
 
 

 Prometemos e entregamos a diferença ! 

Nossa Flota 

Operamos todos os tours com o último modelo 
de ônibus (máximo de 3 anos), 46 luxuosos 
assentos com Ar condicionado 

 
Características da flota  

 Sistema de som que inclui CD, DVD , GPS 

 Microfone sem fio 

 Cintos de segurança em todos os assentos 

 Poltronas com separação de 84 cm  

 Poltronas reclináveis 

 Descanso para pés ajustáveis 

 Luz de leitura individualizada 

 Controle individual para Ar condicionado 

 Organizador para banco traseiro  

 Mesas reclináveis  

 Porta copos 

 Tomadas de corrente individuais para carga de dispositivos 

 Bebedouro de água 

 Cortinas para sol em todas as janelas 

 Toalete 

 WI-FI 
 
 
Identificação; Cada ônibus se equipará com o respectivo nome do tour operador na parte de afora do ônibus. 

 
 
 

    Sistema de rastreamento do ônibus por GPS  

Um sistema de rastreamento do ônibus por meio de GPS 
avançado permite que nós saibamos onde estão os 
veículos, a que velocidade viajam, o tempo que 
permanecem detentos, o prognóstico do clima no 
seguinte destino, se alguma mudança de rota é necessário 
e toda a informação que você teria que receber esse 
preciso momento. ¡Sabemos exatamente em onde estão e 
o que fazem sem necessidade de chamá-los! 
 

 
 
 
 
 



 
 

 
 
 

 

Nossos guias 

 

Todas nossas guias locais estão certificados, viajaram 
amplamente por Turquia e se conduzem de forma profissional 
em seu campo. Contamos com um sistema profissional que 
nos permite cooperar com os melhores guias possíveis. 
 
 
 
 
 
 

 

Sistema do guia turístico PA 

 
O Sistema do Guia turístico PA ajuda a nossos convidados a 
combater o som gerado pelo ruído de fundo e a distância com o 
guia turístico – inclusive em arredores ruidosos. Nosso guia 
turístico leva um transmissor e um microfone de diadema. Os 
ouvintes usam receptores portáteis e aparelhos auditivos ligeiros 
para ouvir cada palavra fácil e claramente, não importa que se 
encontrem até atrás do grupo. Todo o sistema portátil completo, 
funciona sobre uma distância de 76 a 91 metros 

 

Presente de boas vindas 

Um presente bem-vinda se oferece a cada convidado. 
Uma formosa Bolsa Aveludada de presente com o logotipo de sua 
companhia e um amuleto do olho turco… 
 
“Não há provavelmente nenhuma cultura no mundo, que seja livre das embreagens de crendice, 
em cada cultura encontrará pessoas que portam talismãs para sua proteção. O talismã do olho 
turco ou o “nazar boncugu” é parte da crença turca para manter afastados os males provocados 
por olhos invejosos e avarentos” 

 
 

 Cobertura de Seguro de primeira classe por $2 milhões de dólares 

 
 Estamos protegidos por um seguro de responsabilidade para 
operadores de tours por uma seguradora de primeira classe           “A 
Seguradora do estado de Pensilvânia” por um limite de $2 milhões de 
dólares. A seguradora assume a responsabilidade geral, a 
responsabilidade do automóvel e se apresentar-se alguma 
contingência em atividades aquáticas, também a cobre. 
 


