
INFO
TUR Viajar de Carro

 O agente de viagens é essencial
para um bom planejamento e
execução de viagens.

Importância do
Agente de Viagem

viagem de carro tem a vantagem
de não ter um destino fixo. Existem
inúmeros motivos para pegar as
malas, e seguir viagem pela
estrada.

   JULHO 2021 

Confira as promoções Nacionais,
Internacionais e Goiás. 

Promoções

https://viagememdetalhes.com.br/webinar-exclusivo-para-agentes-de-viagens/


Prezado leitor,
 
    O agente de viagens é essencial para um bom planejamento e

execução de viagens. Agentes de viagens ajudam seus clientes
em boas escolhas e oportunidades, o profissional pode auxiliar e
explicar sobre tickets aéreos, reserva de hotéis e passeios,
aluguel de carros e mais.
   Ao contratar um agente de viagens, na compra de um pacote
turístico, quando é feita a escolha do destino, se o viajante
quiser locais ou atrações específicas, o agente de viagens pode
realizar as reservas e oferecer mais detalhes sobre passeios.
   

Boa leitura, boa viagem e até a próxima edição!
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Faça uma viagem que tenha
a cara de vocês

EDITORIAL EDIÇÃO 5     JULHO 2021 

Quer descontos na hospedagem da
Rede Privé de Hotéis de Caldas
Novas/GO. Acesse nosso site:
www.brasilianno.com/brasiliannoclube
e se inscreva.

REVISTA ONLINE DA BRASILIANNO TURISMO

Receba nossas Promoções
cadastrando-se no site:
www.brasilianno.com.br
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JA SABE  QUAL SEU PRÓXIMO
DESTINO?

Importância do
Agente de Viagem
Organização da viagem

até os mínimos detalhes.

Não se preocupe com os

preparativos. Tudo já está

no pacote.

Promoções
Confira nossas promoções

Nacionais, Internacionais e

se quiser algo mais perto

confira as promoções para

Goiás.

Viajar de Carro

Viajar de carro pelo Brasil

é uma opção econômica

e que permite aproveitar

melhor os roteiros de

viagem.
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Outros destinos e/ou

datas, solicite orçamento

sem compromisso.



Para fazer parte basta acessar o site da
Brasilianno Turismo e Viagens.
(www.brasilianno.com.br/brasiliannoclube)
e preencher o cadastro. Quando for comprar
só nos informar seu cadastro para garantir
seu desconto.

5
CADASTRE-SE E GANHE

%

DE DESCONTO EM HOSPEDAGEM DA REDE
PRIVE DE HOTÉIS

(61) 3356 4604
     98285 2511

(cinco por cento)

https://www.brasilianno.com.br/brasiliannoclube



 O desejo de viajar está cada vez maior? Se a

reposta for sim, temos uma solução que pode

ajudar bastante: aproveite este momento para

planejar a sua próxima viagem.

Quando pensamos em aproveitar nossas

merecidas férias, queremos que tudo seja

perfeito, é claro.      Então, nada melhor do

que um bom planejamento para evitar

contratempos, certo? Justamente por isso,

colocar os planos no papel e conversar com

um agente de viagens é essencial para

preparar e cuidar muito bem de cada detalhe

com antecedência.

-Não sabe por onde começar?

Não tem problema não, porque a gente

separou algumas dicas porretas pra te ajudar.

Bora conferir cada uma delas agora? Ah, mas,

antes de continuar, lembre-se: a vontade de

viajar vai bater forte, portanto você está por

sua conta e risco.

- Consulte um agente de viagens

 Este profissional é super, ultra, megaindicado

se o que você deseja é uma viagem sem dor

de cabeça. Além de criar pacotes

personalizados, daqueles que são realmente

sob medida para você e para as pessoas que

vão te acompanhar, comprar com um agente

de viagens significa ter acesso a vantagens

como:

·melhores preços e condições de pagamento;

·bloqueios e datas exclusivas com companhias

aéreas e hotéis;

·consultoria especializada sobre um ou mais

destinos;

·suporte antes, durante e depois da viagem e

a garantia de um serviço de qualidade.

