
 APRESENTAÇÃO
Dall’Onder Viagens e Turismo

Indo de encontro às necessidades de gestão
competente na organização dos serviços
turísticos, nasceu a Dall’Onder Viagens e
Turismo. Localizada junto ao Dall’Onder
Grande Hotel, a agência possui inúmeras
possibilidades de atuar com excelência nas
áreas de turismo receptivo, eventos e
negócios.

 
Bento Gonçalves - RS

Serra Gaúcha
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LER MAIS

PREMISSAS DA EMPRESA

 ➔ Experiência no atendimento e organização de
eventos
 ➔ Gestão racional dos recursos com economia e
eficiência
 ➔ Atendimento aos palestrantes e convidados
dos mais diversos eventos, de maneira integrada
com a organizadora do evento
 ➔ Organização e monitoria dos fretamentos e
serviços de transfer para particulares, grupos de
lazer e eventos
➔ Experiência comprovada na criação de roteiros
exclusivos e aproveitamento da melhor forma a
cultura e lazer da região onde está inserida
➔ Busca pelo crescimento do turismo regional,
de forma organizada, consciente e cooperada
➔ Oferecer serviços de qualidade, com preços
competitivos e valorizando a mão de obra local
➔ Experiência comprovada no “bem receber”,
valorizando a hospitalidade de nossa gente; 



DETALHAMENTOS DOS SERVIÇOS
 

➔ Organização e Gerenciamento em Eventos
➔ Organizamos e gerenciamos todas as atividades

turísticas de eventos, transfer
IN/Out, passeios exclusivos, guias de turismo,

fretamentos, emissão de
passagens e locações de automóveis. Tudo com

agilidade, confiança e a certeza
dos serviços muito bem prestados.

➔ Administração Transfer de Convidados e
Palestrantes

➔ Gerenciamos com segurança o transfer ou
fretamentos de carros executivos,

vans, micros e ônibus. Com toda a experiência na
recepção de convidados e

palestrantes. Sendo, uma opção segura para o
“Bem - Vindos” e o “Volte
Sempre” de seu evento.

 
➔ Gestão de Fornecedores

➔ Desenvolvemos e gerenciamos parcerias com
fornecedores qualificados para a

excelência na execução dos serviços receptivos.
Com transporte qualificado,

guias cadastrados no Ministério do Turismo,
serviços de alimentação e atrações.

➔ Staff e Atendimento
➔ Dispomos de pessoas hospitaleiras e preparadas

para bem receber, visando
concretizar os objetivos estabelecidos pelo cliente.

 



Hospitalidade
 A Dall’Onder Viagens e Turismo, garante os serviços

necessários para realização e organização completa do
evento de qualquer porte, agilizando todas as etapas da
acolhida. Podemos atuar desde o passeio pelas belezas
locais, bem como: refeições, locações, compras e muito

mais.
 

Passagens Aéreas e Pacotes 
 Realizamos emissões de passagens aéreas e pacotes
dentro dos padrões nacionais com agilidade, gerando
segurança e economia para particulares e delegações.

 
Hospedagem

 Elaboramos negociações com diferentes categorias de
hotéis atendendo, assim, a todos particulares e

delegações. Além de possuir rede hoteleira própria com
amplos serviços de lazer e eventos. A fácil localização da

agência, dentro de um
dos mais importantes hotéis da Serra Gaúcha, torna o

atendimento muito mais eficiente.
 

Passeios e Tours
São oferecidos passeios de diversas modalidades. A região

contempla o turismo religioso, de aventura, cultural 
e eno-gastronômico. Sendo, uma oferta especial de

produtos turísticos de alta qualidade e com as
características locais. Dando ao nosso visitante a

oportunidade de descobrir o melhor da região, sempre
com atenção personalizada.

 
WWW.DALLONDERTUR.COM.BR
Instagram @dallondertur
54-3455-3570
54-99664-2285

Rua: Herny Hugo Dreher 197
Bairro Planalto
Galeria - Dall'Onder Grande Hotel


