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Caminho de / para o aeroporto

Fique atento para o caminho que você fará até o aeroporto. Saber o trajeto é essencial para que
não haja atrasos ou, até mesmo, a perda do avião. Antes de iniciar a viagem, pesquise onde
estão localizados os aeroportos de partida e de chegada.

A maioria dos grandes e médios aeroportos oferece uma infraestrutura de transportes públicos
muito extensa. Muitos aeroportos têm a sua própria estação ferroviária (como Paris, Barcelona,
Nova Iorque, etc.) ou trens especiais que operam a ligação aeroporto - centro da cidade. Além
disso, quase todos os aeroportos possuem terminais de ônibus, operados por transportadoras
que oferecem ligações de alcance nacional. Às vezes, é até mesmo possível um transporte
através da rede de ônibus urbanos, como é o caso, por exemplo, do Rio de Janeiro. Os
passageiros também podem usar táxis.

O check-in começa geralmente duas horas antes da partida e termina 40 minutos antes da
decolagem. Não se atrase para o check-in, pois as companhias aéreas podem recusar sua
entrada no avião. Aproveite o check-in online para economizar seu tempo e evitar �las.

Algumas cidades têm vários aeroportos. Certi�que-se de qual aeroporto sua viagem parte e em
qual aterrissa. Na maioria dos aeroportos, é possível alugar um carro. Para passageiros que
viajam na primeira classe, o transporte para e do aeroporto pode ser incluído no preço da
passagem.

*** 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.
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:

Como reservar assentos / poltronas?
O embarque
Como funciona o cartão de embarque eletrônico?

Veja também:

  

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

Última atualização: 07.05.2018

https://www.edestinos.com.br/aeroportos
https://blog.edestinos.com.br/#utm_source=sm5&utm_medium=tg&utm_campaign=acesse-o-blog
https://www.edestinos.com.br/dicas-de-viagem/passagens-aereas/como-reservar-passagens-aereas/como-reservar-assentos-poltronas
https://www.edestinos.com.br/dicas-de-viagem/passagens-aereas/check-in-e-servico-de-bordo/o-embarque
https://www.edestinos.com.br/dicas-de-viagem/passagens-aereas/check-in-e-servico-de-bordo/como-funciona-o-cartao-de-embarque-eletronico