Em outras palavras, o agente é a solução para

todos os seus problemas. 

- Escolha e pesquise sobre o seu destino

Mar, neve, história, arte ou gastronomia? Antes

de qualquer coisa, saber do que você gosta e

o que procura em um destino é fundamental

COMO PLANEJAR A SUA 
PRÓXIMA VIAGEM
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para planejar a sua próxima viagem. Já tem

essa informação na ponta da língua? Joia!

Então a próxima etapa é pesquisar muuuuuito

sobre o local pra poder começar a desenhar

seu roteiro. Para te dar uma mão com isso, a

gente elencou aqui algumas perguntas

essenciais pra você ter em mente – e todas

elas podem ser facilmente respondidas por

um agente de viagens. Olha só:

1. Quando é o período de alta temporada?

2. Qual é a melhor época para viajar para lá?

3. Quais são as principais atrações?

4. Como chegar?

5. Quais são os documentos obrigatórios?

6. Qual moeda devo levar?

7. Quais são as opções de hospedagem?

8. Existe vacina obrigatória?

- Defina a data de viagem

Destino escolhido, agora é a hora de definir a

data para seguir viagem. Como fazer isso? Ah,

não encana, pois isso é simples. Se você

seguiu todas as dicas do tópico anterior, já

sabe qual é a melhor época pra viajar para o

local, assim como as características que ele

apresenta em cada temporada. Isso inclui, por

exemplo, clima ideal e festas sazonais.

- Por quanto tempo você pretende viajar e

qual é o seu orçamento?

Bom, o próximo passo é saber quanto tempo

você pode ficar no destino e quanto de

dinheiro vai poder gastar durante sua

aventura. Não precisa ter o valor exato, tá?

Mas uma estimativa já facilita demais as

coisas. Dessa forma você consegue definir o

ritmo do passeio, os pontos turísticos que vai

conseguir visitar, as cidades que vale incluir

no roteiro e em qual lugar se hospedar, entre

uma série de outros itens.

- Onde ficar?

Nesta parte é imprescindível a ajuda de um

agente de viagens. Isso porque, como 
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especialista no assunto, esse profissional vai

saber indicar qual é a melhor hospedagem

para você, respeitando suas exigências,

preferências e condições financeiras. Ou seja:

ele vai te ajudar a escolher um hotel ou resort

que seja a sua cara.

- Separe os documentos necessários

A fim de não sofrer com nenhuma surpresa

desagradável, pesquisar quais documentos

são necessários pra viajar para determinado

destino é indispensável. Em viagens

internacionais, por exemplo, podem ser

exigidos passaporte, certificado de vacinação,

seguro-viagem e visto. Por outro lado, em

território nacional é necessário portar apenas

o RG, a Carteira Nacional de Habilitação (CNH)

ou a certidão de nascimento.

- Quais pontos turísticos você deseja visitar?

Aqui vai um exemplo: quando em Roma, é

sempre válido visitar o Coliseu, a Fontana di

Trevi, o Vaticano, o Panteão e muitos outros

endereços históricos, não acha? Logo, que tal

planejar seu dia a dia para que nenhum point

fique de fora da lista? Assim você evita que

algum local seja esquecido e conhece o que

há de melhor, mais importante e mais famoso

na cidade em questão. 

- Por fim: seguro-viagem

Pode parecer até um item não essencial em

um primeiro momento, mas acredite: ele é

mega importante! Na Europa, mais

especificamente os países que fazem parte do

Tratado de Schengen, o viajante deve ter um

plano com cobertura mínima de 30 mil euros.

Caso contrário, pode nem conseguir entrar no

país. E isso sem mencionar os países que

passaram a exigir o seguro-viagem por conta

da pandemia de COVID-19, o que garante a

segurança do próprio passageiro em casos de

eventuais gastos relacionados à doença, por

exemplo.

