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O que é que signi�ca um pacote “Voo + Hotel”?

Qualquer pessoa que tenha tentado planear uma estadia larga com o transporte aéreo, sabe o
quão difícil é conciliar uma data de voo com o do alojamento. Contudo, encontrar um lugar que
corresponde às necessidades do viajante e que se encontra num lugar atrativo também é muito
difícil.

Os pacotes “Voo + Hotel” são a solução a todos estes problemas. É um serviço que inclui o voo e
também o alojamento e tudo isto pode ser pago numa só transação. Quando utiliza a reserva do
pacote, não é necessário procurar por um voo e alojamento em separado, pois este processo é
realizado pelo motor de procura. Este encontra todas as opções disponíveis na data selecionada
e mostra o preço total da estadia com o voo. Reservar o seu alojamento e voo ao mesmo tempo
economiza muito tempo!

Como é que funciona o pacote “Voo + Hotel”?

Para procurar as opções de alojamento disponíveis, pode usar o motor de procura que
combina voos e alojamento num dado lugar e tempo. Usar o motor de procura é simples e
intuitivo. Tudo o que precisa fazer é escolher o lugar de partida, destino, data de voo planeada e
o número de passageiros, e o sistema encontrará sugestões de voos combinados com o
alojamento.

Enquanto procura, poderá determinar com maior precisão os resultados de acordo com as suas
próprias preferências. Apenas terá que �ltrar as ofertas, de�nindo:

nível do tipo de alojamento (de uma a cinco estrelas),
classi�cação dos hóspedes (de um a cinco pontos),
tipo de alojamento (hotel, apartamento, pensão, etc.),
estabelecimentos nas redondezas (centro da cidade, monumentos, atrações turísticas,
transporte público),
número de refeições incluídas no preço,
preço,
equipamentos desejados no alojamento (acesso a internet, ar-condicionado,
estacionamento, etc.).

Adicionalmente, o cliente pode também utilizar o mapa de alojamento na cidade selecionada.
Cada alojamento tem uma grande galeria de fotos, graças a qual poderá ver tudo relacionado
com a sua estadia.

Benefícios do pacote “Voo + Hotel”

Pode organizar a sua viagem de duas formas. Obviamente, pode faze-lo da forma tradicional:
encontrar um voo ou alojamento e depois tentar ajusta-los um ao outro. Pode também tentar
sincronizar datas, localidades e transporte de um lugar ao outro. No entanto, pode fazer isso
duma maneira diferente - use o mecanismo de busca, que encontrará as melhores ofertas entre
1,3 milhão de propriedades em poucos segundos e, além disso, economizará muito tempo!
Com os pacotes “Voo + Hotel”, pode reservar e pagar por toda a viagem com apenas um click
rápido, fácil e sem taxas adicionais. Encontre as melhores ofertas de viagem graças ao serviço
“Voo + Hotel”!
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