
Travelplanbooker.com : Um tudo no mesmo lugar para todos os amantes de viagens !! 
 
travelplanBooker.com é a maior plataforma avançada de planificação de viagens e reservas do 
mercado. Pode adicionar as suas necessidades de viagem, os seus dados e pagar numa só transacção. 
Desde o início, tornou-se uma das agências de viagens mais respeitadas e de maior confiança.  
Travelplanbooker tem uma visão abrangente e conhecimentos a partilhar com base em anos de 
experiência combinada. Os seus profissionais e consultores são geralmente peritos que podem tratar 
de todas as suas necessidades de viagem.  
 
São pioneiros em ligá-lo a todas as actividades de viagem, desde sítios de património cultural a locais 
de natureza excitantes a praias de sonho. A rede de parceiros de viagem também o levará para as 
cidades e pontos turísticos mais interessantes. 
 
O nome Travelplanbooker diz tudo. São todos sobre viagens e reservas e os fornecedores de 
transporte, alojamento e actividades, permitem-lhe planear e reservar tudo de forma correcta.  
Pode procurar Hotéis, Quartos, Vilas, Apartamentos e Resorts por toda a cidade, nas montanhas, nos 
parques ou nas praias. no travelplanbooker.com's accommodation map. Eles dão-lhe um mapa do 
mundo para o ajudar a navegar. A sua página de programação, que contém um mapa, um horário 
sugerido, detalhes e imagens, funciona como um guia de viagem completo. 
 
Quando procura umas férias de sonho, há numerosas opções para a sua viagem. Olhando para os 
planos de viagem pós viagem na página inicial, pode obter tudo, desde um guia de viagem detalhado 
ao planeamento baseado em mapas, procurar e reservar alojamento de baixo custo ou de luxo, e 
poupar tempo e dinheiro. 
 
travelplanbooker.com é um intermediário, tem uma grande selecção com preços em tempo real e 
disponibilidade de companhias aéreas de baixo custo e de serviço completo, autocarros, comboios, 
automóveis, alojamento e actividades. Com um único sign-on, pode aceder a todas as suas 
ferramentas de viagem.   
 
Na página inicial, cria o seu itinerário de viagem introduzindo a sua data de partida, com flexibilidade 
para adultos e crianças participantes, bem como a quantidade de quartos necessários. Em seguida, 
planeia toda a sua viagem na seguinte página de planeamento. Em alternativa, pode seleccionar um 
itinerário de viagem pré-planejado que se adapte às suas necessidades e pode ser alterado e 
personalizado ao seu gosto.  
 
Esta opção de viagem pré-planejada leva-o para a página seguinte, onde pode planear a sua viagem. 
Pode agora alterar o seu destino eliminando, acrescentando, ou reorganizando a ordem dos destinos 
no seu itinerário. Continuando, para página de personalização, tem agora uma vasta selecção de 
transportes com comparação de preços e duração da viagem de baixo custo, economia, negócios, 
voos de primeira classe, comboio ou autocarro. O seu alojamento pode ser seleccionado por 
classificação por estrelas, descrição, localização no mapa, custos ou todas as outras características 
importantes para si. Desfrute das actividades em cada destino, seleccionando quem as irá frequentar 
e reservando-as de acordo com os seus desejos. 
 
travelplanbooker.com continua a trabalhar arduamente com todos os parceiros para realizar o seu 
sonho de férias e tornar o juri realidade de acordo com a sua selecção dentro do seu orçamento. 
 
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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