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ATENÇÃO: 

A marcação dos Assentos, poderão ser feitas desde que use o

Código da Reserva - Air Canada !!!

O Código da Reserva é composto por 6-digitos alfa-numéricos.

Ele pode ser encontrado no canto direito do topo do seu bilhete

Air Canada ou então no seu itinerário. Somente com o Código da

Reserva correto será possível encontrar suas informações.

Caso tenha adquirido seu bilhete através de Agência de Viagens

solicite o seu Código de Reserva - Air Canada.
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1º PASSO:

Entrar no site, www.aircanada.com escolher a opção do 
Idioma em Inglês.

Na página inicial clicar na opção: 

(Manage My Bookings).
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http://www.aircanada.com/
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2º PASSO:

Quando a página estiver aberta, inserir o código da
reserva AC (Booking Reference) e o sobrenome do
passageiro como está na reserva (Passenger Last
Name), após clicar no botão Search.
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3º PASSO:

Clicar em alterar assentos (Change Seats) no 

trecho em que optar pela alteração.
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MAPA DE ASSENTOS

LEGENDA:

Assentos disponíveis: AZUL
Assentos preferenciais (são cobrados): AMARELO

Os assentos com X já estão ocupados
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4º PASSO:

Após selecionar o assentos, clicar em continue.
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5º PASSO:

Concluído. Após clicar no botão continue,

automaticamente haverá a confirmação da

marcação dos novos assentos.
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ATENÇÃO:

Caso realize o pagamento dos assentos preferenciais pelo
web site será cobrado como uma transação internacional
em dólar canadense, sujeito a variação cambial e ao
encargo do IOF.

Se quiser a cobrança localmente em Reais (R$) favor
ligar para nossa central de reservas no telefone abaixo:
(11) 3254-6630 - SP
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ATENÇÃO: 

Os assentos estarão sujeitos a alteração sem prévio
aviso. Caso tenha pago pelo assento preferencial e
devido a alteração ele não foi utilizado o mesmo será
reembolsado. Solicite o reembolso através do e-mail:
reembolsobrasil@aircanada.ca

Agradecemos por contar com a 

Air Canada
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