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Reservas Individuais – Regular 

Destino  Contato   Responsável 
 
Europa  reservasbrasil@europamundo.com  Puri Ortega 
USA e Canadá reservasusa@europamundo.com  Grisel Ray 
México   reservasmexico@europamundo.com  Helena 
Exóticos   otrosdestinos@europamundo.com  Lola Aguilera 
  orientemedio@europamundo.com   

mailto:reservasbrasil@europamundo.com
mailto:reservasusa@europamundo.com
mailto:reservasmexico@europamundo.com
mailto:otrosdestinos@europamundo.com
mailto:orientemedio@europamundo.com
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Grupos 

     Contato 
Grupos  Personalizados gruposfit@europamundo.com  

Privativos em Regular 
ou por adesão 

Contatos de individuais 

Tereza Lopez 
Responsável depto grupos & Fit 

mailto:gruposfit@europamundo.com
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Contatos e emergências 

     Contato 
Passageiro no destino attcliente@europamundo.com 
    serviciosenruta@europamundo.com   
Após a viagem  attcalidad@europamundo.com  

Operadora    Contato 
Escritório Madri (horário comercial)   (0034) 917 58 92 00 
Emergência 24 horas   (0034) 609 00 73 13  

 
Passageiros (Voucher) 
Emergência 24 horas   ver no voucher 
Transfer no destino    ver no voucher 

mailto:attcliente@europamundo.com
mailto:serviciosenruta@europamundo.com
mailto:attcalidad@europamundo.com


Tabela com condição 
comercial por circuito e 

data de saída 



- Fundada em 1997 
- Líder na América Hispânica em circuitos pela Europa 
- Mais de 1.500 tours em 73 países 
- Mais de 148 mil passageiros transportados em 2017 
- 180 funcionários diretos em Madri 
- Equipe comercial no Brasil, Argentina, Índia, Tailândia, Peru e USA 
- 250 guias (270 em alta temporada) 
- Incremento anual de 12% de funcionarios (últimos 8 anos) 



1. Europa 
2. USA  
3. Canadá 
4. México 
5. Guatemala 
6. Belice 
7. Costa Rica 
8. Índia 
9. Japão 
10. Coréia 
11. China 
 

Também operamos: 
- Oriente Médio 
-  Ásia 
- África 
- Austrália 

Circuitos próprios 
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ANOS 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

VENDA TOTAL 35570 48511 55580 47726 74918 88799 92131 113516 106150 115267 116283 148161 

VARIACAO   36% 15% -14% 57% 19% 4% 23% -6% 9% 1% 27,41% 
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• Europamundo é a única empresa de 
turismo operacional terrestre afiliada 
a UNWTO, uma divisão das agências 
de viagem das Nações Unidas 

• Nossa empresa foi aceita por  
compartilhar as missões e valores da 
organização.  

MEMBRO DA UNWTO:  

• (The World Travel and Tourism Council):  
• Somente as empresas de maior 

prestígio fazer parte desta organização  
onde os líderes de turismo no mundo 
debatem o futuro do turismo.  

EMPRESA AFILIADA A WTTC  • Europamundo é uma empresa que 
forma parte do grupo  JTB, o maior 
operador da Ásia.  

• JTB foi fundada a mais de 100 anos. 

PARTE DO GRUPO JTB 

- JTB Américas (Norte, Sul e Hawai) 
- Travel Plaza Europe 

- Escritórios JTB Europeus, 
Europamundo, Tumlare, My bus, 
City Circle 

- JTB PTE (Asia Pacífico) 
- JTB China 
- Pacific Micronesia Tours (Micronesia) 
- Lotte JTB (Coréia) 



Hiroyuki Takahashi 
Presidente & CEO de JTB Corp. 

Luis Garcia Codron 
CEO 

Alejandro De La Osa 
Diretor comercial e de TI 

Berend Lund Christian 

Diretor Corporativo e de 
Planejamento 

Gabriel Sanchez de 

Lamadrid Sivre 
Diretor Financeiro 



Clayton Araujo 
Gerente Comercial 

Brasil 

Gerusa Pastuch 
Consultora Comercial 

(41) 9 8809-2673 
comercial@europamundo.com.br   

(41) 9 8894-0250 
comercialsul@europamundo.com.br   

mailto:comercial@europamundo.com.br
mailto:comercialsul@europamundo.com.br


05. Produto 

Total de circuitos na Europa: 1060  
Total circuitos na América: 123 
Total circuitos Outros destinos.   345  
Total circuito Global Market: 189 



¿Que é Europamundo? 

