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O QUE É O
RESOLVER VIAGEM

COVID-19?

A forma que encontramos de

levar até você o nosso

conhecimento e suporte, caso

não tenha sido uma viagem

comprada com um consultor de

viagens. Ter um apoio humano,

especializado e que irá

defender seus direitos, é

fundamental nessa fase.



COVID-19 E AS VIAGENS

Um vírus que atingiu a todos, em todo

mundo e preocupou a todos nós. Foi

um dos setores econômicos mais

impactados, tanto por depender

tanto da mobilidade, como para

regras que envolvem cada caso.

O consultor de viagens passou a ser

essencial nesse processo. Temos que

analisar as regras de cada

fornecedor, mas principalmente a

segurança e os direitos dos clientes. 



O QUE TEMOS FEITO

Temos trabalhado nas alterações,

cancelamentos e reembolsos dos

nossos clientes. Temos também

acompanhado cada mudança do

mercado, seja para fazer cumprir as

Medidas Provisórias 925 e 948,

iniciativas do MTur e Procon, seja

pelas regras aplicadas por cada

fornecedor. Orientamos as decisões

para novas viagens, conforme novas

regras.  Além disso, dividimos algumas

dicas de "viajar de casa" para nos

ajudar a passar pela quarentena. 



Você preenche

nosso

questionário

Como funciona?

Analisamos sua

viagem e te

enviamos a

soluções possíveis

A partir da sua

escolha, faremos

contato com os

fornecedores por você

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScxM4G4MDhFwBWGgXpPSyJCrLzsNqVEHx2E_wlAsHfCXl-A8A/viewform


VIAGEM NACIONAL

Taxa FEE 

R$ 40,00 por processo. 
 
Ou seja, se for uma viagem aérea para 6 pessoas, serão

R$ 40,00. Mas se for uma viagem para uma pessoa que

tenha carro, aéreo, hotel, será R$ 40,00 por produto.

VIAGEM INTERNACIONAL

Taxa FEE 

R$ 100,00 por processo. 
 
Ou seja, se for uma viagem aérea para 6 pessoas, serão

R$ 100,00. Mas se for uma viagem para uma pessoa que

tenha carro, aéreo, hotel, será R$ 100,00 por produto.

Taxa da consultoria



Além de ter maior garantia que seus
direitos estão sendo cumpridos, você
não terá que dedicar seu tempo por

horas tentando falar com os forncecores.
Sabemos que estar em home office por

vezes é mais desafiador para distribuir o
seu tempo entre família, trabalho e

atividades da casa.

PORQUE

CONTRATAR UMA

CONSULTORIA?



A ALIS MUNDI
VIAGENS

CUSTOMIZADAS

CADA VIAGEM É ESPECIAL

Nascemos em 2019, mas somos

resultado de 17 anos de experiência

em consultoria em viagens, roteiros

customizados. Nosso maior valor está

em entender que cada viagem é

especial e valorizamos todos os

detalhes. Nasce do propósito de

facilitar a vida de famílias em suas

viagens de férias, mas também

trabalhar viagem de maneira

especializada com todas as vertentes

que envolvem um mercado tão

dinâmico.



CONTE CONOSCO

E-MAIL

contato@alismundi.tur.br

WHATS APP 

(11) 98146 9989

REDES SOCIAIS

@alismundiviagens