Além disso, não existe coisa melhor do que

viajar com a tranquilidade de ter atendimento

médico e acesso a uma série de diferenciais,

como atendimento em caso de extravio de

bagagem, assistência jurídica, reembolso em

interrupção de viagem e cobertura de gastos

decorrentes de atrasos ou cancelamento de

voos. Ah, vale dizer também que todo o

atendimento é feito no idioma do passageiro.

COMO PLANEJAR A SUA PRÓXIMA VIAGEM



   Viajar é tudo de bom e a gente sabe bem

disso. Conhecer lugares novos, outras culturas,

gastronomia, relaxar o corpo e a mente, ou

colocar os limites a prova, com aventuras e

experiências únicas. Mas, você sabe de todas

as vantagens de realizar seus sonhos

desbravadores com os agentes de viagens?

Com todo o seu conhecimento, contatos e

experiência no turismo, os agentes sabem de

longe quando um negócio é bom ou não. Se a

tarifa é vantajosa, se aqui compensa mais do

que ali: isso eles podem oferecer de sobra.

Você está pensando em conhecer um destino

novo, talvez exótico, ou quer fazer um roteiro

pouco conhecido? Os agentes de viagens com

certeza vão te trazer dicas e informações

valiosas para a viagem ser mais que perfeita.

Além disso, ele sempre será o seu apoio na

empreitada.

Quantas histórias sobre atrasos em voos e

cancelamentos você já ouviu ou passou por

aí? Pois é, isso acontece a todo o momento,

mas se aborrecer e isso causar um transtorno

não são opções para quem conta com um 

A importância do Agente de Viagens
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parceiro agente. Afinal, eles são os

profissionais mais indicados para a emissão

de bilhetes, inclusive para contratempos

como esses.           

Outra comodidade é o alívio de não ter de

procurar as melhores ofertas na internet,

passar noites em claro decidindo voos,

hotéis, roteiros entre outras coisas. Os

agentes de viagens desenvolvem a pesquisa

sob medida para cada viajante e se

certificam de que o passeio será

inesquecível.

Além disso, os agentes de viagens buscam

oferecer os melhores preços até mesmo em

relação a sites de compras coletiva, por

exemplo. Uma curiosidade é que sempre

que você recebe um e-mail com uma

oferta, provavelmente essa tarifa já está nas

mãos também dos nossos amigos agentes.

Pronto, agora é só decidir para onde ir, falar

com seu agente de viagens e aproveitar

com a segurança de que vai ter alguém

para resolver qualquer situação para você.

Próxima parada: a sua viagem!
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Viajar 
de carro

Quando o assunto viagem surge durante

uma conversa, muitas das vezes a primeira

opção que vem à mente é pesquisar uma

passagem de avião. Em outras

circunstâncias, dependendo do destino, dá

pra escolher ir de ônibus. Fora esses meios,

no entanto, é possível também viajar com

seu próprio carro ou até mesmo alugar um,

já que isso deixa sua viagem bem prática e

confortável.

   viagem de carro tem a vantagem de não
ter um destino fixo, o que vale é o roteiro,
onde o seu tempo total disponível em que a
metade é para ir e a outra metade é para
voltar.
      Enfim, existem inúmeros motivos para
pegar as malas, acomodar a família, o pet,
os amigos ou até mesmo curtir a sua
própria companhia e seguir viagem pela
estrada. Sendo assim, listamos  motivos
para viajar de carro que com certeza vão
dar um gostinho especial à sua aventura.

