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SOBRE NÓS

A Travelutions nasce no seio de uma pandemia mundial com o intuito de transmitir 
confiança, alegria e demonstrar segurança, aos nossos clientes, através do nosso serviço 
exclusivo e dedicado 24h.
Somos uma equipa de gestores de viagens com mais de duas décadas de experiência, 
dedicados e conscientes que num futuro próximo, voltaremos a percorrer o mundo e a 
viajar juntos.

Sabendo da necessidade de cada vez mais de informação atual, correta e simplificada na 
organização das suas deslocações, queremos estar perto de si, ser o seu companheiro de 
viagem, discreto que o acolhe e se encarrega de todos os detalhes.

Pretendemos trazer inovação através de ferramentas atuais, contactos diretos, com o 
seu gestor de viagem dedicado. O mundo está, naturalmente, cada vez mais exigente e a 
Travelutions pretende marcar a diferença e ser, a sua solução de viagens, quer sejam 
de natureza corporativa ou lazer.

Quando pensar em viagens, pense:

Travelutions – your travel solutions!



SOBRE NÓS

A Travelutions está inserida no Grupo Airmet, com mais de 280 agências em Portugal e 1100 em 
todo o mundo.

Essa dimensão permite-nos disponibilizar as melhores condições comerciais do mercado para os 
nossos clientes, garantindo uma maior rentabilidade ao seu negócio e acesso a campanhas 
exclusivas durante todo o ano.

A Travelutions é associada da APAVT / Provedor do cliente e IATA.

A Travelutions está especialmente vocacionada para a prestação de serviços às empresas, 
atuando como consultores na  gestão e organização de viagens de negócios, grupos e incentivos, 
reuniões, Congressos e também nas viagens pessoais dos seus  quadros e colaboradores. 
Ajudamos na criação de politica de viagens, negociamos ou colaboramos nas negociações com os  
fornecedores (companhias aéreas, hotéis, rent-a-car, etc.), assegurando desta forma os melhores 
preços e condições.

Na ótica da otimização dos orçamentos de viagem,  facultamos relatórios e estatísticas de acordo 
com as  necessidades das empresas .

Quando pensar em viagens, pense:
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O nosso compromisso

Atendimento 24 horas  

Duas décadas de experiência profissional

Profissionalismo e Rigor

Qualificação

Comprometemo-nos com um serviço de grande qualidade, personalizado, com 
tecnologia inovadora, sustentabilidade através da preocupação com a redução do 
impacto das viagens de negócios no meio ambiente e o retorno do seu investimento, 
tendo sempre presente a importância da segurança e conforto dos nossos passageiros.
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TAXAS DE SERVIÇO

• Aviação Nacional 5,00 Euros

• Aviação Europa 10,00 Euros

• Aviação intercontinental 10,00 Euros

• Aviação low cost 10,00 Euros

• Reserva de hotéis 5% desconto

• Rent-a-car 5% desconto

• Taxa de obtenção de Vistos embaixada 40,00 Euros

• Taxa de Vistos embaixada Moçambique 50,00 Euros

• Programas de Lazer 5% desconto

• Reembolsos, reemissões e cancelamentos de acordo com as normas das companhias aéreas. Sem taxa de reembolso.

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

• A TRAVELUTIONS disponibiliza condições de pagamento personalizadas.
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Endereço:
Rua Xavier de Araújo,
Ed. Laranjeiras Plaza,
Nº 10 – 1º - Escritório 19
1600-226 Lisboa

Micaela Magalhães

+351 218 095 883 / + 351 91 113 9322
mm@protravelutions.com
geral@protravelutions.com
http://www.protravelutions.com


