
Porquê procurar dezenas de websites para o seu planeamento de férias 
e reservas 
 
A página de planeamento, com marcadores de destino no mapa, facilita o planeamento da sua rota 
de viagem. Informação adicional, com vistas a visitar, está disponível para cada destino. Marcadores 
para Maravilhas Naturais e Parques, para Paisagens do Património Mundial ou para Parques de 
Diversões com indicações de como lá chegar, tornam o planeamento fascinante. É um guia de 
viagens de diálogo e permite-lhe escolher os destinos, vistas, parques, diversões que deseja visitar 
com base nos seus desejos e nos meios de transporte acessíveis. Com todas as informações ao seu 
alcance, está motivado para criar e planear a sua viagem ideal utilizando o mapa interactivo, os 
marcadores de destino e as informações fornecidas. Pode também organizar, na lista de favoritos, as 
atracções que deseja visitar. 
 
Quaisquer perguntas sobre os países que visita, consulte o guia de viagem essencial para obter 
informações, tais como saúde e segurança, leis e etiqueta, dicas úteis, pontos turísticos locais e 
requisitos de visto.  
 
É motivado pela facilidade de utilização e informação abrangente para criar e planear a sua viagem 
ideal. Na secção do itinerário pode escolher o meio de transporte do destino para o destino sendo 
ele voo/comboio/autocarro ou carro alugado. 
 
Pode viajar para qualquer parte do mundo, com qualquer orçamento, pode criar as suas férias ideais. 
Não precisa de procurar em todos os vários websites. Na personalização, os serviços de parceiros 
oferecidos são de companhias de viagens conceituadas e bem conhecidas para voos, comboios, 
autocarros, aluguer de automóveis, alojamento ou actividades.  Tudo o que tem de fazer é procurar 
os serviços com o nível de qualidade desejado para encontrar os melhores preços de viagem.  
É fácil reservar voos. Com apenas um clique, encontrará a escolha de voos de baixo custo ou de 
serviço completo com a escolha de First, Business, Economy para cada percurso de viagem. Compare 
as opções de viajar de comboio sustentável ou de autocarro de menor custo. Escolher os hotéis, 
albergue, apartamento ou recurso ao seu gosto de classificação ou pela localização no mapa. Com 
apenas alguns cliques no travelplanbooker.com, pode escolher entre uma grande variedade de 
opções de transporte, alojamento ou actividades.  
 
Porquê procurar ofertas de férias em dezenas de websites ou pacotes de viagens, quando pode 
optimizar a viagem aos seus desejos, os custos ao seu orçamento e planear, escolher, reservar, pagar 
por todas elas num só? 
 
Para mais informações, contacte: 
travelplanbooker | All in one travel planning and booking tool 
 
info@travelplanbooker.com  ou         joshua.dunne@travelplanbooker.com  
mytravelHIT Ltd  
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