante a validade do documento

   

Código da viagem

269295330
Número do contrato

10200001004767
Roteiro

RIO DE JANEIRO
Vendedor

Viagens Submarino

 Passageiros

BRUNO BALLA   - 37 anos Bilhete/e-Ticket: 9572116844895

PAULO GANIME   - 36 anos Bilhete/e-Ticket: 9572116844896

YARA HAQUIM   - 36 anos Bilhete/e-Ticket: 9572116844897

Localizador: VFETEK

 Detalhes do trecho aéreo

Apresentação no Aeroporto

   
Local:
BRASILIA (BSB)

Balcão:
LATAM

Data:
19/12/2019

Horario:
16:40

  

   IDA Trecho 1 | Vôo 3027

    LATAM - 19/12/2019 (Qui) -  

Partida

18:40
BRASILIA (BSB) 1h:45m

 Informações de bagagem

  Itens pessoais

 

Quantidade: 1

Peso permitido:
indefinido

Dimensões:
25 x 20 x 35 cm
(comprimento x largura x altura)

Bagagem de mão

 

Quantidade: 1

Peso permitido:
01 Bagagem de 
mão (até 10kg).

Dimensões:
25 x 20 x 35 cm
(comprimento x largura x altura)

Bagagem despachada

Não inclui bagagem despachada



Voucher
Documentação de viagem

 
10200001004767

Este numero garante a validade do documento

   

Código da viagem

269295330
Número do contrato

10200001004767
Roteiro

RIO DE JANEIRO
Vendedor

Viagens Submarino

Informações adicionais

É obrigatória a apresentação dos documentos de identificação originais válidos de todos os passageiros no ato do embarque. Os horários de 
partida e de chegada são previstos e estão sujeitos a alterações.

 Para criança (menor de 12 anos de idade): Deve estar acompanhada do pai ou da mãe, ou pelo responsável legal; ou acompanhada de 
pessoa maior, com autorização por escrito e com firma reconhecida do pai, mãe ou responsável (tutor ou guardião). (tudo de acordo com o 
artigo 83, parágrafo 1°, alínea "b" itens "1" e "2" do estatuto da criança e do adolescente - lei nº 8.069/90).

Para hospedagem de criança (até 11 anos) ou adolescente (12 a 17 anos), desacompanhado: deve estar AUTORIZADO expressamente 
a hospedar-se, pelos pais,tutor ou responsável, por escrito e com firma reconhecida em cartório (art.82, Lei nº 8.069/90).

Dúvidas sobre informações indicadas, contatar seu vendedor. Serviços relacionados sujeitos a alterações.

Telefones úteis

Informações antes do embarque, entrar em contato no telefone (11) 3003-2989 Opção - 2

Para as Condições Gerais de resgates acesse o link:
http://www.submarinoviagens.com.br/regras-econdicoes/condicoes-gerais

Protocolo de entrega de passagem / Voucher
  Passagem emitida em: 14/11/2019 - 01:31

* Horário de Brasília

    

Código da viagem
269295330

Número do contrato
10200001004767

Roteiro
RIO DE JANEIRO

Vendedor
Viagens Submarino

   
____________________________________________

Nome do Cliente
__________________________________

Documento
____/____/________

Data
__________________________________

Assinatura

http://www.submarinoviagens.com.br/regras-e-condicoes/condicoes-gerais

