SERVIÇO EXCLUSIVO DE CONSULTORIA PARA
ELABORAÇÃO DE ROTEIRO - VIAJANDO PARA ITÁLIA
Conheça nosso Serviço de Consultoria para Elaboração de Roteiro e tenha a GARANTIA de
um roteiro completo para a viagem dos seus sonhos. Conosco você encontrará um serviço de
alta qualidade com ótimo custo benefício.
ATENÇÃO
Aqui você adquiri a melhor Consultoria de Roteiro ou o seu dinheiro de volta.
Elaboraremos um roteiro para você que inclui os seguintes serviços:
SERVIÇO EXCLUSIVO DE CONSULTORIA PARA A CRIAÇÃO DO SEU ROTEIRO


Consultoria de meia hora via WhatsApp ou via Skype para que possamos nos conhecer
melhor e traçar o seu perfil (se necessário);



Criação de um roteiro com dicas e informações, considerando o dia, horário de chegada e
permanência no país.

INDICAÇÕES DE HOTÉIS


Indicação dos hotéis, onde o roteiro irá avaliar as melhores opções custo benefício para
sua estadia. (considerando os sites de Booking.com e hotels.com)

Atenção: reservas através de outras plataformas de hotéis (como Expedia terão um custo
adicional de 30,00 Euros ao valor final da consultoria).
INDICAÇÕES DE RESTAURANTES


Dicas exclusivas dos melhores lugares para comer, degustar, etc nas principais cidades.



A importância de se ter um roteiro bem elaborado é saber também como funcionam os
restaurantes, a chamada etiqueta local e/ou cultural, como por exemplo, nunca entrar no
restaurante sem antes um “hostess” ou garçom vir até você, pois ele te conduzirá a uma
mesa. Sem contar a leitura do Menu com tantos pratos oferecidos, nossa cultura aqui é
comer muito e muito bem, porém não existe a necessidade de se gastar tanto com
alimentação. Essa é a função de nossos serviços, orientar você nesses detalhes que
parecem pequenos, mas que te garantem uma economia considerável para sua viagem.

INDICAÇÕES DE PASSEIOS


O roteiro também te passará custos das melhores atrações e das melhores possibilidades
de passeios opcionais que você pode fazer nas várias cidades com os links diretos para
reservas através do Site Get your guide, Civitas, Tickbar (parceiros do Blog);



Indicação de serviços de guias em português nas principais cidades com o contato direto
para a reserva.

INDICAÇÕES DE TRANSFERS


Indicação de serviços de Transfers (alguns em português) nas principais cidades com o
contato direto para a reserva.

TRANSPORTE EM VÁRIAS CIDADES E DE UMA CIDADE PARA A OUTRA


O roteiro irá avaliar qual é o melhor transporte a ser utilizado em termos de custo
beneficio;



Envio de documento explicando o passo a passo para a compra de bilhetes de trem (se
necessário via whatsapp, te darei toda a orientação de como comprar os bilhetes; a
compra antecipada te ajudará a poupar muito, chegando a quase 60% de economia!
(COM UMA ECONOMIA ASSIM A CONSULTORIA, PARA A MAIOR PARTE DOS
CLIENTES, SAI PRATICAMENTE DE GRAÇA), incrível, não é mesmo?!



Roteiro com o uso de um carro, você receberá informações sobre pedágios,
estacionamentos, como não pegar multas etc. Vale ressaltar que para andar de carro
alugado é importante que você tenha informações sobre cada lugar que irá passar, pois
cada cidade tem a sua cultura e isso você só saberá com um roteiro detalhado em mãos.
Isso vale também para viajar de trem, é importante ter informações locais para que sua
viagem seja mais tranquila.



Indicação de empresas rent a car caso o tour seja realizado de carro.

EXPLICAÇÃO DO ROTEIRO


Consultoria via WhatsApp ou via Skype para que possa te explicar os principais detalhes
do roteiro e para esclarecer eventuais dúvidas sobre a organização da viagem;



Uma ligação, antes da viagem, caso haja necessidade de algum esclarecimento a mais.

BRINDES
Além disso, você receberá de presente:


Envio de um modelo de e-mail para solicitação do convite para participar da audiência
papal (se você estiver em Roma no período das audiências). Importante: não há garantia
da reserva do ingresso, pois os responsáveis por isso são os organizadores do Vaticano;



Um glossário com palavras principais, e essenciais, em italiano para a sua viagem;



E-book Viajando para Itália: Tudo o que você precisa saber para diferenciar a sua viagem
na Itália (o custo é de 4,99 Euros e para você sairá como brinde);



Veja abaixo todos os Bônus Extras que farão a diferença durante a sua viagem.


