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FOTOS DE VIAGENS PELO MUNDO

Quem eu sou?
Rafaella Machado, tenho 33 anos,
moro no Rio de Janeiro, sou sua
Agente de Viagem e vou te ajudar
a montar o seu melhor Roteiro de
para a sua Viagem.
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CONSULTORIA
Não há dúvidas de que, definir um destino para sua
viagem, é difícil, falta tempo.
Frio, Calor, Dinheiro esta apertado?
Não se desespere, o Viajando Sem Medo te ajuda!

Sua viagem de acordo
com o seu gosto, seu
estilo, seu tempo.
A Consultoria tem como
objetivo auxiliar você a
escolher o melhor
destino para o
momento certo.
Conversamos sobre
diversas opções
destinos, auxiliando o
mais adequado de
acordo com o seu bolso.
Nosso encontro é via
aplicativo zoom/skype
com duração de 2hs.
Destinos
Alimentação
Transfer
Custo benefício

Uma vez por ano vá a algum
lugar onde nunca esteve
antes.
FINLÂNDIA

DALAI LAMA

Vistos
Trabalhamos com Consultoria de
Emissões de Carteira Internacional
de Vacinação, Emissões de PID,
Emissão de Passaportes, Trâmite de
Vistos Consulares.
Para dar entrada em qualquer um dos
serviços acima, enviamos um
formulário elaborado pelo Viajando
Sem Medo, de fácil entendimento e
em português, para o cliente
preencher com todas as informações
e também uma lista de documentos
necessários.
Após o envio do cliente, o formulário
oficial será preenchido pelo Viajando
Sem Medo, em seguida o cliente
efetua o pagamento das taxas
diretamente ao estabelecimento e
marcamos as entrevistas caso sejam
necessárias.
Auxiliamos em toda a separação de
documentação e dicas para a
entrevista.

PID E VACINAS
Esse serviço é ideal para quem não
tem tempo ou até receio para
preencher os tão famosos
formulários, e é por isso que
disponibilizamos esse serviço de
forma segura.
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Custo
PASSAPORTE
Para emissão de passaporte
cobramos uma taxa de por
pessoa.

VISTOS
Para emissão de vistos,
cobramos uma taxa por
pessoa.

PID
Para solicitar emissão da PID
(Permissão Internacional para
dirigir), cobramos uma taxa
por pessoa.

Nesses custos não estão
incluídos as taxas dos
estabelecimentos

VIAGEM

INTERNACIONAL
Sua viagem organizada de acordo com o seu
perfil.
O nosso Roteiro Personalizado é mais que
um Guia, com todas as dicas e informações
do seu destino, todas as informações
necessárias para sua viagem ser tranquila.
Você pode optar por receber tudo na sua
residência (os vouchers e um roteiro day by
day | de toda a sua viagem, além de dicas
incríveis do destino) ou tudo no seu celular.
Baixando
o
aplicativo
onde
disponibilizaremos toda a viagem na palma
da sua mão com segurança.
Com o nosso Roteiro Personalizado você não
terá preocupações durante a sua viagem e
nem tempo para pensar no que visitar, você
irá explorar todo o seu destino de maneira
tranquila, econômica e segura.

Viajando conosco - durante toda a sua
viagem você terá um suporte 24hs para
dúvidas e emergencias.
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Você ainda receberá todas as informações da
sua viagem como: reservas, dicas da moeda,
idiomas, dicas de compras, transportes,
restaurantes, e mapas para você conseguir se
locomover com segurança.

Viagem
Nacional
Os Roteiros Personalizados para
Viagens Nacionais com reservas em
restaurantes e surpresas para nossos
clientes.
Cuidamos de toda a viagem com
qualidade e segurança.

Não disponibilizamos valores sobre
os
nosso
serviços
de
Viagens
Internacionais e Nacionais.
Cada cliente é único | depende muito
do orçamento, destino e período da
viagem.
Sempre prezamos pela qualidade dos
nossos serviços, nossos serviços são
personalizados para cada perfil.
Cada Viagem é única.

viajar é
viver.

AÉREO | HOSPEDAGENS | RESTAURANTES | TRANSFER
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FOTOS DE VIAGENS

Viagens em Grupo
2021 chegou e juntos vamos
realizar algumas expedições
incríveis pelo Mundo.

USHUAIA
EL CALAFATE

BOLÍVIA
SALAR UYUNI

FINLÂNDIA
AURORA BOREAL
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VIAJANDO SEM MEDO | EM GRUPO

Em breve novidades da nossa
Aventura Sem Medo

A sua viagem te espera!!
E o Viajando Sem Medo te ajuda.

Todos os direitos reservados. É proibida a reprodução total ou parcial
deste material sem autorização do Viajando Sem Medo.

www.viajandosemmedo.com
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