Comunicamos que a partir de 01/12/18,
alguns horários serão alterados .
Verifique abaixo em cada trecho.
TRECHO: GRU - TIETÊ
05:40*/06:40/07:40/08:40
09:40/10:50/11:50/13:00
14:10/15:20/16:10/17:30
18:30/19:30/20:40/21:40
22:40

NOS HORÁRIOS COM *, A
VENDA SERÁ DIRETAMENTE
COM O MOTORISTA.
NOS DEMAIS HORÁRIOS, AS
VENDAS SERÃO REALIZADAS
NAS LOJAS DO TERMINAL 2 E
GUICHÊS NOS TERMINAIS 1 E
3

TRECHO: TIETÊ - GRU
05:45/06:30/07:30/08:30
09:40/10:40/11:40/12:50
13:50/15:00/16:10/17:20
18:20/19:30/20:30/21:30
22:40/23:30
Carefully weigh your
ingredients. It may seem

Obs.: Os horários informados são referentes ao ponto inicial e estão sujeitos a mudanças em função de fatores
externos (trânsito, acidentes, manifestações, obras, enchentes, entre outros) o que poderá impactar, também, no
too tedious, but it's a
tempo de percurso. As linhas circulares têm o mesmo ponto inicial e final, portanto os horários informados são do
ponto inicial. Esses horários estão sujeitos a alterações sem prévio aviso casovery
aconteçam
mudanças
crucial
stepoperacionais
for
nas linhas. Com exceção dos itinerários que possuem o Circuito dos Hotéis,sendo a venda diretamente com os
motoristas, nos outros o Airport Bus Service pára somente no embarque
e desembarque.
this recipe
to work.

Conheça todos os nossos
horários
TRECHO: GRU - REPÚBLICA

Dias Úteis
05:20/06:00/06:30/07:10
08:00/08:40/09:20/10:10
10:40/11:10/11:50/12:30
13:00/13:50/14:20/14:50
15:20/15:50/16:40/17:30
18:00/18:40/19:10/19:40
20:20/21:00/21:40/22:10
23:10

Finais de Semana e Feriados
(considerando emendas)
05:50/06:50/08:00/09:10
10:10/11:10/12:10/12:50
13:50/14:50/15:50/17:20
18:20/19:20/20:20
21:00/22:00/23:00

TRECHO: REPÚBLICA - GRU

Dias Úteis
05:20/06:00/06:30/07:20
08:00/08:30/09:10/09:40
10:30/11:00/11:50/12:30
13:00/13:30/14:10/14:40
15:30/16:00/16:30/17:00
17:40/18:10/19:10/19:40
20:20/21:00/21:50/22:20
23:10

Finais de Semana e Feriados
(considerando emendas)
06:00/07:00/08:00/09:00
10:00/11:10/12:10/13:10
14:10/15:00/16:00/17:00
18:00/19:30/20:30/21:30
22:30/23:10
Carefully weigh your
ingredients. It may seem

Obs.: Os horários informados são referentes ao ponto inicial e estão sujeitos a mudanças em função de fatores
externos (trânsito, acidentes, manifestações, obras, enchentes, entre outros) o que poderá impactar, também, no
too tedious, but it's a
tempo de percurso. As linhas circulares têm o mesmo ponto inicial e final, portanto os horários informados são do
ponto inicial. Esses horários estão sujeitos a alterações sem prévio aviso casovery
aconteçam
mudanças
crucial
stepoperacionais
for
nas linhas. Com exceção dos itinerários que possuem o Circuito dos Hotéis,sendo a venda diretamente com os
motoristas, nos outros o Airport Bus Service pára somente no embarque
e desembarque.
this recipe
to work.

