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Como reservar um voo e hotel apenas uma transação?

Você está planejando uma viagem de avião e uma estadia mais longa no seu destino? Graças aos
pacotes Voo + Hotel, você economizará tempo procurando um voo e acomodação, além de
obter descontos vantajosos.

O pacote Voo + Hotel permite que você encontre as melhores ofertas de voos e hotéis em locais
selecionados. O mecanismo de pesquisa simples e intuitivo ajudará a combinar rapidamente
as ofertas às suas necessidades. Existem mais de 1,1 milhão de acomodações veri�cadas por
viajantes. Veja qual oferta será melhor para você. Para reservar um voo e acomodação, basta
visitar a aba “Voo + Hotel” no eDestinos e seguir as instruções abaixo.

 

Como reservar um pacote?

Etapa 1. Digite as informações sobre sua viagem no mecanismo de pesquisa.

Vá na aba “Voo + Hotel” no site do eDestinos;
No motor de busca no topo da página, insira o local de partida e destino, as datas de
viagem, o número de hóspedes e o número de quartos;
Clique em “Pesquisar”.

Etapa 2. Ajuste os resultados da pesquisa às suas preferências.

Pesquise por localização: clique no mapa à esquerda dos resultados e encontre um
lugar para �car no local selecionado;
Pesquise por �ltros: na área de �ltro, à esquerda dos resultados da pesquisa,
especi�que:
Padrão de alojamento (de uma a cinco estrelas);
Avaliação dos hóspedes (de um a cinco pontos);
Tipo de edifício (hotel, apartamento, casa de hóspedes, etc.);
Instalações próximas (centro da cidade, monumentos, atrações, transportes públicos);
Número de refeições incluídas;
Preço;
Instalações necessárias no alojamento (acesso à Internet, ar-condicionado,
estacionamento, etc.).
Pesquise por classi�cação: use os botões na parte superior da página para classi�car os
resultados de acordo com:

Preço;
Avaliação de hóspedes;
Número de estrelas;
Distância dos pontos selecionados.

Etapa 3. Escolha a melhor oferta.

Clique em “selecionar” ao lado de uma das ofertas nos resultados da pesquisa principal;
Role a página e selecione um dos quartos disponíveis;
Escolha o voo que será melhor para você. Você pode usar a classi�cação, como na etapa
2.

Etapa 4. Preencha os dados dos passageiros e escolha o meio de pagamento.
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Digite os dados do passageiro no local designado. Você pode fazer isso manualmente
ou fazendo login na sua conta do eDestinos ou do Facebook;
Forneça seus contatos;
Escolha o meio de pagamento;
Reserve e pague.

Feito! Seu voo e hotel estão reservados. Faça as malas e aproveite uma viagem sem estresse!

Este artigo tem as informações que você estava procurando?  Sim  |
Não


