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Informações



Brasil
Antes de sair do Brasil

envie uma foto sua ao nosso
whatsapp

Digitando o numero

+ 56 9 4101 6076.

Você também pode já trazer impresso e preenchido (a mão) o 
formulário a ser entregue na Aduana, utilize o link enviado ao seu e-mail 
com a confirmação do seu agendamento.





Imigração

Você passara pela PDI que é a Policia
Internacional.

Talvez façam algumas perguntas, o que 
é normal, tenha em mãos:

✓Endereço de onde ira ficar hospedado

✓RG (máximo de 10 anos da data de 
emissão) ou Passaporte

✓Voucher do seu voo 

O papel entregue pela PDI debe ser muito
bem guardo pois você ira precisar na hora 
da saida do país.



Bagagem
Verifique na TV acima das esteiras o numero do voo e confira se é o seu.

Espere sua mala e retire da esteira.



Aduana (Alfandega)
No avião te entregaram uma folha você deve

preencher com os dados requeridos, esse formulário como
já foi dito no inicio pode ser trazido já preenchido de casa.

Caso esteja portando algum alimento vegetal ou
animal, ou tenha guardado uma fruta ou lanche do avião
também deve ser declarado na folha para não ter problema
nem ser multado.

Trazer o alimento não tem problema porem deve ser
declarado

❑Se estiver declarado e não pode entrar no pais com aquele
alimento apenas será descartado o mesmo

❑Se NÃO estiver declarado possivelmente você será multado.

Produtos PROIBIDOS Frutas, Verduras, Carnes não cozidas



Aduana

Na Aduana 
entregue o 
Formulário 
preenchido e passe 
suas malas, bolsas, 
mochilas, etc... 
pelo scaner.



Na saída da
Aduana no chão tem
uma faixa verde siga
essa faixa até uma
porta de vidro,
também com uma
faixa verde.

Encontrar
nossa Equipe



Vire a DIREITA



Passando pela porta da Foto,
você saira em um corredor
longo, ao lado esquerdo terá
uma grade branca onde
estaremos esperando com uma
placa do logo do Transfer Brasil
como a Figura ao lado.

Nossos motoristas estarão
devidamente uniformizados.





Seu Transfer
Aeroporto – Hotel – Aeroporto

Santiago – Chile

www.transferbrasil.cl


