
 
 

 

 

 

 

 A APADEP firmou convênio com a Dott's Viagens e Turismo que oferecerá aos Associados e 
dependentes, atendimento personalizado, suporte completo antes, durante e após a viagem, cobrindo 
eventuais ofertas do mercado, mediante o print da tela com data da divulgação do anúncio, desde que haja 
disponibilidade dos serviços.  

Quando você compra na internet, automaticamente está assumindo toda responsabilidade sobre a 
compra da sua viagem, ou seja, você tem de estar atento a todos os detalhes e ainda precisa contar com a 
sorte, para nada dar errado. Pensando nisso a Dott´s uma empresa consolidada no ramo, oferecerá as 
melhores opções e ainda resolverá qualquer contratempo que possa ocorrer, tornando a sua viagem um 
momento de lazer e descanso. A opção de compra é um direito do cliente, mas você pode evitar muitas 
dores de cabeça e ainda contar com um atendimento especializado, pessoal transparente e de alta 
qualidade. 

Mais do que isso, mesmo que as informações estejam disponíveis na internet, não é muito mais 
interessante conversar com alguém que estudou previamente para poder realmente lhe direcionar, guiar e 
ajudar a cuidar de cada etapa, detalhe e processo? Tudo fica muito mais fácil e menos burocrático, não é 
mesmo? E não custa mais caro! Muito pelo contrário! Comprar em agência de viagem acaba sendo quase 
sempre mais barato ou o mesmo preço!  

Pensando nessa concorrência acirrada com a internet, o mercado e as empresas parceiras das 
agências de viagens já criaram sistemas e ferramentas que permitem aos agentes obter os mesmos preços 
e produtos encontrados na internet, ou seja, você compra sua viagem, sem dores no bolso e na 
consciência, sem perder dinheiro e com o luxo da consultoria de um agente de viagens!  

Confira as ofertas e as condições especiais e boa viagem! 

- Pagamento em até 10x sem juros no cartão de credito ou boleto (sendo a primeira para 30 dias do fechamento). 
 
- Desconto para pagamento à vista será de 5% para qualquer emissão de pacotes nacionais e internacionais, 
aluguel de veículo ou hotelaria. 
 
- Datas de saída, preços e condições de pagamentos sujeitos a reajuste, disponibilidade e alteração sem prévio 
aviso devido ao fechamento publicitário em 27/06/2016. 
 
- Trabalhamos com as mesmas tarifas de todos os sites da internet, porém com toda a segurança de uma empresa 
com sede fixa e estabelecida. 
 
- Possibilidade de reservar a sua viagem por 12 até 24 horas sem o risco de perder a oportunidade. 
 
- Elaboramos a documentação necessária para a sua viagem. 
 
Dott’s Viagens e Turismo 
Atendimento: (11) 2372-8343 – Entre as 09h às 19h  



Plantão emergencial (Whatsapp): 
Consultores Thyago Taiar (11) 98746-9177 / Daniel Taiar (11) 99212-5229 - E-mail: daniel@dotts.com.br 
Rua Taquari, 75 - Loja Térrea – Mooca – São Paulo - SP 
 
SERRA GAÚCHA 
HOTEL LAGHETTO TOSCANA (7 NOITES COM CAFÉ DA MANHÃ) 
De: 24/07 a 31/07/2016 
- Aéreo  
- Hospedagem  
- Traslado de chegada e saída  
- City tour em Porto Alegre, Gramado e Canela  
- Tour da uva e vinho nas vinícolas Aurora e Carlos Barbosa + ingresso para passeio de trem Maria Fumaça 
Individual - R$ 4.400,00 
Duplo - R$ 5.900,00 
Pacote família: 2 adultos + 1 criança até 5 anos - R$ 6.650,00 
 

  
 
CEARÁ 
VILA GALÉ CUMBUCO RESORT (7 NOITES ALL INCLUSIVE) 
De: 24/07 a 30/07/2016 
Aéreo  
Hospedagem 
Traslado chegada e saída 
Recreação para crianças 
Individual - R$ 5.600,00 
Duplo - R$ 7.400,00 
Pacote família: 2 adultos + 1 criança de até 11 anos R$ 8.700,00  
 

  
 
CAMPINAS 
ROYAL PALM PLAZA RESORT (4 NOITES COM CAFÉ DA MANHÃ) 
De: 25/07 a 29/07/2016 
Hospedagem 
Recreação para crianças 
Individual - R$ 2.855,00 
Duplo - R$ 3.400,00 
Pacote família: 2 adultos + 2 crianças grátis de até 11 anos 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
CESARIO LANGE 
MAVSA RESORT (4 NOITES ALL INCLUSIVE) 
De: 25/07 a 29/07/2016 
Hospedagem 
Recreação para crianças 
Individual - R$ 5.800,00 
Duplo - R$ 5.800,00  
Pacote família: 2 adultos + 2 crianças grátis de até 11 anos 
 

  
 
PRAIA DO FORTE 
IBERO STAR RESORT PRAIA DO FORTE (7 NOITES ALL INCLUSIVE) 
De: 09/10 a 16/10/2016 
Aéreo  
Hospedagem 
Traslado de chegada e saída 
Recreação para crianças 
Individual - R$ 6.900,00 
Duplo - R$ 9.900,00  
Pacote família: 2 adultos (Duplo) + até 2 crianças até 11 anos 
+ 1 Criança de 0 a 3 anos – R$ 1.050,00 
+ 1 Criança de 4 a 11 anos – R$ 3.000,00 
 

  
 
 



PARIS 
IBIS PARIS TOUR EIFFEL CAMBRONNE (4 NOITES) 
De: 28/10 a 02/11/2016 
Aéreo  
4 noites de hospedagem 
City Tour 
Individual - R$ 3.500,00 
Duplo - R$ 6.500,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PUNTA CANA 
GRAND PALLADIUM BAVARO PUNTA CANA (7 NOITES ALL INCLUSIVE - 5 ESTRELAS) 
De: 30/10 a 06/11/2016 
Aéreo  
Hospedagem com sistema all inclusive  
Traslado de chegada e saída 
Recreação para crianças 
Individual - R$ 6.800,00 
Duplo - R$ 10.100,00  
Pacote família: 2 adultos + 2 crianças até 11 anos - R$ 15.500,00 
 

  
 
NOVA YORK 
HOTEL PENNSYLVANIA (3 NOITES - EM FRENTE AO MADISON SQUARE GARDEN) 
De: 11/11 a 15/11/2016 
Aéreo  
Hospedagem 
Traslado privativo de chegada e saída  
Individual - R$ 6.900,00 
Duplo - R$ 9.000,00  



  
 
CANCÚN 
GRAND PARK ROYAL CANCUN CARIBE (5 NOITES ALL INCLUSIVE - CERTIFICADO DE EXCELÊNCIA NO TRIPADVISOR) 
De: 28/10 a 02/11/2016 
Aéreo 
Hospedagem com sistema all inclusive 
Traslado privativo de chegada e saída 
Recreação para crianças 
Individual - R$ 4.400,00 
Duplo - R$ 7.500 
Pacote família: 2 adultos + 2 crianças até 11 anos - R$ 14.000,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


