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Última atualização da Cia 

 29/03/2021 

INFORMAÇÃO IMPORTANTE 

Para passageiros que viajam com destino a Turquia ou para 

outros países, via Turquia. 

De acordo com as decisões das autoridades oficiais e cuidados relacionados a saúde, a partir de 30 de 

dezembro de 2020 será exigido que antes de todos os voos para a Turquia, os passageiros apresentem 

um resultado negativo de teste de PCR, obtido nas últimas 72h que antecedem ao embarque. Esse 

procedimento será aplicado tanto para passageiros que viajam para a Turquia, como àqueles que 

viajam para outros países via Turquia (passageiros em trânsito). 

 Para os passageiros em trânsito será necessário que verifiquem se o teste de PCR negativo também é 

exigido no país de destino, assim como qualquer documentação complementar necessária.  

 O procedimento ficará ativo até 01 de março de 2021 e o teste de PCR não é obrigatório para 

passageiros menores de 6 anos de idade. 

 

a) Voos Turkish que sofreram alteração involuntária 

(superior a 15 minutos) 

b) Voos Turkish suspensos ou cancelados, sem opção de 

reacomodação 

Tipo do bilhete 

Válido tanto para bilhetes com ida e volta como para aqueles só de ida 

Alterações permitidas 

1 

Crédito 

b) Voos Cancelados pela Turkish:  

Para voos suspensos/cancelados devido ao COVID-19 há a opção de converter o bilhete em crédito. Para 

verificar as condições e regras, entre em contato com os canais oficiais da Agência de Viagens. 

Prazo para remarcação: 



a) Deve ser realizada antes da data de embarque original para evitar no-show. 

b) Até 31/12/2021. A remarcação deverá ser realizada antes da data de embarque para evitar o no-show. 

Multa alteração de data: 

a) Alteração involuntária realizada pela Turkish acima de 15 minutos, fica autorizada a alteração sem multa 

nem diferença tarifária respeitando a mesma cabine. 

b) Fica autorizada a alteração sem multa nem diferença tarifária respeitando a mesma cabine, até 

31/12/2021, sem opção de reacomodação pelo sistema e com status I do bilhete. 

Permite reembolso integral 

Permite remarcação e crédito. Para outras opções, entre em contato com os canais oficiais da agência de 

Viagens. 

Sobre Noshow 

Em caso de no-show, deve-se seguir as regras tarifárias do bilhete e não haverá isenções. 

 

Voos emitidos que não sofreram cancelamentos e 

alterações por parte da companhia aérea 

Tipo do bilhete 

Válido tanto para bilhetes com ida e volta como para aqueles só de ida 

Período emissão do bilhete 

Até 31/12/2021 

Alterações permitidas 

Apenas 1 

Período embarque 

Até 31/12/2021 

Realizar nova viagem até 

Até 31/12/2021  

Permite reembolso integral 

Permite remarcação e crédito. Para outras opções, entre em contato com os canais oficiais da agência de 

Viagens. 

Prazo para remarcação 

Até 31/12/2020 

Multa de alteração da data 

a) Emitidos até 20/03/2020 com embarque 

até 31/12/2020, primeira remarcação gratuita, 

respeitando a mesma cabina de serviço, 

com embarques até 31/12/2021 incluindo o retorno. 



b) Emitidos de 21/03/2020 e 31/03/2021 

voo não cancelados, a remarcação sem cobrança de 

multa, porem a diferença será cobrada se 

houver, com embarque até 31/12/2021 incluindo 

o retorno. 

Sobre Noshow 

Em caso de no-show as solicitações para alterações devem seguir as regras da base tarifária do bilhete e não 

haverá isenções. 

 

Embarque negado para destinos com fronteiras fechadas 

ou passageiros com resultado positivo para COVID-19, 

através de exames de RT-PCR. 

Tipo do bilhete 

Válido tanto para bilhetes com ida e volta como para aqueles só de ida 

Período emissão do bilhete 

Emitidos 

entre 11/06/2020 e 

28/02/2021, com embarque original 

até esta mesma data, e que tenha 

sido negado por fronteiras fechadas 

ou resultado positivo de COVID-19 

via teste de RT-PCR, fica autorizada a 

remissão sem a cobrança de multa/ou 

dirença tarfária respeitando a mesma 

cabine de serviços. 

A alteração pode ser realizada uma vez, para 

embarques a partir de 21/03/2021 – incluindo o retorno. 

Para embarques a partir de 21/02/2021 fica autorizada 

a isenção da multa de reemissão, porem diferenas de tarifa, 

cambiais e/ou taxa de noshow deverão ser aplicadas 

Alterações permitidas 

1  

Permite reembolso integral 

Permite Alteração e crédito. Para outras opções, entre em contato com os canais oficiais da Agência de 

Viagens. 
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