Voos internacionais,
agora no

International flights are now at Terminal 3

A cada dia,
um aeroporto
ainda melhor.

Voos Internacionais

Uma mudança para fazer um aeroporto ainda melhor

International Flights

O Terminal 3 passa a operar, de forma
exclusiva, todos os voos internacionais
que saem de Belo Horizonte: Miami
(EUA), Lisboa (Portugal), Cidade do
Panamá (Panamá) e Buenos Aires
(Argentina), além de Orlando (EUA)
a partir de novembro de 2015, Punta

Cana (República Dominicana) e
Santiago (Chile), estes dois últimos
sazonais. Com esta transferência, será
possível ampliar a área no Terminal
atual para embarques e desembarques
domésticos, oferecendo mais conforto
e espaço para os passageiros.
Os procedimentos de check-in,
controle de passaporte, alfândega e
inspeção de segurança também são
realizados no Terminal 3, que conta
com estacionamento exclusivo e
transfer gratuito.
Lembre-se de chegar com no mínimo
duas horas de antecedência e faça
uma boa viagem!

Domestic Flights

Voos Domésticos

International Flights

Voos Internacionais

Domestic Flights

International flights are now at Terminal 3
A change to make a better airport
BH Airport has been working to make
International Airport of Belo Horizonte one
of the best in the country. One step is the
international arrivals and departures transfer
to Terminal 3, a change that is temporary –
during the construction of new Terminal 2.

Cargo Terminal

Estacionamento Premium
Premium parking
Acesso para pedestres
Pedestrian access

Voos internacionais agora no Terminal 3
A BH Airport está trabalhando para
fazer do Aeroporto Internacional de
Belo Horizonte um dos melhores
do país. E uma das etapas mais
importantes
desta
transformação
é a transferência dos embarques e
desembarques internacionais para o
Terminal 3. Uma mudança que será
transitória e durará até a conclusão das
obras do Terminal 2.
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Voos Domésticos

Estacionamento Econômico
Economic parking

Estacionamento Premium
Premium parking
Acesso para Acesso
pedestresaos terminais
Terminals access
Pedestrian access

Saída do Transfer
Transfer departure

Estacionamento Econômico
Economic parking
Saída do Transfer
Transfer departure

Acesso aos terminais
Terminals access
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Terminal 3 will operate, exclusively, all
international flights departing from Belo
Horizonte: Miami (USA), Lisbon (Portugal),
Panama City (Panama) and Buenos Aires
(Argentina), including Orlando (USA) from
November 2015, Punta Cana (Dominican
Republic) and Santiago (Chile), these two

seasonal latter. With this change it will be
possible to enlarge the area at the current
Terminal for domestic departures and
arrivals, offering more comfort and space for
passengers.
Check-in procedures, passport control,
customs and security inspections are also
carried out at Terminal 3, which has an
exclusive parking and a free transfer bus
service.
Please remember to arrive at the airport with at
least two hours in advance and have a nice trip!
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Mais espaço nas áreas de embarque
e desembarque
Para sua comodidade, a área de embarque internacional do Terminal
3 é maior e oferece mais portões. E quando for desembarcar, novas
esteiras com maior capacidade de processamento de bagagem
estarão à sua disposição.

Check-in internacional, processos de
inspeção de segurança, alfândega e
controle de passaporte
Todos os procedimentos para embarque internacional passam a
ser realizados no Terminal 3.

Chegadas de voos domésticos para
conexões internacionais
Se você está chegando de um voo doméstico no Terminal 1 e
vai embarcar em um voo internacional, procedimentos como
check-in, despacho de bagagem e controle migratório passam
a ser realizados no Terminal 3. Para seu conforto, a BH Airport
oferece transporte entre os terminais: o transfer gratuito.

Chegadas do exterior para conexões
domésticas
E se você está chegando de um voo internacional no Terminal
3 e vai embarcar em uma conexão doméstica, os procedimentos
padrão serão realizados no Terminal 1. Você também pode utilizar
o transporte gratuito entre os terminais.

Chegadas e partidas dos ônibus
Os ônibus da Conexão Aeroporto (Executivo e Convencional da
empresa Expresso Unir) realizam embarque e desembarque de
passageiros no Terminal 3. As demais linhas de ônibus não têm a
rota alterada.

Transporte gratuito entre terminais
Quer ir de um terminal para outro? Fique tranquilo! A BH Airport
oferece transfer gratuito para o transporte de passageiros.

