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Para embarques de 01 até 30/04 

A Companhia Gol Linhas Aéreas fará alterações nos voos com embarque entre 01 e 30 de abril de 2021, em 

decorrência do atual cenário de pandemia. A readaptação na malha aérea tem como objetivo manter um 

equilíbrio entre a qualidade da operação e a demanda por voos em locais com novas restrições.  

Acesse o site da Gol e clique em “Confirme seu voo” para remarcar sua viagem de forma simples e prática. 

A remarcação poderá ser feita para o mesmo período ou para uma nova data. 

Ao realizar a alteração através do portal da GOL, nossa companhia, como intermediária do processo, perderá 

acesso para realizar alterações na sua viagem. Para solicitar futuras remarcações ou cancelamentos será 

necessário entrar em contato diretamente com a companhia GOL. 

 

Voos domésticos 100% onlines*. 

(*) Para voos com outras companhias aéreas, entre em contato com os canais oficiais da agência de viagens 

para consultar política específica. 

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

Alterações permitidas 

1 

Período de embarque 
Voos no periodo de 01/08 a 31/12/2020 (mesma regra vale para voos compreendidos entre 01/03 e 

31/12/2020) 

Realizar nova viagem até 
A nova data poderá ser até 330 dias a partir da data de solicitação, conforme disponibilidade de inventário.  

Multa alteração de data 

Sem multa, sujeito a diferença tarifária se houver. 

A solicitação de remarcação deverá ser realizada antes da data de embarque original. 

Prazo para remarcação 

330 dias a partir da data de solicitação.  

A solicitação de remarcação deverá ser realizada antes da data de embarque original. 

Permite alteração de itinerário sem multa 

Sem multa nem diferença tarifária. 

https://www.voegol.com.br/
https://reacomodacaogol.voegol.com.br/AcomodacaoEncontreSeuVoo?culture=pt-br&_ga=2.165158201.767208597.1615929565-1379492387.1615929565


Sobre NOSHOW: 

Caso não tenha interesse em viajar na data programa, o passageiro deverá entrar em contato com a agência 

de viagens antes do embarque para verificar as opções de remarcação ou crédito oferecidas pela companhia 

aérea.   No caso de no-show Aplicam-se as penalidades conforme regra tarifária. 

 

Voos internacionais 100% onlines*. 

(*) Para voos com outras companhias aéreas, entre em contato com os canais oficiais da agência de viagens 

para consultar política específica. 

Destinos afetados 

Todos os destinos internacionais 

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

Alterações permitidas 

1 

Período de embarque 
a) De 01/03 a 30/11/2020. 

b) De 01/12/2020 a 31/03/2021. 

c) De 01/03 a 31/12/2020. 

Realizar nova viagem até 
A nova data poderá ser até 330 dias a partir da data de solicitação, conforme disponibilidade de inventário.  

Multa alteração de data 
Sem multa. Será cobrada diferença tarifária quando a alteração da data for da baixa temporada para a alta 

temporada (meses de julho, dezembro, janeiro e feriados, incluindo véspera e dia seguinte ao feriado). 

Permite alteração de itinerário sem multa 
Sem multa, sujeito a diferença tarifária. 

Sobre NOSHOW: 
Caso não tenha interesse em viajar na data programa, o passageiro deverá entrar em contato com a agência 

de viagens antes do embarque para verificar as opções de remarcação ou crédito oferecidas pela companhia 

aérea.   No caso de no-show Aplicam-se as penalidades conforme regra tarifária. 
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