
organizar as suas férias de viagem de sonho 
no seu orçamento 
 
Pode organizar a sua viagem de férias completa ao seu gosto, fácil, sem stress e rápida. Numa única 
plataforma, o viajante planeia com um guia de viagem abrangente, reservas e reservas de voos, 
comboio ou autocarro, carros de aluguer, alojamento e atracções.  Avalie as suas necessidades e 
desejos. Compare as ofertas disponíveis com base nos custos sempre actuais e decida pelas melhores 
ofertas ao seu gosto. Pode planear as férias dos seus sonhos enquanto poupa tempo, dinheiro e 
stress.  
 
Para solteiros, casais, famílias e pequenos grupos travelplanbooker.com, oferece uma plataforma de 
reservas fácil de utilizar e adaptável que lhe permite planear, seleccionar e reservar uma grande 
variedade de serviços utilizando uma única interface de todas as empresas de renome para viajar... À 
procura de meios de transporte, compare as ofertas na plataforma de viagens única para voos, 
comboios, autocarros. O preço, a comparação de tempo e a reserva de diferentes meios de 
transporte para cada etapa da sua viagem, podem ajudá-lo a tirar o máximo partido das suas férias.  
 
Gostaria de obter inspiração, e depois utilizar férias e viagens pré-planejadas, como recomendações 
na página inicial, para locais maravilhosos a visitar. Pode modificar o plano de viagem de acordo com 
os seus sonhos e reservar transporte, alojamento, actividades como desejar.  Se os destinos não 
estiverem em ordem de viagem ao seu gosto, pode simplesmente mover os destinos para cima e 
para baixo no itinerário.  
 
Selecciona uma data de chegada para o primeiro destino, quando faz os seus preparativos de viagem. 
No entanto, o motor de busca de voos pode ter alterado a sua data de partida, se a sua viagem 
envolver uma mudança de hora e a partida for um dia antes. Poderá então alterar facilmente a data 
de chegada um dia mais tarde e a partida será do seu agrado. Agências de viagens bem conhecidas e 
tradicionais, imprimir catálogos, oferecer viagens pré-embaladas ou fazer acordos com fornecedores 
de viagens, alojamento, ou actividades, que são então recomendados.  
 
travelplanbooker.com serve como intermediário, entregando-lhe as melhores ofertas em tempo real 
numa única plataforma. A sua viagem ideal pode ser planeada, seleccionada, reservada, e paga 
dentro dos seus meios financeiros. 
Para mais informações, contacte: 
travelplanbooker | All in one travel planning and booking tool 
 
info@travelplanbooker.com   ou             joshua.dunne@travelplanbooker.com   
mytravelHIT Ltd, Gibraltar 
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