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O que é um pacote Voo + Hotel?

Qualquer pessoa que já planejou sozinha uma viagem sabe o quanto é difícil conseguir
encontrar uma passagem e hotel que, juntos, estejam com um bom preço na data em que
deseja viajar.

Os pacotes (Voo + Hotel) são a solução para este e outros problemas. Ao comprar um pacote não
é necessário procurar um voo e uma acomodação separadamente, pois este processo é
realizado pelo mecanismo de pesquisa. Ele encontra todas as opções disponíveis na data
selecionada e mostra o preço total da estadia com o voo. O melhor de tudo é que reservando um
pacote, a economia total pode ser de até 30%.
 

Como funciona o pacote?

Para procurar por opções de estadia disponíveis, você pode usar o mecanismo de pesquisa que
combina voos e acomodações ao mesmo tempo. Usar o mecanismo é simples e intuitivo. Tudo o
que você precisa fazer é escolher o local de partida, o destino, a data planejada do voo e o
número de passageiros, e o sistema encontrará sugestões de voo combinadas à acomodação.

Durante a pesquisa, você pode determinar os resultados de acordo com suas próprias
preferências. Você só precisa �ltrar ofertas de�nindo:

Padrão de alojamento (de uma a cinco estrelas);
Avaliação dos hóspedes (de um a cinco pontos);
Tipo de edifício (hotel, apartamento, casa de hóspedes, etc.);
Instalações próximas (centro da cidade, monumentos, atrações, transportes públicos);
Número de refeições incluídas;
Preço;
Instalações (acesso à Internet, ar-condicionado, estacionamento, etc.).

Além disso, o usuário também pode usar o mapa de acomodação da cidade selecionada. Cada
instalação possui uma galeria de fotos, onde você pode ver as imagens da sua futura estadia.
 

Benefícios dos pacotes (Voo + Hotel)

Você pode organizar sua viagem de duas maneiras: tradicionalmente, encontrando um voo e
acomodação separadamente ou usando o mecanismo de busca de pacotes, onde é possível
encontrar ofertas entre 1,1 milhão de instalações. Comprando os pacotes, é possível economizar
até 30% nas suas viagens, além de conseguir comprar as próximas férias em apenas segundos.
Você pode reservar e pagar toda a viagem com um clique – de forma rápida, fácil e sem taxas
ocultas. Encontre a melhor opção de viagem graças ao serviço combinado de “Voo + Hotel".
 

Qual é o desconto na compra do pacote Voo + Hotel?

Ao comprar o pacote Voo + Hotel, o desconto para o voo e acomodação é de até 30% em relação
ao preço do voo e do hotel separadamente.

 

Por que o preço do Voo + Hotel foi reduzido para 30%?
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Ao comprar os dois produtos podemos oferecer melhores preços devido à cooperação com
nossos fornecedores: companhias aéreas e acomodações. Com isso, podemos oferecer aos
nossos clientes um desconto de até 30%.

 

Este artigo tem as informações que você estava procurando?  Sim  |
Não