A
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        ONFIRA, MOTIVOS PARA VIAJAR DE CARRO
        Você faz os seus horários
        Quando você vai de carro, o horário das saídas
e das paradas fica em suas mãos e, assim, a jornada
é totalmente personalizada. Contudo, o
planejamento deve ser o seu aliado. Por isso, monte
um roteiro e preveja possíveis necessidades, como
incluir cidades de apoio para paradas noturnas,
por exemplo. Para deixar tudo mais fácil, consulte
um agente de viagens! Esse profissional vai te dar
todo o apoio que você precisa e te ajudar a
desenhar o seu tour.
Não precisa brigar com a balança
Fique tranquilo também com a bagagem! Conforme
tiver espaço no porta-malas, todo mundo poderá
levar a bagagem recheada ou voltar repleto de
compras e presentes. De acordo com o tamanho do
carro, dá até para trazer aquele item de decoração
que sempre fica pra trás por não poder ser
despachado.
Dá pra conhecer todos os tipos de destinos
Outro lado positivo de uma viagem de carro é a
possibilidade de realizar os mais variados estilos
de passeio. Isso porque você pode ir para chácaras,
cachoeiras, grandes centros urbanos, serras e
ainda percorrer estradas com vistas para o oceano
ou para as montanhas. Inclusive, isso nos leva ao
próximo motivo.
Uma das melhores partes da viagem é o caminho
Dentro de toda essa oferta de destinos, sua
aventura não precisa estar focada somente na
chegada: o caminho faz toda a diferença. E o
melhor: quem decide é você! Se der aquela vontade
de parar para tirar uma foto ou conhecer algum
monumento, basta estacionar e desfrutar do
momento.
Você tem a chance de conhecer rotas diferentes
Algumas vezes é comum sentir aquele gostinho de
quero mais quando uma viagem está quase
acabando, não é? Fala sério! Que tal, então, esticar
mais algumas horinhas e conhecer um caminho
cheio de paisagens diferentes? Sem contar também
a facilidade de locomoção no(s) destino(s),
principalmente em passeios que fogem dos trajetos
tradicionais.
Seu carro, seu cardápio
Dentro do carro, o espaço para lanchinhos é maior.
Em clima de piquenique, dá pra levar uma caixa
térmica ou de isopor carregada de guloseimas,
bolos e salgadinhos ou também fazer algumas
paradas em restaurantes pela estrada. Ao longo do
caminho, há infinitas possibilidades de sabores.
Está pensando em ir com amigos e em três carros,
cada um no seu, que tal repensar e locar um
veículo maior. Dependendo da quantidade de
pessoas pode ser uma Van, onde as vantagens são:
O combustível é “rachado” entre os participantes.
Desgaste de seu veículo não será caso, o carro é
locado. A viagem longa e ficar dirigindo o tempo
todo, não vai ser o caso, onde cada um pode ajudar
por um trecho. Atrasos, esperar o colega que está
vindo la atrás, não, tá todo mundo junto. A viagem
é sem pressa, curtindo a paisagem, o caminho e
parando nos locais que quiser.

C



Curta a companhia das pessoas que
viajam com você (ou a sua própria)
E já que estamos falando de
companheiros de viagem, é muito bom
curtir esses momentos com quem temos
afinidade, certo? No carro, você tem
liberdade a mais para cantar, dar
risadas e fazer brincadeiras com os
amigos. Se estiver sozinho, a viagem
também pode ser bem bacana. Coloque
a música no último volume, crie uma
playlist com tudo o que você gosta e
solte a voz!
Seu pet pertinho de você
Em viagens de carro ninguém precisa
ficar para trás, o que inclui o seu pet.
Além disso, essa é uma chance de ouro
de você sair da rotina sem se preocupar
com o bichinho, pois ele estará perto de
você a todo momento. Afinal, os pets
fazem parte da família e também
merecem curtir uma trip.
A certeza das melhores lembranças
Por fim, é muito bom aproveitar aquele
tempinho só para você ou junto de
pessoas queridas, tendo o pôr do sol
como plano de fundo e uma musiquinha
tocando. Tudo pode virar uma memória,
uma história para contar: desde um
luau feito à beira da estrada assim como
uma parada de emergência no primeiro
banheiro que surgir.
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UM ITEM IMPORTANTE PARA
O SEU PRÓXIMO DESTINO:

UM SEGURO VIAGEM

BRASILIANNO TURISMO E VIAGENS EM REVISTA    JULHO  2021 11

PLANOS NACIONAIS E INTERNACIONAIS
VIAGENS A LAZER OU NEGÓCIOS

 
VOCÊ ESCOLHE SEU DESTIDO E SUA COBERTURA

CONSULTE -NOS!

