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5 coisas para saber antes de viajar

Viajar é uma das coisas mais gostosas que qualquer pessoa pode fazer. Como nossa
especialidade é mostrar como você pode viajar da maneira mais fácil e economicamente
possível, �zemos uma lista das cinco coisas mais importantes que o viajante precisa saber antes
de pegar o avião. Preste atenção nas dicas a seguir se prepare!

COMO ENCONTRAR PROMOÇÕES DE PASSAGENS AÉREAS

Usando a eDestinos, o que você mais vai ver é promoção! Sim, estamos engajados todos os dias
na missão de levar aos nossos viajantes ofertas de passagens aéreas, hotéis e aluguel de
carros. Há três maneiras muito simples de se manter a par de promoções de voos:

- Acesse nossa página de ofertas neste link. A página é uma miscelânea de promoções e preços
baixos – e é atualizada diariamente! VEJA AQUI!

- Assine nossa newsletter. Você vai receber as ofertas de passagens aéreas no seu e-mail!

- Crie seus alertas de preço. Cadastrando-se no site da eDestinos, você pode escolher para onde
quer ir e, quando tivermos promoções para o destino, você recebe por e-mail.

DOCUMENTAÇÃO E VISTO

Imagina chegar ao aeroporto e não poder embarcar – ou, pior, chegar no país de destino e ter
que voltar. Ninguém quer que isso aconteça, por isso, antes de viajar, veri�que os países que
exigem visto de brasileiros, visto de trânsito e documentação exigida para pegar o voo.

O QUE PODE SER LEVADO NA MALA

Para que sua mala passe pelas regras de segurança dos aeroportos, veja o que você pode e não
pode levar na mala despachada e na mala de mão, antes mesmo de fazer sua mala. Outra
questão importante se refere ao excesso de bagagem: cada companhia aérea tem limite de peso
e dimensão de bagagem e, acima dessa regra, você precisa pagar a tarifa de excesso. Fizemos
um guia especial sobre bagagens de avião, veja aqui!

SEGURANÇA E SAÚDE

Veri�que se o seu local de destino exige algum tipo de vacinação antes da viagem – isso é de
suma importância. Além disso, checar a temperatura do destino durante o passeio é essencial
para saber o que levar e se prevenir – botas de neve ou protetor solar? A alimentação e a higiene
também são pontos a serem observados, porque seu organismo pode não estar acostumado
com os ingredientes e temperos típicos do local para onde você vai.

COMO FAZER CHECK-IN

Tudo preparado? Está indo para o aeroporto, ou já chegou lá? Basta fazer o check-in. Você pode
fazer check-in online, nos totens do aeroporto ou no balcão da companhia aérea. Depois de feito
o check-in e com o cartão de embarque em mãos, basta se dirigir ao portão de embarque e
#bora! #oMelhoréViajar

*** ATENÇÃO! Em julho de 2016, o sistema de checagem de segurança nos aeroportos
brasileiros se tornou mais minucioso e demorado. Portanto, recomendamos que os passageiros
cheguem ao aeroporto e passem pela segurança ainda antes.
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PARA VOOS NACIONAIS: chegue duas (2) horas antes do voo.
PARA VOOS INTERNACIONAIS: chegue três (3) horas antes do voo.
Não corra o risco de perder seu voo!

Gosta das nossas informações? Acesse nosso blog para
inspirações, ofertas e dicas sobre viagem. Clique aqui!

Informações importantes:

Busca de passagens aéreas
Como reservar assentos / poltronas?
Como funciona o cartão de embarque eletrônico?

Veja também:

  

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