
ROTEIRO
DE VIAGEM
SOB
MEDIDA



Temos expertise em elaborar roteiros
detalhados, dentro orçamento
estipulado e de acordo com os
seus interesses e expectativas.

Roteiro de viagem 100%
personalizado e
elaborado exclusivamente para você!



Podemos te auxiliar na escolha e
reserva de aéreo e hospedagem

Sendo que a cada 5 dias concedemos
um desconto e você só paga R$ 780,00

R$ 160 por dia



O QUE ESPERAR DO
ROTEIRO COMPLETO
- Auxílio na escolha do aéreo e hospedagem;
- Sugestões de destinos e itinerário
- Elaboração de roteiros diários com sugestões de passeios,
restaurantes e compras no seguinte modelo:
manhã/almoço/tarde/jantar/noite
- Dicas de como se locomover no destino e como chegar nas
atrações;
- Suporte durante o planejamento de viagem*
- Planejamento com o melhor custo benefício considerando
o seu orçamento.



Se preferir, podemos montar
apenas os roteiros diários

Sendo que acada 5 dias concedemos
um desconto e você só paga R$ 705,00

R$ 145 por dia



O QUE ESPERAR DO
ROTEIRO DIÁRIO

- Elaboração de roteiros diários com sugestões de
passeios, restaurantes e compras no seguinte modelo:
manhã/almoço/tarde/jantar/noite
- Dicas de como se locomover no destino e como chegar
nas atrações
- Suporte durante o planejamento da viagem*
 - Planejamento com o melhor custo benefício
considerando o seu orçamento.



*O QUE NÃO ESTÁ
INCLUSO NO ROTEIRO

- Comunicação direta com hotéis, restaurantes, atrações,
etc, para esclarecer dúvidas pessoais ou efetuar
reservas. Você receberá os links e informações
necessárias para efetuar as próprias reservas
- Não forneceremos suporte para cancelamentos e
mudanças que porventura aconteçam por conta da
pandemia.



É sempre bom ressaltar que ao contratar o
nosso roteiro personalizado
daremos dicas de economia e
elaboraremos o roteiro com o melhor custo
benefício, evitando
gastos desnecessários.

Desta forma, a economia que terá será igual
ou até maior do que o valor pago pelo

roteiro. É, sem dúvidas, uma excelente opção!



COMO
RECEBERÁ
O ROTEIRO

Os roteiros são entregues em pdf na versão
digital (entrega por e-mail para
acesso por celular, laptop e tablet) 

Se preferir, pode ser entregue impresso (no
formato livreto para levar e consultar na
viagem por uma taxa extra de R$ 150
através do PAC.



FORMAS DE PAGAMENTO

O pagamento pode ser feito por transferência
bancária para contas nos seguintes bancos:

- Banco do Brasil
- Banco Santander

Também pode ser feito através do Pix sem acréscimo
ou Paypal com cartão de crédito mediante pedido +
acréscimo de 5% na transação.



GOSTOU DA
PROPOSTA?

Envie um email para

contato@omundoepequenoparamim.com.br

Vamos conversar melhor sobre o orçamento
estimado e seus interesses!