NOSSO NEGÓCIO É 

QUE VOCÊ VIAGE
COM TRANQUILIDADE

SUA VIAGEM É MAIS TRANQUILA COM SEGURO-VIAGEM COM COBERTURA PARA COVID-19



Em vigor nos aeroportos do país e nas

principais companhias aéreas,

como GOL, LATAM e Azul, a norma pode ser

um problema para os viajantes que estiverem

com malas acima de 10 kg e fora do padrão

permitido: 55 cm de altura, 35 cm de largura e

25 cm de profundidade.

Então, para te ajudar a evitar qualquer gasto

extra com despacho de bagagem,

selecionamos algumas dicas imperdíveis para

você organizar sua mala e conseguir levar

tudo o que precisa sem infringir nenhuma

regra.

– Cuidado na hora de escolher o modelo

Sabemos que algumas malas são irresistíveis

de tão lindas, mas vale checar alguns fatores

antes de comprá-las, principalmente no que

diz respeito ao tamanho. Dica: opte por uma

que tenha até no máximo 3 kg e que abra em

duas partes iguais. Desta forma você terá mais

espaço para as roupas e não precisará passar

apuros com o peso total.

– Fique de olho no clima do destino

Selecionar o que levar já é difícil; sem saber os

detalhes de como estará o tempo, então, fica

ainda pior. Por isso, não deixe de acompanhar

a previsão para não ser pego desprevenido

por uma frente fria ou por um calor de 40°C.

Ao selecionar as roupas, prefira aquelas que

combinam entre si, pois assim é possível criar

looks diferentes.

BRASILIANNO TURISMO E VIAGENS EM REVISTA    JULHO 2021 12

- Leve somente o necessário

Otimize o espaço e o peso da sua bagagem

de mão levando somente a quantia necessária

de shampoo, condicionador, maquiagem e

leave-in (tipo de creme sem enxágue para o

cabelo), por exemplo. 

Comprar potinhos menores e separar a

quantidade certa para cada dia de viagem

pode parecer chato, mas é um ponto que faz

toda a diferença. Afinal, você não usará tudo e

a embalagem geralmente ocupa um espaço

bem considerável.

Ah, sim, e não se esqueça de que, em voos

internacionais, existe um limite de 100 ml

para portar líquidos na bagagem de mão.

– Separe uma parte para os objetos mais

pesados na bolsa pessoal: Câmeras

fotográficas, notebooks, livros e Kindles, entre

outros objetos mais pesados e delicados,

podem ser guardados em sua bolsa pessoal

(aquela bolsa ou mochila que você leva no

ombro, sabe?).

Caso esteja levando algum casaco, ele não

precisa estar guardado em nenhuma delas,

pois assim você economiza um baita espaço.

– A melhor ordem para a organização

Por último, mas muito importante: após

separar todos os itens indispensáveis pra

viagem, é hora de fazer a mala.

Para aproveitar cada espaço, primeiro coloque

as roupas que amassam facilmente, depois as

peças que não apresentam esses

probleminhas e, em seguida, itens pequenos,

como roupas íntimas, meias, biquínis e

sungas.

 F
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Seguro-viagem x assistência
de viagem: por que contratar

 F
O

N
TE

: F
AI

AL
PR

IM
E 

   
   

   
   

  F
O

TO
S:

  D
IV

U
LG

AÇ
ÃO

 T
RA

N
SA

M
ÉR

IC
A 

RE
SO

RT
 C

O
M

AN
D

AT
U

BA

13BRASILIANNO TURISMO E VIAGENS EM REVISTA    JULHO 2021

 fornecem seguro-viagem passaram a oferecer

cobertura para COVID-19.

Isso é especialmente importante, visto que

muitos países que reabriram para o turismo

tornaram a contratação do seguro obrigatória.

Ah, mas atenção: a cobertura deve abranger

toda a estada e contemplar despesas médicas

e hospitalares, OK?

