
         Traslados do aeroporto  
 

 
Segunda-feira, 6 de fevereiro: chegada ao aeroporto 
 

A data aprovada por LCI para a sua chegada é segunda-feira, 6 de fevereiro. Depois de 
retirar a bagagem, procure os agentes do Grupo de Transporte Signature, com placas 
contendo o logotipo do Lions, os quais o direcionarão para os ônibus de translado.  
 
O traslado do aeroporto para os DGEs é feito pelo Grupo de Transporte Signature nos 
aeroportos O'Hare e Midway de Chicago.   
 
O traslado do aeroporto para os DGEs sairá dos seguintes locais:  
 

  

Aeroporto Internacional O’Hare (ORD) 
 

Aeroporto Midway (MDW) 
 

Voos 

Internacionais 

 

Todos os voos internacionais chegam no Terminal 
5. 

 

Prossiga para o balcão de imigração e apresente 

o passaporte e visto (se for o caso) ao agente de 

imigração. Retire a bagagem e prossiga para a 

área da alfândega. Assim que passar pela 

alfândega, procure pelas placas contendo o 

logotipo do Lions e os agentes da Signature 

junto ao balcão de informações no centro do 

terminal.  Os agentes o direcionarão aos ônibus 

de translado dos DGEs ao Q Center. 

 
 

 

Saiba que todas os voos internacionais 
chegam no Aeroporto Internacional O'Hare. 

 
Voos 

Domésticos 

 

Prossiga para a área no andar inferior de 

retirada de bagagem até a esteira designada 

para o seu voo e retire a bagagem. Procure 

pelo logotipo do “Lions” e pelos agentes da 

Signature que o direcionarão aos ônibus de 

translado dos DGEs para o Q Center. 

 
Os agentes da Signature se localizarão 

próximos às seguintes portas/saídas da área 

de retirada de bagagem em cada respectivo 

terminal. 

 
• Terminal 1 - Porta 1F 

Próximo ao Starbucks Coffee 

• Terminal 2 - Porta 2C 
Próximo ao Starbucks Coffee 

• Terminal 3 - Porta 3D 

Em frente ao Starbucks Coffee 
 

 

Prossiga descendo as escadas rolantes 
para a área de retirada de bagagem. 

 
Na parte inferior das escadas rolantes, 
procure o logotipo do "Lions" e os 
agentes da Signature que o 
direcionarão à esteira de bagagem para 
que retire a bagagem. Depois de pegar a 
sua bagagem, os agentes o conduzirão 
ao ônibus de translado dos DGEs 
para o Q Center. 

 

Saiba que há somente um terminal no 
aeroporto Midway. 

 

OBS.: O uso individual de taxi do aeroporto para o Q Center no dia 6 de fevereiro 
não será reembolsado. 

 



         Traslados do aeroporto  
 

 

Sexta-feira, 10 de fevereiro: partidas do aeroporto 

A data aprovada por LCI para partir é sexta-feira, dia 10 de fevereiro. Antes de fazer o checkout 

no Q Center, certifique-se de remover todos os objetos de valores do seu quarto e de fechar 

sua conta na recepção do hotel. 

 
Os ônibus de translado dos DGEs saem da recepção do Q Center.  A programação de partida 

será colocada em cada sala de aula contendo detalhes adicionais sobre os horários de partida 

dos ônibus de translado ao aeroporto designados em funcionamento na sexta-feira, 10 de 

fevereiro, saindo do Q Center para o aeroporto. 

Use as sugestões de horários abaixo como diretriz para sua partida para permitir tempo 

suficiente. Os horários reais de partida estão sujeitos a mudanças, conforme as condições 

climáticas vigentes e a disponibilidade de veículos.    

  
Aeroporto Internacional O’Hare (ORD) 

 
Aeroporto Midway (MDW) 

Voos Internacionais 3,5 horas antes do voo 3,5 horas antes do voo 

Voos Domésticos 3 horas antes do voo 3 horas antes do voo 

 

OBS.:  O uso individual de taxi do Q Center para o aeroporto no dia 10 de 
fevereiro não será reembolsado.  

 
Assistência com a viagem 
Se você tiver alguma dúvida sobre os voos ou tiver algum atraso de viagem, consulte os 

detalhes de contato da agência de viagens que aparecem no seu itinerário de voo. Você 

poderá entrar em contato pelo e-mail  DGETravel@lionsclubs.org ou telefone +1-630-468-

7052. 

Bagagem de mão 
Recomenda-se que leve todos os pertences de valor, passagens, passaporte e 
medicamentos na bagagem de mão. Sugerimos que traga uma troca de roupa na bagagem 
de mão. 

 

Bagagem despachada 
LCI vai reembolsar a cada 1º VDG/DGE somente a cobrança da primeira mala que for 
despachada de acordo com as diretrizes da companhia aérea quanto ao tamanho e peso. 
A taxa cobrada por outras bagagens despachadas e/ou com excesso de peso será 
considerada despesa pessoal. Coloque o seu nome, telefone e endereço dentro e fora de 
cada unidade da sua bagagem. Certifique-se de incluir o gasto com a bagagem no seu 
relatório de despesas de viagem. Para o reembolso é necessário apresentar o recibo da 
taxa de bagagem. 

mailto:DGETravel@lionsclubs.org

