
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:

Nova York (US)
N° de solicitação de compra:

596542176800

Passageiros (SOBRENOME/S, Nome/s):

LOBATO, MARIA EDUARDA
Identidade:

14763714740
Número de eTicket:

0169542944971

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

Azul 2DLOEE

United Airlines MVMTGK

Gol INPURC

Você pode verificar o status do seu voo e fazer o
seu check-in on-line, entrando em Minha Conta

IDA

Azul
AD 4374

Código de reserva:

2DLOEE

Sai Fri 17 Dec. 2021

 18:20SDU
Rio de Janeiro (BR)
Aeroporto Santos Dumont

Chega Fri 17 Dec. 2021

 19:30GRU
São Paulo (BR)
Aeroporto Internacional Guarulhos

Duração do voo:

1h 10m
Classe:

ECONOMY
Assentos:

1 assento(s)

United Airlines
UA 148

Código de reserva:

MVMTGK

Sai Fri 17 Dec. 2021

 21:30GRU
São Paulo (BR)
Aeroporto Internacional Guarulhos

Chega Sat 18 Dec. 2021

 05:20EWR
Nova York (US)
Aeroporto Internacional Newark Liberty

Duração do voo:

9h 50m
Classe:

ECONOMY
Assentos:

1 assento(s)

Bagagem

Inclui mochila ou bolsa

Inclui bagagem de mão

Inclui bagagem para despachar 1 mala por adulto

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

VOLTA

United Airlines
UA 149

Código de reserva:

MVMTGK

Sai Sun 09 Jan. 2022

 22:05EWR
Nova York (US)
Aeroporto Internacional Newark Liberty

Chega Mon 10 Jan. 2022

 09:40GRU
São Paulo (BR)
Aeroporto Internacional Guarulhos

Duração do voo:

9h 35m
Classe:

ECONOMY
Assentos:

1 assento(s)

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


Gol
G3 1094

Código de reserva:

INPURC

Sai Mon 10 Jan. 2022

 11:20GRU
São Paulo (BR)
Aeroporto Internacional Guarulhos

Chega Mon 10 Jan. 2022

 12:20GIG
Rio de Janeiro (BR)
Aeroporto Internacional Galeão Antonio
Carlos Jobim

Duração do voo:

1h 00m
Classe:

ECONOMY
Assentos:

1 assento(s)

Bagagem

Inclui mochila ou bolsa

Inclui bagagem de mão

Inclui bagagem para despachar 1 mala por adulto

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

Política de alterações e cancelamentos

Alteração de data ou itinerário

O que acontecerá se eu quiser mudar a passagem antes da viagem e o voo ainda não tiver saido?
A companhia aérea permite que você realize alterações sem que você tenha que pagar nenhuma multa. É importante destacar que
se a passagem nova for mais cara que a original, você deverá pagar a diferença tarifária entre ambas.

O que acontecerá se eu quiser alterar algum dos trechos do voo e já tiver pegado o primeiro avião?
A companhia aérea permite que você realize alterações sem que você tenha que pagar nenhuma multa. É importante destacar que
se a passagem nova for mais cara que a original, você deverá pagar a diferença tarifária entre ambas.

O que acontecerá se eu quiser mudar a passagem e não tiver me apresentado no aeroporto?
A companhia aérea não permite alterações na passagem.

Cancelamento

O que acontecerá se eu quiser cancelar a passagem antes da viagem e o voo ainda não tiver saído?
A passagem não é reembolsável.

O que acontecerá se eu quiser cancelar algum dos trechos do voo e já tiver pegado o primeiro avião?
A passagem não é reembolsável.

O que acontecerá se eu quiser cancelar a passagem e não tiver me apresentado no aeroporto?
A passagem não é reembolsável.

Os custos informados se aplicam a cada passageiro adulto e estão convertidos á moeda local segundo o câmbio do dia. Os valores devem ser
pagos á vista. As alterações e os cancelamentos, em caso de ser permitidos, podem ser realizados até 24 horas antes do embarque e durante
um ano a partir da data da compra. As taxas de serviço a companhia cobrados na reserva original não serão reembolsados.

Lembre apresentar-se no aeroporto  antes do horário de saída do seu voo.3 horas

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


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