COMO FUNCIONA O SEGURO-VIAGEM

Primeiramente, o cliente precisa ter em

mente que os preços do seguro-viagem

variam de acordo com o tipo de cobertura

escolhida, com a idade do contratante e com

diferentes perfis de turistas, que transitam

para lá e para cá a lazer, trabalho ou estudos.

Independentemente da seguradora escolhida,

a cobertura inclui de despesas médicas e/ou

odontológicas até traslado médico (no caso

de necessidade de transferência até uma

clínica ou hospital), regresso sanitário

(translado de regresso até o local de origem

da viagem ou até o domicílio devido a

acidente pessoal ou enfermidade), invalidez

permanente total ou parcial, morte (por

causas naturais ou acidentais) e traslado do

corpo (para a residência ou local de

sepultamento). Algumas ainda possuem a

opção de cobertura de problemas menos

complexos e bem recorrentes, como extravio

e perda de bagagem.

Quem pratica esportes radicais e sabe que vai

colocar a vida em risco de alguma maneira ao

longo da viagem pode – e deve! – garantir sua

segurança, optando por um plano que ofereça

uma cobertura específica para essas situações.

Mas atenção: o seguro-viagem exige que o

segurado arque com todos os gastos para que,

só depois de voltar ao seu país de origem, seja

reembolsado – e isso vale para qualquer plano

ou cobertura. 

Seguro-viagem: garanta uma aventura mais

tranquila e sem preocupações. Organizar o

roteiro, arrumar as malas e sentir aquele

friozinho na barriga ao pensar em cair na

estrada são algumas das experiências pelas

quais todo mundo que está prestes a fazer

uma viagem adora passar. E, embora

dificilmente esperemos que algo possa dar

errado, é preciso incluir na listinha de itens a

contratação de um seguro- viagem, serviço

que pode dar uma força e tanto se as coisas

apertarem por algum motivo.

Mas, antes de explicar certinho o que é

oferecido, vale informar que em 2016 entrou

em vigor a resolução 315/2014 criada pela

SUSEP (Superintendência de Seguros

Privados), que transformou dois produtos

similares – o seguro-viagem e a assistência de

viagem – em um só, permitindo que o viajante

escolha a opção que desejar na hora em que

precisar de ajuda. 

O ano de 2020 foi atípico, a gente sabe, mas

ele trouxe consigo uma grande lição: cuidar

da saúde precisa ser prioridade, inclusive

durante as viagens. Afinal, quando chega a

hora de curtir bons dias de descanso,

ninguém merece ter que lidar com algum

problema, né? Justamente por isso, o seguro-

viagem ganhou ainda mais destaque,

sobretudo agora que existem opções com

cobertura para COVID-19.

Este serviço permite que a sua aventura seja

tranquila do início ao fim e garante

atendimento rápido e eficaz em qualquer

lugar do mundo. 

Existe seguro-viagem com cobertura para

COVID-19?

A resposta para essa pergunta é: sim! Por

causa da pandemia, muitas empresas que



E COMO FUNCIONA SE OPTAR POR UTILIZAR A
ASSISTÊNCIA?

Também uma ótima opção para quem quer
curtir o passeio sem preocupações, o que difere
ela do seguro é o fato de que o passageiro não
precisa desembolsar nem um centavo em caso
de emergência: basta entrar em contato com a
central de atendimento via telefone – que
funciona 24 horas por dia, cabe ressaltar – para
receber instruções de onde procurar ajuda
médica, tendo em vista que existe uma rede de
hospitais e parceiros conveniados espalhados
pelo mundo. Além disso, há casos em que um
médico poderá ser enviado ao local em que o
viajante estiver para, assim, agilizar todo o
processo.

Não se esqueça: ambos agora são um único
produto e você decide na hora qual prefere
utilizar.
TRATADO DE SCHENGEN: O QUE É ISSO?

Conheça o Tratado Criado em 1985, o Tratado
de Schengen – convenção europeia que
permite a livre circulação de pessoas entre os
países signatários – exige que todos os
visitantes vindos do exterior tenham uma
apólice de seguro com cobertura mínima de 30
mil euros para cobrir eventuais despesas
hospitalares, acidentes e repatriações. É
sempre válido informar que, ao passar pela
imigração, pode ser solicitado o comprovante
da contratação do mesmo. Se o viajante não
tiver, provavelmente será forçado a voltar para
casa.