Serviço de Orientação à Saúde do
Viajante
Todos os serviços do Centro de Orientação à Saúde do Viajante
oferecidos pela Anvisa permanecem no Terminal 1. Portanto, antes
de embarcar para o exterior, aqueles passageiros que precisam
dos serviços de Certificado Internacional de Vacinação e Profilaxia,
ou a isenção deste serviço, bem como outras orientações, deverão
procurar o escritório da Anvisa no Terminal 1.

Estacionamento Premium exclusivo
Para a sua comodidade, você pode estacionar seu veículo em
frente ao Terminal 3. São 400 vagas à sua disposição.

Alimentação, serviços exclusivos e
conveniências
No Terminal 3 você encontra café, aperitivos, livraria e revistaria,
serviços como envelopamento de bagagem, casa de câmbio,
caixas eletrônicos e locação de veículos.

Free Shop
Para você que gosta de ir às compras, o Terminal 3 possui duas
lojas Free Shop: uma na área de embarque, com 157 m², e outra
na área de desembarque, com 305 m².
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Bigger departure and arrival lounges
For your convenience, the international departure lounge of
Terminal 3 is larger and offers more gates. New carousels with
extra baggage processing capacity will be at your disposal at your
arrival.

International check-in, security
inspection processes, customs and
passport control
All international boarding procedures are now at Terminal 3.

Domestic flight arrivals connecting to
international flights
Passengers landing from domestic flights at Terminal 1 and
connecting to international flights are required to proceed to
Terminal 3 for procedures such as check-in, baggage check and
immigration control. For your convenience, BH Airport offers a free
transfer bus service between Terminals.

International flight arrivals connecting
to domestic flights
Passengers landing from international flights at Terminal 3 and
connecting to domestic flights are required to proceed to Terminal
1 where standard procedures take place. You can also use the free
transfer bus service between Terminals.

Bus Arrivals and Departures
Conexão Aeroporto buses (Executive Shuttle) and Unir buses
(Standard) will stop at Arrivals and Departures at Terminal 3. Other
bus lines will not have their route changed.

Free transport between terminals

Would you like to go from one terminal to another? Don’t worry!
BH Airport offers a free transfer bus service between Terminals.

Guidance Information Service for
Travelers’ Health

All Traveler Health Guidance Center services offered by ANVISA
remain at Terminal 1. Passengers taking international flights, who
need the International Certificate of Vaccination and Prophylaxis
services, or an exemption of this service, as well as other guidelines,
must look for ANVISA office at Terminal 1.

Exclusive Premium Parking Lot

For your convenience, you can park your vehicle in front of
Terminal 3. There are 400 parking places at your disposal.

Food, Exclusive Services and
Conveniences

At Terminal 3, you find coffee shops, snacks, bookstores and
newsstands, services such as baggage wrapping, currency
exchange, ATMs and car rentals.

Free Shop

If you like shopping, Terminal 3 has two Free Shops: one at the
departure area, with 157 m², and another one at the arrivals area,
with 305 m².
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Terminal 2

Terminal 2

A construção do novo Terminal vai dobrar a capacidade do
aeroporto para cerca de 22 milhões de passageiros ao ano e
implantar 17 novas pontes de embarque. O Terminal 2 estará
equipado com salas de embarque doméstico e internacional, mais
balcões de check-in e novas esteiras de devolução de bagagens.

The construction of a new terminal will double the airport’s
capacity to around 22 million passengers a year and build 17 new
boarding bridges. Terminal 2 will be equipped with domestic and
international boarding rooms, more check-in counters and new
baggage carousels.

Ele se integrará ao Terminal atual, totalizando 26 pontes de
embarque, garantindo mais fluidez e conforto aos passageiros.

With a total of 26 boarding bridges, Terminal 2 will be integrated
to the current terminal, ensuring more fluidity and more comfort
to the passengers.

Em breve um aeroporto melhor e mais
moderno

Tudo para que você tenha a melhor experiência no aeroporto e
uma ótima viagem.

A better and more modern airport is
coming soon

All of this so you can have a great experience with BH Airport and
an excellent trip.

A cada dia,
um aeroporto
ainda melhor.

BALCÃO DE INFORMAÇÕES:
Terminal 1: +55 (31) 3689-2700
Terminal 3: +55 (31) 3689-2100
0800 037 1547
contato@bh-airport.com.br
www.bh-airport.com.br

