Confira as dicas da
Pássaro Marron para
você viajar com mais
conforto e tranquilidade.

Compre a sua
passagem com
antecedência

Compre a sua
passagem pelo
nosso website

e garanta a sua viagem
para a data desejada
devido a grande procura
que teremos neste verão.

e retire em nossas
salas de autoatendimento,
disponíveis nos terminais
rodoviários. *

Tenha em mãos
a passagem
preenchida

É obrigatória a
apresentação de um
documento original

e facilite o seu
embarque e dos
demais passageiros.

com foto no momento do
embarque. Apresente-o ao
motorista antes de cada viagem.

Crianças
com até 5
anos de idade

Neste verão
estaremos operando
com força máxima

estão isentas do
pagamento da passagem,
desde que viagem no colo
do responsável e apresentem
os documentos originais
antes de cada embarque.

para atender a todos os clientes
de São Paulo, Vale do Paraíba
e litoral paulista. Dezenas de
horários extras serão
disponibilizados pela
Pássaro Marron. **

Ao viajar
com seu animal
de estimação

Ao colocar
sua bagagem no
bagageiro do ônibus

este deve ser transportado
em recipiente próprio para
este fim, com as medidas
máximas de 41x36x33
centímetros (CxLxA). ***

não se esqueça de pegar com o
nosso funcionário o comprovante
de embarque dela. Este comprovante
é a garantia de que sua bagagem
viaja de forma segura

Clique aqui e
conheça nossos
pontos oficiais

Chegue com pelo
menos 1 hora de
antecedência

de embarque e desembarque
no litoral norte, com
acompanhamento da
fiscalização da empresa.

na rodoviária, pois
nessa época do ano
o movimento nos
terminais triplica.

* Terminal rodoviário Tietê (São Paulo), em São José dos Campos, Guaratinguetá, Caraguatatuba e no Aeroporto Internacional
de Guarulhos.
** Caso necessário utilizaremos outras empresas do grupo, como o Metropolitano (cor cinza da Pássaro Marron), Kaiowa,
Penha e também Expresso Caxiense. Garanta o seu embarque, conheça as empresas e surpreenda-se.
*** O animal ficará no assento ao lado do passageiro que o está levando. A cobrança da passagem refere-se ao ASSENTO
ocupado por ele. Não estamos cobrando passagem do animal de estimação. Estas medidas, além de permitir o transporte de
animais de estimação, resguardam o conforto e segurança dos demais usuários. Lembrando que o animal de estimação deve
ter no máximo 10 quilos.

