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Ventura: embarque nesta viagem

Alessandra, Ana Paula e Fernanda são focadas na excelência do atendimento

A Ventura Agência de 
Viagens é uma em-
presa nova no mer-

cado. Inaugurou em 14 de 
março deste ano. Embora 
tenha completado apenas 
cinco meses de atividades, 
a experiência de cerca de 15 
anos das sócias-proprietárias 
Fernanda Garcia e Alessandra 
Dornelles faz com que o em-
preendimento dê certo.

Antes do sonho de um 
negócio próprio, Fernanda 
e Alessandra foram colegas 
de trabalho em outra agência 
de viagens. “Ali nasceu uma 
grande amizade. Mesmo por 
caminhos distintos a amizade 
e o sonho de voltar a trabalhar 
juntas permaneceram”, recor-
da Fernanda. 

Ao longo dos anos, muitas 
ideias de negócios surgiram, 
porém, o amor pelo turismo e 
a vasta experiência adquirida 
contribuíram para que tives-
sem a certeza de que este era 
o caminho, vindo a nascer a 
Ventura Agência de Viagens. 
Para somar à equipe, com sete 

anos de experiência no ramo, 
acreditando e confiando nas 
empresárias é que Ana Paula 
Marques embarcou neste 
projeto.

Em um ambiente cuida-
dosamente elaborado para 
o conforto e satisfação dos 
clientes, a Ventura traz uma 
proposta de serviços dife-
renciados, com o objetivo de 
suprir necessidades identifi-
cadas nos 15 anos de trabalho 
das sócias, em grandes com-
panhias do ramo. 

Focada na excelência do 
atendimento, a Ventura ofere-
ce pacotes de viagens  nacio-
nal e internacional aéreos, pa-
cotes de viagens rodoviário, 
emissão de passagens aéreas, 
cruzeiros marítimos, locação 
de veículos, diárias de hospe-
dagem, encaminhamento de 
vistos consulares. Muito mais 
do que viagens, a Ventura 
tem o propósito de entregar 
o melhor atendimento e as-
sistência, com preços justos 
para que a experiência seja 
positivamente inesquecível.
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| Você pode solicitar atendimento fora 
do horário de expediente? Aproveite o 
Trip Delivery, agende uma visita do con-
sultor especializado, com local e horário 
escolhido por você;

| Sabe aquele presente de aniversário? 
Pode se transformar na viagem dos so-
nhos, com o vale-presente;

| Sua lista de presentes de casamento, 
aniversário, formatura e bodas pode 
virar uma viagem inesquecível. A empre-
sa conta com um sistema seguro e que 
permite que você acompanhe e receba 
as mensagens de seus convidados, bem 
como o saldo acumulado dos presentes 
recebidos em forma de cotas de viagem;

| Você pode programar sua viagem com 
até dois anos de antecedência, acredita? 
Com a compra programada da Ventura 
você pode se financeiramente para a 

viagem, antes mesmo de definir o desti-
no e a data. Planos em 12, 18 e 24 meses;

| A Ventura possui um programa de 
fidelidade que lhe dá dinheiro de volta. 
Isso mesmo, no programa de fidelidade, 
além de acumular pontos, você recebe 
um percentual de volta em dinheiro em 
sua conta bancária. E mais, o programa 
conta com parceiros dos mais variados 
ramos de consumo que também benefi-
ciarão os clientes Ventura com pontos e 
dinheiro de volta;

| E ainda, pacote de viagem internacio-
nal dá direito a curso de inglês. Se você 
pensou em desistir da viagem porque 
não falava inglês, a Ventura em parceria 
com a AZ Cursos resolve isso para você. 
Pacotes internacionais adquiridos com 
pelo menos três meses de antecedência 
do embarque dão direito a um curso de 
inglês específico para viagens.

Você sabia?

Na Ventura, o ambiente é moderno e acolhedor