Que clima você vai encontrar na Itália? Checklist para malas de viagem de 15 dias
conforme cada estação:
-

Outono (Setembro, Outubro e Novembro);

-

Inverno (Dezembro/Janeiro e Fevereiro);

-

Primavera (Março, Abril e Maio);

-

Verão (Junho, Julho e Agosto).



Compras na Itália;



Pequenos conselhos para economizar em uma viajem na Itália;



Informações Importantes para aluguel de carro;



Gastronomia Italiana;



Ingressos Antecipados;



Sinalização nas estradas Italianas;



Estacionamentos nas cidades italianas;



E-book: Onde comer com um local;



Vocabulário para uma viagem na Itália.



E para finalizar mais 3 dos nossos e-books a escolha entre: Ebook Viajando para
Roma, E-book Viajando para Milão; Ebook Viajando para Veneza; E-book Viajando
para Cinque Terre e E-book Viajando para Florença (mais de 15 Euros de custo!!!)

VALORES
Considere isso como um INVESTIMENTO, pois com esses cuidados você ficará muito mais
tranquilo durante toda viagem e ainda sobra um dinheiro para gastar a vontade pela Itália.
Então pense que pode custar muito menos que você imagina e os valores podem ser
parcelados em 03 vezes sem juros(*), confira abaixo nossos valores:
(*) 40% de entrada para bloquear a agenda;
30% 30 dias depois da entrada e os outros 30% entre 60 após o bloqueio da agenda.
DIAS DE VIAGEM

VALOR (EUROS)

De 03 a 05 dias

80,00

De 06 a 08 dias

100,00

De 09 a 11 dias

125,00

De 12 a 14 dias

145,00

De 15 a 17 dias

170,00

De 18 a 20 dias

200,00

De 21 a 23 dias

240,00

De 24 a 26 dias

280,00

De 27 a 29 dias

330,00

Cada dia a partir do 30

15 Euros por dia

GARANTIAS
Nossas garantias são:
1)

Otimização: Você otimizará o seu tempo e conhecerá realmente o melhor de cada lugar;

2)

Deslocamento: Você aprenderá como se deslocar de uma cidade para a outra e dentro
de cada uma delas;

3)

Economia: Clientes que reservam esse tipo de serviço com antecedência (em média 2 a
3 meses) podem economizar mais de 200 Euros com os nossos serviços (que deram um
total de, mais ou menos, 90 Euros), ou seja: economizaram na viagem com pequenas
mudanças e, só com passagens de trem, dicas de restaurantes, etc, você poupou mais de
100 Euros; além de ter toda a viagem organizada da melhor maneira possível.
Contratando a Consultoria de Roteiro com antecedência, o nosso serviço será quase
gratuito.

4)

Dicas: Você receberá dicas para evitar cair em furadas gastando dinheiro em coisas
desnecessárias!

5)

Compromisso e Reembolso Total: É nosso compromisso que você fique satisfeito com
nossa consultoria e, se isso não acontecer nos comprometemos a estornar 100% do valor
pago pela Consultoria do Roteiro. Você receberá o reembolso total do que você pagou
com nossos serviços de consultoria. Sua insatisfação com a prestação de serviço é nossa
insatisfação. Para oferecermos essa garantia é porque temos certeza absoluta que irão
gostar de nossos serviços.

OPCIONAL
Aqui você pode conhecer alguns serviços que não estão incluídos e que você pode adicionar
ao seu pacote de acordo com a sua necessidade:


Todos os outros e-books do nosso blog com 50% de desconto, apenas para os meus
clientes de consultoria http://www.viajandoparaitalia.com.br/e-books/.



Assistência telefônica durante a viagem: 10,00 Euros por chamada;



Lição de uma hora com as palavras mais úteis (turísticas e não) em italiano para facilitar a
sua viagem: 15,00 Euros por hora; (para quem fecha a consultoria, somente 10,00 Euros)!

NOTA IMPORTANTE
Esse tipo de serviço requer uma grande demanda de tempo, portanto aceito no
máximo 10 consultorias por mês.
Corra e reserve já a sua vaga !!!!!
ENTRE EM CONTATO E NÃO PERCA ESSA OPORTUNIDADE!
EU QUERO REALIZAR A VIAGEM DOS MEUS SONHOS!

