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- O QUE VEM INCLUSO nos pacotes?
A descrição de cada pacote é individual, de
acordo com a programação escolhida. 

- COMO ENCONTRO PACOTES DE ACORDO COM O
VALOR QUE TENHO DISPONÍVEL PARA INVESTIMENTO?
Temos um atendimento personalizado no
whatsapp, onde você informa o valor
disponível para investimento e a nossa equipe
te apresenta os pacotes e melhores condições
de parcelamento, dentro do que procura.



- O QUE É QUARTO SGL, DPL, TPL, QDPL E QTPL?
São as siglas que descrevem a tipologia do
quarto, dentro do pacote contratado.

SGL - Quarto single, para uma pessoa.
DPL - Quarto duplo/casal, compartilhado por duas
pessoas.
TPL - Quarto triplo, compartilhado por três
pessoas.
QDPLD - Quarto quadruplo, compartilhado por
quatro pessoas.
QTPL - Quarto quíntuplo, compartilhado por cinco
pessoas.



- POSSO ir nas viagens da blue SOZINHA(O)?
Pode sim! Inclusive, incentivamos a prática.
Muitas pessoas se abdicam de viajar porque não
encontram companhia.

Nossas viagens coletivas, com um público em
sua maioria feminino, proporciona SEGURANÇA,
ACOLHIMENTO E MUITA DIVERSÃO.

A sua companhia para a viagem pode estar na
própria viagem. Se joga!



- vou dividir o quarto com outras pessoas?
Caso você seja mais reservada(o), nós podemos
orçar um pacote para quarto single,
dependendo da programação.

Mas não há problema algum caso queira
economizar em um quarto compartilhado,
sendo duplo, triplo, quadruploe etc.

Separamos os quartos por sexo feminino/
masculino e fazemos uma análise de perfil, para
você tenha o companheiro de quarto que mais
se identifique.



- QUAL A DIFERENÇA DOS ÔNIBUS?
Levamos muito a sério o seu conforto durante
as viagens! Por isso, utilizamos três tipos de
ônibus para viagens rodoviárias:

Executivo - Inclinação das cadeiras entre 135° a
150°, sem apoio para os pés, para viagens mais
curtas, de no máximo 5 horas.

LD Semi Leito - Inclinação das cadeiras entre
135° a 150°, com apoio para os pés, para viagens
de no máximo 9 horas.



DDL Leito Total - Inclinação das cadeiras de
150°, poltronas mais largas, com encosto
individual para os pés e braços. Utilizado para
viagens com mais de 9 horas.

- QUAL É O CRITÉRIO PARA A ESCOLHA DAS
hospedagens?
Fazemos uma análise critesiosa na escolha das
hospedagens, conciliando o melhor custo x
benefício, conforto, localização, limpeza e
atendimento. Trabalhamos com hospedagens
acima de 3 estrelas, com muito aconchego. 



- o que é o lanche DO BLUE COFFEE?

O Blue Coffee surgiu como uma maneira de
conciliar duas coisas que a gente ADORA: viagem e
comida.

O lanche é servido no início da viagem, para que
possamos iniciar com a alegria da boa degustação.

O que é servido depende da programação, mas
seguimos o padrão de sanduiche ou tortinha, suco
natural e aquele docinho que não pode faltar!



- COMO TIRO MINHAS DÚViDAS E FAÇO A RESERVA
DE UM PACOTE?
Para tirar dúvidas e reservas, atendemos via
WhatsApp, onde será enviado o que vem
incluso, fotos dos locais/hospedagens e
montagem de um orçamento personalizado,
que cabe no seu bolso!

Respondemos de baixo para cima, então deixe
sua mensagem e aguarde, para que não haja
demora na resposta, ok? :)

WhatsApp: (27) 99601-2082 



- a blue trip faz EMISSÃO DE CONTRATO?
Sim! Após o atendimento efetuado, dúvidas
tiradas, pacote escolhido, é hora de concluir a
reserva por e-mail. 

No e-mail, fazemos a coleta dos seus dados para
cadastro e emissão do contrato, que é enviado
também por e-mail.

Recomendamos ler atentamente todas as
cláusulas e se houver dúvida, estamos prontos
para te ajudar!



- TEM UM TELEFONE FIXO PARA ATENDIMENTO?
Sim! O nosso número fixo é o (27) 3072-1808. O
atendimento é de 09 às 18hrs, de segunda a
sexta feira.

- vocês fazem atendimento presencial?
Não. Com a pandemia, a Blue Trip se tornou
100% online. Estamos sempre em busca de
melhoriamos para garantir execelência na
comunicação.









https://api.whatsapp.com/send?phone=5527996012082&text=Ol%C3%A1%2C%20Blue%20Trip!