Conheça todos os nossos
horários
TRECHO: GRU - PAULISTA

Dias Úteis
06:00/07:10/08:40/10:10
11:10/12:30/13:50/14:50
15:50/17:30/18:40/19:40
21:00/22:10/23:10

Finais de Semana e feriados
(considerando emendas)
05:50/06:50/08:00/09:10
10:10/11:10/12:10/12:50
13:50/14:50/15:50/17:20
18:20/19:20/20:20/21:00
22:00/23:00

TRECHO: PAULISTA - GRU

Dias Úteis
05:40/06:50/08:00/09:10
10:30/12:00/13:00/14:10
15:30/16:30/17:40/19:10
20:30/21:20/22:40

Finais de Semana e feriados
(considerando emendas)
05:30/06:30/07:30/08:30
09:30/10:40/11:40/12:40
13:40/14:30/15:30/16:30
17:30/19:00/20:00/21:00
22:00/22:40

* PONTO INICIAL MAKSOUD PLAZA (EMBARQUE/DESEMBARQUE SOMENTE NA CALÇADA DA RUA
SÃO CARLOS DO PINHAL, 424).
VENDA DE PASSAGENS COM O MOTORISTA EM TODOS OS HORÁRIOS DESSA LINHA.
FORMAS DE PAGAMENTO: DINHEIRO, CARTÕES DE DÉBITO E CRÉDITO ( VISA, MASTERCARD E
Carefully weigh your
DINERS CLUB).

ingredients. It may seem

Obs.: Os horários informados são referentes ao ponto inicial e estão sujeitos a mudanças em função de fatores
externos (trânsito, acidentes, manifestações, obras, enchentes, entre outros) o que poderá impactar, também, no
too tedious, but it's a
tempo de percurso. As linhas circulares têm o mesmo ponto inicial e final, portanto os horários informados são do
ponto inicial. Esses horários estão sujeitos a alterações sem prévio aviso casovery
aconteçam
mudanças
crucial
stepoperacionais
for
nas linhas. Com exceção dos itinerários que possuem o Circuito dos Hotéis,sendo a venda diretamente com os
motoristas, nos outros o Airport Bus Service pára somente no embarque
e desembarque.
this recipe
to work.

Conheça todos os nossos
horários
TRECHO: GRU - BARRA FUNDA

Todos os Dias
05:40/06:40/07:40/08:40
09:40/10:50/11:50/13:00
14:10/15:20/16:10/17:30
18:30/19:30/20:40/21:40
22:40

TRECHO: BARRA FUNDA - GRU

Todos os Dias
06:00/07:00/08:00/09:10
10:10/11:10/12:20/13:20
14:30/15:40/16:50/17:40
19:00/20:00/21:00/22:10
23:00

Carefully weigh your
ingredients. It may seem

Obs.: Os horários informados são referentes ao ponto inicial e estão sujeitos a mudanças em função de fatores
externos (trânsito, acidentes, manifestações, obras, enchentes, entre outros) o que poderá impactar, também, no
too tedious, but it's a
tempo de percurso. As linhas circulares têm o mesmo ponto inicial e final, portanto os horários informados são do
ponto inicial. Esses horários estão sujeitos a alterações sem prévio aviso casovery
aconteçam
mudanças
crucial
stepoperacionais
for
nas linhas. Com exceção dos itinerários que possuem o Circuito dos Hotéis,sendo a venda diretamente com os
motoristas, nos outros o Airport Bus Service pára somente no embarque
e desembarque.
this recipe
to work.

Conheça todos os nossos
horários
TRECHO: GRU - CONGONHAS

Todos os Dias
06:10/06:50/07:30/08:10
08:50/09:30/10:10/11:00
11:40/12:20/13:00/13:40
14:20/15:00/15:40/16:30
17:10/17:50/18:40/19:20
20:00/20:40/21:10/21:50
23:00

TRECHO: CONGONHAS - GRU

Todos os Dias
06:00/06:40/07:20/08:00
08:40/09:20/10:00/10:30
11:10/11:50/12:40/13:20
14:00/14:40/15:20/16:00
16:40/17:20/18:10/18:50
19:30/20:20/21:00/22:00

Carefully weigh your
ingredients. It may seem

Obs.: Os horários informados são referentes ao ponto inicial e estão sujeitos a mudanças em função de fatores
externos (trânsito, acidentes, manifestações, obras, enchentes, entre outros) o que poderá impactar, também, no
too tedious, but it's a
tempo de percurso. As linhas circulares têm o mesmo ponto inicial e final, portanto os horários informados são do
ponto inicial. Esses horários estão sujeitos a alterações sem prévio aviso casovery
aconteçam
mudanças
crucial
stepoperacionais
for
nas linhas. Com exceção dos itinerários que possuem o Circuito dos Hotéis,sendo a venda diretamente com os
motoristas, nos outros o Airport Bus Service pára somente no embarque
e desembarque.
this recipe
to work.

