Conteúdo Multimodal
Amadeus
Uma solução simples: reserva e emissão de
bilhetes combinados de aéreo e transporte
terrestre para destinos na Europa.

Quick Card

O que é multimodalidade?
Uma solução muito simples que permite
realizar reservas e emissões de bilhetes
combinados de avião com transportes
terrestres em um só PNR por meio de
acordos de interline entre companhias
aéreas, de trens e empresas de ônibus
elegíveis.
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A distribuição da oferta
multimodal
A oferta multimodal está distribuída por meio de
códigos compartilhados entre as companhias
aéreas e os provedores terrestres via GDS em
todos os pontos de venda da Amadeus.

Os principais acordos multimodais:
Trens
1. Air Europa (UX) e RENFE com AcccesRail
(9B)
2. Avianca (AV) e RENFE com AcccesRail
(9B)
3. Iberia (IB) e RENFE (4R)
4. Lufthansa (LH) e Deutsche-Bahn (2A)
5. Air France (AF) e SNCF (2C)
Autobuses
1. Iberia (IB) e Alsa (5I)
2. Iberia (IB) e Avanza (6V)

Algumas das principais conexões e destinos
pelo provedor terrestre:
1. RENFE (9B):
Conexões: Madri Atocha (XOC) e Madri
Chamartín (XTI).
Destinos: Córdoba (XOJ), Málaga (YJM), Sevilha
(XQA), Saragoça (XZZ), Valladolid (YJM).
2. Alsa (5L) e Avanza (6V):
Conexão: Madri-Barajas (MAD).

Destinos: Burgos (XJU), Sória (XJO), Valladolid
(XJN), Albacete (XJJ), Lorca (XJR), Saragoça
(RZG), Ponferrada (PFE), Vitória (VTI), Ávila
(AVJ), Toledo (AVJ) e Salamanca (SAJ).
3. Deutsche-Bahn (2A):
Conexão: Frankfurt (FRA).
Destinos: Stuttgart (ZWS), Colônia (QKL),
Düsseldorf (DUS) Karlsruhe (KJR), Mannheim
(MHG), Dortmund (DTZ) e todos os outros
destinos operados pelo provedor.
4. SNCF:
Conexão: Paris Charles de Gaulle TGV (CGD).
Destinos: Angers - St-Laud (QXG), Avignon TGV
(XZN), Champagne-Ardenne TGV (XIZ), Le Mans
(ZLN), Lille Europe (XDB), Lorraine TGV (ETZ),
Lyon Part-Dieu (XYD), Nantes (QJZ), Nimes
(ZYN), Poitiers (XOP), St-Pierre-des-Corps (XSH),
Toulon (XZV), Valence TGV (XHK).

Consulta dos códigos IATA
Os códigos IATA de provedores multimodais
O formato da busca é igual a qualquer outra
consulta de código IATA de companhias aéreas:
*Codificar: DNA + nome do provedor

*Decodificar: DNA + código do provedor

Os códigos IATA da estação de trem ou de
ônibus
O formato da busca é DAN + código da cidade.

Nos exemplos, foram solicitadas as
disponibilidades aéreas para os trechos GRUXQA e MEX-ZLN, nos quais XQA e ZLN
representam os códigos IATA das estações de
trem, Sevilha e Le Manes. Como resultado, é
possível identificar os segmentos de códigos
compartilhados 4R: IB e 2C: AF dos acordos
entre Iberia e RENFE; SNCF e Air France.
Verificação da disponibilidade sem um código de
trem ou ônibus

Disponibilidade do conteúdo
Como acessá-lo?
O conteúdo do aéreo e do trem está disponível
em todos os pontos de venda da Amadeus: Selling
Platform Classic, Connect e Webservices. Não
exige nenhuma configuração para ativação para
acesso a esse conteúdo, ou seja, é possível obtêlo em qualquer Office ID.
Para acessá-lo, basicamente, é preciso executar
uma solicitação de disponibilidade neutra aérea
com o trecho com o destino e a companhia
aérea representante do acordo de
intermodalidade.

É possível consultar um segmento multimodal
sem o código do trem ou ônibus, basta digitar o
código do aeroporto ou cidade e dentre as
opções, será exibida a disponibilidade com o
código compartilhado entre a companhia aérea
e a empresa de transporte terrestre
Na busca por disponibilidade de seção GIG-VLL,
VLL representa o código da cidade de Valladolid,
com o qual se mostra entre as opções de
resultados : 5I: IB (Alsa con Iberia)

na seção MAD-XJN, onde XJN é o código da
estação de ônibus e 4R: IB (Renfe com a Iberia)
na seção XTI-XIV, onde XIV é o código da estação
de trem.

Venda do segmento da Iberia com a RENFE

Com base nessas seções multimodais, BUS e TRN
são códigos dos seguintes meios de transporte:
TRS: trem de alta velocidade
TRN: Trem
BUS: Ônibus
Consulta multimodal com Master Pricer Expert
O Amadeus Multimodal também permite a
consulta de disponibilidade e tarifas com o
produto Master Pricer Expert no formato (FXD)

Na resposta, exibe os voos com as seções
internas operadas por trem com o código
compartilhado da RENFE com a Iberia (4R: IB)

Na linha do segmento 2, verifique a informação
da companhia de trens RENFE VIAJEROS, que é
responsável pela operação do trecho XOC-XQA
(Madri Atocha – Sevilha).

Como exemplo do trecho XOC-XQA (Madri
Atocha –Sevilha), nota-se que é possível
consultar os detalhes do segmento ativo de
trem, tais como: horário, trecho, companhia de
trem, se há área para fumantes, etc.

Venda do segmento da Air France com a
SNCF

Venda de segmento multimodal
Com base no resultado da busca de
disponibilidade aérea, o processo de venda do
segmento é semelhante a qualquer outro
segmento aéreo.
Na linha do segmento 3, verifique a informação
da companhia de trens SNCF, que é responsável

pela operação do trecho CDG-ZLN (Paris Charles
de Gaulle TGV – Le Mans).

Detalhe do segmento de trem ativo

Neste outro exemplo do trecho CDG-ZLN (Paris
Charles de Gaulle TGV – Le Mans), pode-se
observar que é possível consultar os detalhes do
segmento ativo de trem: horário, trecho,
companhia de trem, terminal de partida, etc.