Fale com o seu agente de viagens, escolha a
opção mais indicada para você e garanta uma
aventura mais tranquila e sem preocupações!
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(61) 98285-2511

@brasilianno

brasilianno@gmail.com

A partir de

R$ 310,00*
hospedagem + café da manhã

*diária para casal

Hotel Hotel CTCCTC
O hotel CTC há mais de 40 anos oferece conforto, segurança e muita diversão, em um dos hotéis mais

tradicionais de Caldas Novas. Localizado na melhor porção de Caldas, no centro da cidade, está ao lado

das mais relevantes atrações turísticas como a feira do luar, o parquinho, o centro comercial, a igreja

matriz e alguns dos melhores bares e restaurantes. 

O hotel oferece apartamentos amplos e confortáveis e uma gastronomia saborosa, feita com muito

carinho, onde entre outras delícias estão a feijoada completa aos sábados e aos domingos o almoço

regional. Imperdível! Ainda no hotel, você encontra diversos serviços para sua comodidade desde salões

para realização de eventos, passeios de trenzinho e loja de semi jóias até salão de beleza e sala de

massagem, além do recém inaugurado Espaço Home Office, para aqueles que necessitam trabalhar

durante sua hospedagem. 

O Metropolitan Park é uma atração à parte. Dispõe de uma das primeiras piscinas de Caldas Novas

preservada, com piscinas incomparavelmente limpas e quentes. Oferece três bares, um restaurante que

serve café da manhã e almoço buffet aos clientes, quiosques de pipocas gourmet, churros, crepe, acaí

além de SPA, loja de lembrancinhas e moda praia. O Metropolitan em breve passará por ampliações,

implementando parque infantil, toboáguas e piscina de ondas. 

LAZER E
TRANQUILIDADE 

PARA TODA A FAMÍLIA



NACIONAIS

Rio de Janeiro - RJ

2 adultos

Passagem aérea Brasília/Rio de Janeiro/Brasília

Hospedagem no Hotel Oceano Copacabana com

café

1 6  A  2 0  S E T E M B R O  2 0 2 1

Gramado - RS

2 adultos

Passagem aérea Brasília/Porto Alegre/Brasília

Hospedagem Hotel Via Serena com café

0 4  A  0 7  O U T U B R O  2 0 2 1

Salvador - BA

2 adultos

Passagem aérea Brasília/Salvador/Brasília

Hospedagem Salvador Mar Hotel com Café

1 0  A  1 4  D E  A G O S T O  2 0 2 1

PROMOÇÕES

Notas: *Valores por casal em apto duplo, calculado em 13/07/2021. Oferta com preços a partir do valor e data informado, sujeitos a disponibilidade e alterações no
momento da confirmação da reserva. Não inclui tarifas de bagagem, taxas de embarque, taxas hoteleiras, taxas de turismo, extras e bebidas. 
Forma de pagamento: Parcelamento com entrada e saldo devedor em parcelas iguais de até 9x sem juros. Fotos meramente ilustrativas. Nada reservado, somente
cotado. Reservamo-nos o direito de corrigir possíveis erros de digitação.

BRASILIANNO TURISMO E VIAGENS EM REVISTA    JULHO 2021

a partir de:

R$ 2.078,00
Forma de Pagamento: Entrada + até 09x de sem juros nos
cartões

Forma de Pagamento: Entrada + até 09x  sem juros nos
cartões

Forma de Pagamento: Entrada + até 09x de R$ sem juros nos
cartões

a partir de:

R$ 2.045,00 

a partir de:

R$ 1.953,00 
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INTERNACIONAIS
Santiago - Chile

