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Voo + Hotel: quando escolher este pacote?

Nem todas as viagens exigem um baita planejamento. Porém, todas as viagens exigem
organização, o que pode ser difícil para alguns. Encontrar um lugar confortável com a
mesma data dos voos, ficar atento aos horários. Tudo deve ser coordenado com maestria.
Os pacotes de voo + hotel podem ajudá-lo a organizar sua viagem. Com o mecanismo de
pesquisa você pode encontrar com facilidade e rapidez ofertas atraentes de voos e
acomodações, e reservá-los com apenas um clique.

Quando escolher o pacote “Voo + Hotel”?

Para uma estadia mais longa em um só lugar
O serviço de voo + hotel pode ajudá-lo a encontrar voos e acomodações no destino
desejado. A utilização deste serviço ajudará a planejar sua viagem e evitará alguns
problemas na chegada, poupando tempo e dinheiro. É a solução perfeita para as férias ou
uma longa viagem de negócios.
Para viagens curtas
Não faz sentido passar a semana inteira planejando uma viagem de duas semanas. Com o
motor de busca, é possível encontrar o melhor voo e hotel em poucos minutos. O pacote é
útil mesmo no caso de uma viagem espontânea, quando não há tempo para planejar. A
reserva é confirmada em apenas um clique e você pode escolher entre mais de 1,1 milhão
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de hotéis.
Para pessoas ocupadas
Nem todo mundo tem tempo para procurar e ajustar a data de voo e acomodação –
especialmente quando a data planejada está próxima e os hotéis e pousadas já estão
lotados. Neste caso, a melhor solução é o mecanismo de pesquisa intuitivo, onde você pode
encontrar ofertas de acomodações junto ao voo. A única coisa que você precisa fazer é
escolher a melhor oferta, confirmar as reservas e pagar. Isso leva apenas alguns minutos.
Para viajantes inexperientes
As pessoas que não têm experiência em organizar viagens não sabem o que é importante
durante o planejamento. É possível usar o mecanismo de pesquisa com filtros especiais, que
ajudam a determinar a localização exata da acomodação. Alguns filtros levam os usuários
aos elementos mais importantes ao procurarem por acomodações. Uma vantagem
adicional é que, depois de especificar o que deseja, as ofertas aparecem imediatamente.
Tudo que precisa fazer é escolher e reservar a oferta ideal para você.
Para viajantes comedidos
Se você não quer pagar muito, a melhor opção é comparar as ofertas e escolher aquela
que se enquadra dentro do orçamento. Essa possibilidade é garantida pelos pacotes Voo +
Hotel. Ao optar por um pacote, é possível economizar até 30% em sua futura viagem .
Para quem gosta de conforto
Para alguns viajantes o conforto é prioridade desde o início do processo de reserva até a
chegada ao aeroporto. O pacote Voo + Hotel foi criado para essas pessoas, pois garante
uma procura confortável de ofertas, reservas rápidas e notáveis acomodações.
Para quem gosta de ter uma escolha
O serviço dá a oportunidade de combinar a oferta com todas as suas necessidades: desde a
localização da acomodação, passando pelo tipo de lugar, até o número de refeições
inclusas no preço. As opções são vastas, já que possuímos mais de 1 milhão de instalações
em nosso banco de dados. Você também pode escolher as companhias aéreas
recomendadas por nós e que prezam pelo conforto dos passageiros.
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