Consideramos 
oferecer a melhor 
relação preço / 
qualidade. 
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Rotas exclusivas, dando especial 
valor a lugares menos 
massificados, pequenos 
povoados, estradas 
paisagísticas. 

5 

A grande maioria dos 
destinos operam também 
em baixa temporada. 

4 

Mais de 1000 circuitos 
diferentes. 52.OOO 
SAÍDAS GARANTIDAS 

2 

Tours próprios em 
todos os continentes. 

3 

Catálogo de 
aproximadamente 
600 páginas. 

1 

TUDO com saída garantida. 

01 

Nossas  
SÉRIES 



en nuestro manual. La mayor 

oferta de circuitos. 

Una operadora que ofrece 

garantía, calidad, flexibilidad 

y excelente relación precio. 
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Rotativo 

Os circuitos com este símbolo 
permitem iniciar sua viagem pela 
cidade que preferir ou de onde 
obtenha as melhores condições 
aéreas segundo o calendário do 
circuito. Em um circuito rotativo, a 
temporada é destacada conforme a 
data de saída programada no 
caderno. 
Fazer um circuito rotativo não  
implica em custos adicionais. Paradas  

em rota 
Se em sua viagem figura esta logo, você pode programar 
uma ou mais paradas durante o percurso na cidade que 
desejar, por um período de 1, 3, 4 ou 7 noites 
dependendo do circuito escolhido e de suas datas de 
saída. É fundamental que este circuito tenha uma saída 
posterior à data escolhida e permita reserva a data de 
saída escolhida. O suplemento por parada efetuada é 
de 42 euros/47 dólares por pessoa. Se a parada for 
realizada para se incorporar a outro circuitos, não se 
aplica este valor suplementar realiza para tomar otro 
circuito de Europamundo no se abonará este 
suplemento. 

Setores a Medida 

Se em sua viagem figura esta logo, lhe 
oferecemos a possibilidade de fazer o 
setor da viagem que mais lhe 
interesse. Pode adquirir a partir des 
um único dia de viagem!  



¿Que es Europamundo? 

03 

menores de 3 

anos 
 De 3 a 8 anos  

 

De 9 a 15 anos Pessoa viajando em triplo 

Lua de mel       
Viajantes repetidores  
( que tenham viajado 
nos três  últimos anos ) 
Maiores de 65 
Passageiro Club 

 
• Descontos especiais para grupos.  
• Passageiros a Compartir. 
• Venda exclusiva nas agências de viagem.  
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Circuitos en habla inglesa, árabe, ruso. 
Paquetes especiales para viajeros de la 
India… 

Como verlos 
en la web? 

Somos Globais 
Conheça nossa programação em: 

Inglês Especial 
Indianos 

Mercado 
Russo 



Diferenciais 





Maior espaço entre os assentos. A frota com maior conforto da Europa.  



Elementos de conforto. Únicos no desenho de ônibus turísticos europeus 



Segurança: Os mais modernos sistemas de segurança presentes em nossos ônibus. 



 



Orçamento 



Orçamento 



Orçamento 



Orçamento 



Orçamento 



Orçamento 



Orçamento 



Orçamento 



01_Nova web /Magic BOX 
 
 
 
 
 



05_Minha viagem 
Vídeos por viagens e por etapa   



06 - Estatísticas em Rota  
 
 



06 - Estatísticas em rota 
 
 

4 perguntas básicas e rápidas de responder:  

- Viagem em general 

- Guias 

- Ônibus 

- Hotéis 

Um passageiro de cada ônibus, de 

cada viagem real elegido por acaso 

pelo sistema 



09_Página multimídia 
 
 
 
 
 

35 Vídeos 360° 

450 vídeos de circuitos 

660 vídeos de etapas 

87 vídeos de Excursiones  

Opcionais 

180.000 acessos  

à página de vídeo 

90.000 à vídeos 

 de etapa 



10_imagenes 360 



ORÇAMENTO PASSO A PASSO NO SITE 
DA EUROPAMUNDO 

WWW.EUROPAMUNDO.COM.BR 
 

ACESSO AGÊNCIAS DE VIAGENS / CLIENTES 

http://www.europamundo.com.br/


Pré- Reserva e Reserva 



PRÉ-RESERVA E RESERVA PASSO A 
PASSO NO SISTEMA  ON-LINE 

WWW.EUROPAMUNDO-ONLINE.COM 
 

ACESSSO OPERADOR 

http://www.europamundo-online.com/
http://www.europamundo-online.com/
http://www.europamundo-online.com/


INSERIR LOGIN E SENHA 
DE ACESSO 



Clicar em RESERVA, NOVA 



Selecionar a temporada que deseja, lembrando que a anterior 
possui tours até março de cada ano.  