2 adultos

Aéreo Brasília/Santiago/Brasília

Hospedagem no Hotel Santa Lucia com café

1 3  A  1 7  S E T E M B R O  2 0 2 1

Orlando

2 adultos

Passagem aérea Brasília/Orlando/Brasília

Hospedagem no Grand Orlando Resort

0 7  A  1 6  N O V E M B R O  2 0 2 1

Lisboa - Portugal

2 adultos

Passagem aérea Brasília/Lisboa/Brasília

Hospedagem no Residencial Lord

1 2  A  2 2  A G O S T O  2 0 2 1
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PROMOÇÕES

Forma de Pagamento: Entrada  + até 09x  sem juros nos cartões

a partir de:

R$ 5.278,00 

Forma de Pagamento: Entrada + até  09x  sem juros nos cartões

a partir de:

R$ 7.892,00 

Forma de Pagamento: Entrada + até  9x  sem juros nos cartões

a partir de:

R$ 9.963,35 

C

C

C

Notas: *Valores por pessoa em apto duplo, calculado em 13/07/2021. Oferta com preços a partir do valor e data informado, sujeitos a disponibilidade e alterações
no momento da confirmação da reserva. Não inclui tarifas de bagagem, taxas de embarque, taxas hoteleiras, taxas de turismo, extras e bebidas. 
Forma de pagamento: Parcelamento com entrada e saldo devedor em parcelas iguais de até 9x sem juros. Fotos meramente ilustrativas. Nada reservado, somente
cotado. Reservamo-nos o direito de corrigir possíveis erros de digitação.



GOIÁS
PROMOÇÕES

Notas: Os  valores são a partir de, em apto duplo standard, calculado no dia 17/07/21. Nada reservado somente  cotado. Vagas e valores sujeitos a
alterações sem prévio aviso. Será feita a cotação, quando da solicitação, para a verificação das disponibilidades e dos valores do produto.  
Forma de pagamento: Sem juros nos cartões: VISA, MASTER e ELO. Nada reservado, somente cotado. 
Reservamo-nos o direito de corrigir quaisquer erros de digitação.
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Caldas Novas

Hospedagem no Hotel Boulevard

2 adultos com 2 crianças até 12 anos* (*grátis)

Meia Pensão (Café e almoço)

Entrada nos Parques (Water Park e Clube Privé)

 1 6  A  1 8  O U  2 3  A  2 5  J U L H O  2 0 2 1

Forma de Pagamento: Entrada de R$ 229,00 + 07x de R$105,71
sem juros nos cartões

a partir de:

R$ 969,00 

Caldas Novas

Hospedagem no Golden Dolphin Grand Hotel

2 adultos com 2 crianças até 11 anos* (*grátis)

Meia Pensão (Café e Almoço)

 1 6  A  1 8  O U  2 3  A  2 5  J U L H O  2 0 2 1

Forma de Pagamento: Entrada de R$ 146,00 + 07x de R$104,29
sem juros nos cartões

a partir de:

R$ 876,00 

Caldas Novas

Hospedagem no Hotel Jalim

2 adultos com 2 crianças até 11 anos* (*grátis)

Meia Pensão (Café e almoço)

  1 6  A  1 8  O U  2 3  A  2 5  J U L H O  2 0 2 1

Forma de Pagamento: Entrada de R$ 100,00 + 05x de R$100,00 
 sem juros nos cartões

a partir de:

R$ 600,00 

B
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TEM

TUDO
ATÉ DIVERSÃO

O ingresso é a entrada para muita diversão e 
aventura em meio às águas, é a oportunidade
perfeita para você se divertir em qualquer
época do ano! Você já imaginou como seria
incrível sair da rotina e ficar alguns dias curtindo
os melhores parques aquáticos do Goiás, não é
mesmo? Pois já pode deixar de apenas imaginar
e transformar esse desejo em realidade, com a 
Brasilianno Turismo e Viagens.



QUER MAIS DICAS
COMO ESSAS, VEM

PARA A BRASILIANNO
TURISMO E TEREMOS

O PRAZER DE MONTAR
A SUA VIAGEM!

WWW.BRASILIANNO.COM.BR          BRASILIANNO@GMAIL.COM          (61)  98285 2511  


