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Sua conta eDestinos: o que ela oferece e como usá-la?

Pensando em seu conforto, criamos e estamos constantemente melhorando sua conta
eDestinos. Veja como você pode gerenciar suas reservas mais facilmente com sua conta e por
que vale a pena criá-la!

Onde posso fazer o login ou me registrar?

Você encontrará um link para sua conta na barra de menu da eDestinos ou diretamente neste.

Se você já possui uma conta, pode fazer o login com seu e-mail e senha. É tudo!

Se você ainda não tem sua conta, pode se cadastrar inserindo seu endereço de e-mail. Em
seguida, enviaremos uma mensagem para seu endereço com um link que você deve usar para
criar a senha. Depois de criar a senha, você poderá usar sua conta.

O que é sua conta?

Sua conta eDestinos é um lugar onde você pode gerenciar convenientemente suas reservas –
tanto aéreas quanto de hotel. Graças a ela, você também pode adicionar e salvar os dados para
o check-in online. Além disso, os usuários logados obtêm descontos em reservas de hotéis e
podem receber noti�cações sobre alterações nos preços dos voos observados. Isso torna a
busca por opções baratas de viagens ainda mais fácil!

Além disso, a conta permite reservar voos e hotéis de uma forma mais rápida e cômoda, graças
ao fato de que não é necessário preencher cada vez os mesmos dados nos formulários de
reserva. Isso é importante para aqueles que viajam com frequência!

O que você pode fazer em sua conta?

Que opções podem ser encontradas em sua conta?

1. Reenviar o e-mail de con�rmação da reserva para o endereço de e-mail selecionado.
2. Adicionar os dados necessários para o check-in online – tanto para você como para os

outros passageiros.
3. Alterar a data do voo – Sua conta te permite enviar uma pergunta se é possível

alterar a data do voo.
4. Mudança de dados de contato – endereço de e-mail e número de telefone.
5. Visualização de reservas aéreas e de hotel.
6. Informações sobre vistos necessários (com possibilidade de compra) e documentos

adicionais, assim como as regras de viagem em vigor.
7. Possibilidade de adquirir serviços adicionais, tais como:

bagagem despachada,
embarque prioritário,
seguro de viagem,
aluguel de carros,
reserva de acomodação – com desconto possível de até 30%.

8. Possibilidade de gerenciar seus próprios alertas de preços – de�nir noti�cações sobre
os melhores preços de voos nas rotas escolhidas.

É possível encontrar as reservas anteriores em sua conta?
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Se você ainda vai criar sua conta eDestinos, então você também poderá ver suas reservas
anteriores. Tudo o que você precisa fazer é usar o formulário na tela "Minhas reservas",
especi�cando o número do pedido da eDestinos. Atenção! Para poder importar as reservas
anteriores, as reservas devem ser feitas através do mesmo endereço de e-mail usado para
criar sua conta.

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


