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Viajar e
Viva a aventura de viajar em grupo
 
       Olá! Hoje vou começar a falar sobre os tipos de 
viagens. Cada pessoa tem uma personalidade, um 
ritmo, uma expectativa, e na hora de montar a sua 
Trip, esses aspectos devem ser levados em 
consideração. Começo falando sobre meu 
estilo favorito: “viagens em grupo”.  Essa 
modalidade pode ser realizada de diversas 
formas: entre amigos, entre familiares ou 
integrando um grupo organizado por uma 
agência de viagem.                                                                                                                                                                                           
       A diferença em viajar com esses grupos 
organizados pelas agências é que você pode 
escolher um estilo de grupo com o qual se identifique. 
Também terá a oportunidade de conhecer novas 
pessoas, fazer novos amigos, falar de negócios. É um 
momento único focado na troca de experiências.                                                             
       Eu sempre viajei em grupo! Em dezembro de 2016 
viajei com universitários para Buenos Aires, onde a trip 
incluiu vários roteiros de festas; Já em maio de 2017 fiz uma 
viagem mais familiar, em que os passeios diurnos eram as 
atrações principais, tinha bastante atrativos para casais com 
crianças. O Club do Turismo cuidou de cada detalhe, para 
transformar a viagem num passeio agradável e ainda mais 
especial. 
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Viajar e
Viva a aventura de viajar em grupo
 
       Olá! Hoje vou começar a falar sobre os tipos de 
viagens. Cada pessoa tem uma personalidade, um 
ritmo, uma expectativa, e na hora de montar a sua 
Trip, esses aspectos devem ser levados em 
consideração. Começo falando sobre meu 
estilo favorito: “viagens em grupo”.  Essa 
modalidade pode ser realizada de diversas 
formas: entre amigos, entre familiares ou 
integrando um grupo organizado por uma 
agência de viagem.                                                                                                                                                                                           
       A diferença em viajar com esses grupos 
organizados pelas agências é que você pode 
escolher um estilo de grupo com o qual se identifique. 
Também terá a oportunidade de conhecer novas 
pessoas, fazer novos amigos, falar de negócios. É um 
momento único focado na troca de experiências.                                                             
       Eu sempre viajei em grupo! Em dezembro de 2016 
viajei com universitários para Buenos Aires, onde a trip 
incluiu vários roteiros de festas; Já em maio de 2017 fiz uma 
viagem mais familiar, em que os passeios diurnos eram as 
atrações principais, tinha bastante atrativos para casais com 
crianças. O Club do Turismo cuidou de cada detalhe, para 
transformar a viagem num passeio agradável e ainda mais 
especial. 
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Rua Carlos de Carvalho, 3328.
Cascavel-PR (em frente ao SESC)

|45| 3039.0003
|45| 99115.5072

Looks encantadores

A loja infantil mais descolada que vende 
peças retornáveis. Tenha a melhor 
experiência de compras com o 
Triciclo Vai e Vem: traga sua 
peça"Faniquito" usada da coleção 
passada e ganhe desconto na 
compra atual, (a peça que 
retorna deverá estar em bom 
estado, pois será doada a 
faniquitos carentes). 

FANIQUITO, TODA CRIANÇA TEM.
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Forminha de doces

Suporte para papel toalha, 
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33
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papel higiênico e sabonete
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