
Planeie e desfrute da sua viagem de sonho com travelplanbooker.com  
Em tempo real, guia de viagem, reserva de voo, comboio, autocarro, alojamento, actividades tudo 
em um 
 
travelplanbooker.com é uma agência de viagens online familiar e intermediária, que proporciona 
uma ligação em tempo real com todos os prestadores de serviços reputados para a sua experiência 
de viagem desejada, ao melhor preço. Pode agora planear a viagem dos seus sonhos, poupando 
tempo, dinheiro e stress. 
 
Poupou dinheiro e permitiu-se sonhar. A reserva da sua ideia de viagem é agora necessária. A 
Internet está inundada de páginas relacionadas com viagens ou tem de aceitar viagens em pacotes 
ou consultar catálogos. Por conseguinte, planear uma viagem é frequentemente um processo difícil e 
muito demorado ou tem de fazer concessões aos seus planos de férias.  
travelplanbooker.com é a plataforma pioneira e conveniente de planeamento e reserva de viagens, 
que permite aos viajantes a opção de planear a rota de viagem desejada no seu orçamento. Tenha 
um extenso guia de viagem com um mapa na ponta dos dedos. Reservar e reservar transporte, 
alojamento e actividades. Introduza os dados de todos os viajantes uma vez e pague tudo em um. 
No guia de viagem com mapa, pode localizar os melhores locais para transporte e para visita. Há 
muita informação para destinos, para cidades, para lugares a visitar, para parques e vida selvagem, 
para pontos turísticos e países ou hábitos e segurança locais.  É uma escolha particularmente 
maravilhosa para viajantes individuais planear, seleccionar, reservar as férias dos sonhos ou a viagem 
multidestino à sua escolha e orçamento.  
 
Pode alterar viagens pré-planejadas de acordo com as suas preferências e utilizá-las como 
recomendações para locais bonitos. Ao fazer planos de viagem, decide sobre a data de partida. No 
entanto, se a sua viagem estiver sujeita a uma mudança de fuso horário e o seu primeiro destino for 
num dia ou data diferente, o motor de busca de voos poderá ter alterado a sua data de partida. Se 
estiver de acordo com a data de partida do voo, então apenas escolha e reserve o voo ou corrija a 
data da primeira chegada ao destino...  
 
Os viajantes têm uma escolha dependendo do seu meio de transporte preferido, sejam voos de baixo 
custo, voos de serviço completo, ou escolhendo uma classe diferente por trajecto de voo. Há 
também a opção de fazer uma selecção, se viajar de avião, comboio ou autocarro for mais preferível. 
Escolha o seu hotel ou apartamento, localizando-o no mapa, ou pela classificação por estrelas, ou 
dentro do seu limite orçamental. Quaisquer actividades ou pontos turísticos que deseje participar e 
reservar, mas não outros membros do grupo, então tem a opção de seleccionar, quem participará.  
Os melhores serviços prestados pelo travelplanbooker.com giram em torno da personalização de 
toda a sua viagem. Agências de viagens on-line comparáveis oferecem férias pré-embaladas com 
pouca ou nenhuma alteração.  
 
Pode utilizar um guia de viagem abrangente com um mapa, marcadores de destino e muita 
informação para planear e modificar o itinerário. A funcionalidade de partilhar o seu ecrã será útil 
para planear e personalizar toda a viagem juntamente com quaisquer membros viajantes. Pode 
planear uma viagem sustentável também por si próprio.  
 
travelplanbooker.com respeita todos os aspectos legais da sua privacidade, quando fornece 
informações online. Trabalhamos como intermediários com empresas de renome, que valorizam a 
sua confiança e enfatizam a protecção da segurança e privacidade dos dados pessoais que nos 
fornece quando visita o nosso website ou quando utiliza os nossos serviços.  
 
Para mais informações, contacte-nos: 
travelplanbooker | All in one travel planning and booking tool 
 
info@travelplanbooker.com  ou                    joshua.dunne@travelplanbooker.com 
 mytravelHIT Ltd, Gibraltar 
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