
 

 

Reserva Aérea - Plano de Viagem 
Usuário: Thaisa Silva 

E-mail: thaisa.silva@grupobrt.com.br 
Telefone: 55 41 35347159 

 

 

Reserva 

Localizador Prazo Status Sistema Criação Contatos 

AQMBUZ --- Emitido Latam 08 DEZ 12:35 
55 41 35347159 
55 41 33827276 

 

Passageiros 

Tipo Sobrenome Nome Sexo Nascimento Fidelidade Status 

Adulto HOFFMANN GLEISI MRS Feminino   Emitido 
 

Voos 

Cia Origem / Destino Voo Esc. Cl. Info Loc Cia 

 

BSB - BRASILIA 

11 Dez 17:10 

SDU - RIO DE JANEIRO 

11 Dez 18:55 
 

LA 3029 0 P 

Família: 
PREMIUM 
ECONOMY PLUS 

Bagagem: 1  23 KG POR PEÇA 

Avião: 319 

Base Tar: ME0X0N2/B00 
 

AQMBUZ 

 

Assentos 

Passageiro LA3029 BSB SDU 11Dez                                                             

HOFFMANN/GLEISI MRS 01A                                                             
 

Valores 

Passageiro Tarifa Tx Emb. Taxa DU Assento Fee Total  

ADT - HOFFMANN/GLEISI MRS R$ 1803,41 R$ 36,06 R$ 145,49 R$ 45,00 R$ 0,00 R$ 2029,96  

 R$ 1803,41 R$ 36,06 R$ 145,49 R$ 45,00 R$ 0,00 R$ 2029,96  
 

Bilhetes 

Número Localizador Passageiro Data Emissão Conjugados 

957-2163430596 AQMBUZ HOFFMANN/GLEISI MRS 08/12/2021 - 
 

• Confirme sempre nomes, datas, trechos e voos antes da emissão. Após a emissão pode não ser possível alterá-los 
ou ter algum custo. 

• Tarifas e disponibilidades sujeitas a alterações sem prévio aviso. 

• Somente a emissão do bilhete garante a tarifa. 

• Algumas tarifas não permitem alterações e/ou reembolso após a compra. Caso julgue necessário ter esta informação, 
consulte-nos. 

• Algumas tarifas não permitem marcação e/ou escolha de assentos. Caso julgue necessário ter esta informação, 
consulte-nos. 

• Apresente-se no Check-in com 2 horas de antecedência em voos nacionais, portando o documento de identidade 
Original, ou com 3 horas em voos internacionais, portando o passaporte e os vistos necessários para entrada no 
país de destino. 

• 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. 

• Para viagens de/para os EUA, ou que incluam voos que sobrevoem o território americano, é mandatório informar o 
nome completo (conforme o passaporte), a data de nascimento e o sexo no momento da emissão. 

• Informações sobre validade de passaporte, vacinas e vistos que possam ser necessários para sua viagem e 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 de que alguns países 
exigem que o passaporte tenha uma validade mínima de 6 meses para o embarque. 
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Descubra nossa nova experiência
digital

Com nosso novo Check-in automático Você já não
precisa fazer Check-in!

Compre, coloque e receba dinheiro em nossa
carteira virtual LATAM Wallet

Escolha se prefere receber suas notificações por
WhatsApp ou email

Tudo pronto para sua viagem

Chegue ao aeroporto com antecedência e siga estes
passos:

Deixe sua bagagem no balcão

Se tiver apenas bagagem de mão, vá direto ao controle

de segurança.

Dirija-se ao controle de segurança

Apresente o cartão de embarque e a documentação

para sua viagem.

Procure seu portão de embarque
Confirme-o nas telas do aeroporto ou com nossa equipe

Não se atrase!

Confirm seu grupo para embarcar

Temos grupos de embarque. Confirme seu número e

espere seu número para embarcar.

Informações de bagagem

Bagagem de mão
Apenas se estiver inclusa em sua passagem.

Artigo pessoal
45 cm. de altura
35 cm. de
comprimento
20 cm. de largura

Bagagem de mão
55 cm. de altura
35 cm. de
comprimento
25 cm. de largura

Verifique os artigos proibidos em Minhas viagens.

Bagagem despachada
Apenas se estiver inclusa em sua passagem.

Peso
Até 23 kg por peça

Medidas
Máximo 158 cm

lineares(altura + largura +

comprimento)

Precisa de mais bagagem?
Você pode comprar bagagem adicional entrando em Minhas

viagens ou diretamente no aeroporto.

1. Primeiro dobre aqui

Nº de Compra LA9577004FFJD

Gleisi Hoffmann
BLACK SIGNATURE

LA3029
11 de dez de 2021

Operado por

LATAM Airlines Brasil

Brasília
17:10 BSB

Rio de Janeiro
18:55 SDU 094 Reserva AQMBUZ

Embarque

16:30 / O embarque finalizará às
16:50

Assento

1A
Premium Economy

Terminal

1

Embarque

Grupo 1
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