
ROTEIROS DE 
VIAGEM 

PERSONALIZADOS



Quer viajar, mas não sabe por onde começar?

Quer fazer uma viagem com a sua cara, sem 
ficar amarrado a um pacote de agência?

 
Está sem tempo para organizar sua viagem?

Podemos fazer todo o PLANEJAMENTO 
da sua viagem, elaborando um 

ROTEIRO PERSONALIZADO, de acordo 
com seu PERFIL e ORÇAMENTO.



Um ROTEIRO DE VIAGEM é muito mais 
do que definir o destino, comprar 

passagens e reservar o hotel, é ter um 
PLANEJAMENTO COMPLETO para o seu 

passeio, tornando-o muito mais 
proveitoso e eficiente, 

ECONOMIZANDO TEMPO E DINHEIRO.



Não deixe que a falta de tempo 
comprometa suas próximas férias!

A organização da viagem é 
por nossa conta!

Você só precisa arrumar as 
malas e aproveitar!!

Veja a seguir nossos serviços e 
avalie qual é o melhor para você!



ROTEIRO COMPLETO

 ROTEIRO PERSONALIZADO DA VIAGEM,
com definição do itinerário, sugestões de
passeios e restaurantes, instruções de
transporte, etc.;

 Auxílio na compra das PASSAGENS AÉREAS;
 Recomendações de HOSPEDAGEM;
 Orientações sobre ALUGUEL DE CARRO, se

necessário;
 Orientações sobre SEGURO-VIAGEM;
 SUPORTE no decorrer da viagem.

R$ 70,00 / dia



ROTEIRO DIÁRIO

 ROTEIRO PERSONALIZADO DA VIAGEM,
com sugestões de passeios e restaurantes,
instruções de transporte, etc.;

 Orientações sobre ALUGUEL DE CARRO, se
necessário;

 Orientações sobre SEGURO-VIAGEM;
 SUPORTE no decorrer da viagem.
* Passagens aéreas e hospedagem já
definidas pelo cliente.

R$ 50,00 / dia



DICAS

Só uma dica não custa nada, não é mesmo?!
Bem, são estas dicas que podem fazer toda a
diferença na sua viagem! Aquele restaurante
maravilhoso, o melhor pôr-do-sol, o tempo
que você não perderá na fila...

Trabalhamos com isso e tudo tem um preço!

R$ 20,00 / dia



Os roteiros são elaborados para OTIMIZAR sua 
viagem, em tempo e custos, ou seja, sempre 

pensando no melhor CUSTO-BENEFÍCIO!

Desta forma, o valor pago pelo roteiro é 
economizado durante a viagem e o 

aproveitamento é, sem dúvida, muito melhor!



COMO É FEITO?

Após uma conversa inicial por telefone ou e-
mail, será enviado um questionário para
traçar o perfil dos viajantes.
A partir deste questionário, será desenvolvido
o roteiro personalizado.
O prazo de entrega do roteiro é de até 15
dias após o recebimento do questionário
preenchido, podendo ser menor, dependendo
do tipo de roteiro escolhido.



COMO É ENTREGUE?

Os roteiros são enviados em FORMATO DIGITAL
por e-mail, podendo ser salvos e visualizados
no celular, tablet, computador, ou impressos.

Se preferir, podem ser enviados impressos em
formato de livreto, via PAC, a uma taxa extra
de R$ 50,00.



FORMAS DE PAGAMENTO

 Transferência ou depósito para conta
corrente do Banco Itaú;

 Cartão de crédito através do Paypal.



Se interessou pelos nossos serviços?

Entre em contato: 

Inspire-se em nossas viagens e nos siga nas redes sociais:

nostroverso@gmail.com

(48) 99194-8866

@nostroverso/nostroverso

Leia nossos posts em:

www.nostroverso.com


