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Ampliamos a nossa oferta tarifária 
a fim de lhe garantir 

a máxima flexibilidade!    
 
Ampliamos a nossa oferta tarifária a fim de lhe garantir a máxima flexibilidade!
Com este novo plano tarifário, a Air Europa passou a contar com três grupos 
de tarifas para a classe económica: Lite, Standard e Flex; e dois para a classe 
Business: Business e Business Flex. 

A nova estrutura tarifária que lhe oferecemos, inclui a tarifa Flex com a qual terá 
a máxima flexibilidade na sua viagem: permitimos-lhe fazer todas as alterações 
que achar necessárias, sem qualquer custo adicional e oferecemos também 
maior facilidade nos reembolsos. 

A nova Fare Family Flex, inclui os mesmos serviços da tarifa Standard. 

Permite-lhe ainda:

• Escolha do assento sem custo, 
• Alteração da data do voo sem penalidade, tantas vezes quanto as necessárias, 

pagando apenas a diferença de tarifa caso exista. 
• Cancelamento do bilhete, com uma penalização de apenas 30 euros. 

Se voar em classe Business, a tarifa Flex, permite-lhe efetuar todas as alterações 
gratuitamente, bem como cancelar a viagem garantindo o reembolso total. 



A Air Europa Informa

A partir de 23 de Novembro, todos os passageiros provenientes de 
um país ou área de risco ter um Teste de Diagnóstico de Infecção 
Activa (AIDT) negativo da SRA-CoV-2 realizado nas 72 horas 
anteriores à chegada a Espanha. 

O PDIA para SRA-CoV-2 admitido é o PCR (CoVID19 RT-PCR), não 
são admitidos outros testes.

Se o trânsito em Espanha for feito sem sair da zona internacional, 
a apresentação de um PDIA/PCR não será exigida. Se o trânsito 
envolver a passagem por centros de controlo fronteiriço e, portanto, 
a entrada em território espanhol, a apresentação de um PDIA/PCR 
pode ser exigida nos mesmos termos que para os passageiros cujo 
destino final seja a Espanha.

Mais Informação

https://www.aireuropa.com/es/pt/aea/normativa-para-viajar.html


Novos serviços para passageiros corporate

A Air Europa melhora a experiência de viagem dos seus passageiros corporate. 

Beneficiando das nossas tarifas de acordo, os passageiros da Classe Económica da Air
Europa com reservas em classe Y / L / V / S / U podem agora beneficiar do nosso serviço de
embarque prioritário gratuito.

▪ Sem filas para o embarque,
▪ Possibilidade de mais facilmente, cumprir as regras de distânciamento social,
▪ O embarque prioritário permite aos passageiros acomodem a sua bagagem de mão

traquilamente.

As tarifas de acordo da Air Europa incluem reservas gratuítas de assentos e o pagamento
com cartão de crédito é aceite, sem qualquer taxa adicional.

Melhorámos também as condições das nossas tarifas de acordo em classe económica, a fim
de oferecermos aos nossos passageiros corporate, a máxima flexibilidade e segurança:

• Aplicação dos descontos contratuais à nova estrutura pública FLEX, com possibilidade
de remarcação de datas de voo ilimitadas sem custos e reembolso fléxivel.

• No mínimo, duas remarcações gratuítas, antes da data da partida em todas as tarifas
aplicáveis e reembolsos grátis, até 7 dias antes da partida.

Tendo já recebido excelentes classificações em sustentabilidade e segurança de voo,
estamos a dar outro passo importante nessas áreas. Com efeito imediato, todos os voos de
longo curso serão operados exclusivamente com aeronaves Boeing 787 (Dreamliner) de
última geração.

Os passageiros beneficiam de confortáveis assentos flat bed, totalmente reclináveis na
classe executive de todos os voos de longo curso. A grande maioria dos assentos têm
acesso direto ao corredor – de acordo com o modelo de aeronave utilizado. Além disso,
todos os aviões estão equipados com rápido acesso à internet, que pode usufruir de
acordo com as várias opções tarifárias disponíveis, sem restrições de volume ou tempo.

Cuide de si. 

De toda a equipa Air Europa