Pesquisar por ID que consta em cada viagem no 
caderno impresso ou busca de ID pelo site 

www.europamundo.com.br 



Ou consultar tour pelos destinos e perfis. 



Clicando em Europa, por 
exemplo, aparecem as 

séries desse destino. Clicar 
na série para buscar o 

tour. 



Clicando em Série Clássica (por 
exemplo), a maior do caderno, 
aparecem as subdivisões das 
séries. Selecionar a opção 
desejada para pesquisar o tour. 



Clicando em Península 
Ibérica, por exemplo, é 
apresentada toda a listagem 
de rotas que a série escolhida 
possui. Clicar em um tour 
para visualizar suas datas. 



Datas de saída: clicar na data 
escolhida. Temporadas 
indicadas pelas cores. 

Opçoes 
para 

visulaizar 
o roteiro. 



Selecionado a data, em resumo aparecem os preços confirmados, 
as vantagens do roteiro, o que o preço inclui, os setores. Clicar em 

seguinte….. 



Próximo passo: flexibilidade do circuito – Deseja 
fazer a viagem ROTATIVA? Clicando em SIM….. 



Selecionar o dia e a cidade que gostaria de fazer o 
início da viagem. 



Próximo passo: flexibilidade do circuto – Deseja 
fazer a viagem por SETOR? Clicando em SIM….. 



Selecionar o dia e a cidade de início que gostaria de 
fazer o SETOR DA VIAGEM. 



Selecionar o dia e a cidade de final que gostaria de 
fazer o SETOR DA VIAGEM. 



Próximo passo: flexibilidade do circuito – Deseja 
fazer PARADAS? Clicando em SIM….. 



Selecionar o dia e a cidade que 
gostaria de fazer a PARADA, e 

escolher a duração dessa parada. 



Tela seguinte: resumo da reserva 



Passo seguinte: DADOS DOS 
PASSAGEIROS – INFORMAR 

QUANTIDADE DE ADULTOS E DE 
CRIANÇAS PARA A RESERVA. 



INSERIR 
TODOS OS 

DADOS 



Depois do 
preenchido os 

dados dos 
passageiros, o 

próximo passo é a 
inclusão de noites 
extras, vinculação 

de reservas. 



Clicando em SIM 
para as opções, 

aparecerão a 
quantidade de 

noites extras para o 
início e para o final 

do roteiro. 



Vinculação da 
reserva: inserir um 
número da reserva 

já gerada de 
passageiros que 
viajarão juntos. 



Observação: campo 
para inserir o 

número do PAX 
CLUB, por exemplo. 



Inserir dados do Traslado de chegada e 
contratar ou não o traslado de saída! 



RESERVA GERADA! Clicando nela... 



Prazo para 
confirmar a 
pré-reserva 

sempre 
aparece na 
consulta do 

tour. 



Se há dados 
pendentes, 
eles podem 

ser alterados 
mesmo 

depois de 
gerada a 
reserva. 



Além de Reservas, o acesso on-line possui outros links para 
informações como preços de serviços, buscas de reservas, reservas 

canceladas, relatório de vendas, etc. 



É IMPORTANTE SABER.... 

• A pré-reserva pode portanto ser CONFIRMADA , gerando a 
RESERVA ou CANCELADA. 

• Prazo para a confirmação da PRÉ-RESERVA: 72 horas. Após 
isso, ela cai automaticamente. 

• Se CONFIRMADA a PRÉ-RESERVA, a mesma se transforma 
em RESERVA.  

• Para cancelar uma RESERVA poderá gerar multas (depende 
do prazo, tudo de  acordo com as regras de cancelamento 
estabelecidas nas condições gerais). 

• Alguns dados da reserva não podem ser alterados no 
sistema on-line. Se for necessário realizar qual quer 
mudança dessas na reserva, acionar o departamento de 
Reservas da Europamundo em Madri. 
 



Catálogo Personalizado 
 
 
 
 
 



Minha viagem 
Vídeos por viagens e por etapa   



Minha viagem 
Vídeos por viagens e por etapa   






