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Agências de Viagens 

• Uma agência de viagens é uma empresa que 
trabalha como intermediária entre seus 
clientes e determinados prestadores de 
serviços turísticos. 

• Oferece produtos e serviços relacionados à 
viagens, como reserva de hotéis, compra de 
passagens aéreas, cruzeiros, entre outros.  



Agências de Viagem On-line 

• Com a facilidade oferecida pela Web, a maioria 
das agências de viagem criaram seus ambientes 
on-line com o intuito de melhorar a interação 
com o usuário. 

• Essas páginas possibilitam que o usuário entre em 
contato com a empresa, bem como visualizar as 
promoções e pacotes de viagem e, em algumas 
agências, é possível finalizar a compra. 



Agências de Viagem On-line 

CVC 



Agências de Viagem On-line 

Contex Tur 



Agências de Viagem On-line 

Fly Tour 



Sites de Busca de Viagens 

• São ambientes  informacionais digitais que 
oferecem ferramentas de busca para recuperar 
informações, sobre hospedagens e viagens. 

• Rastreiam o conteúdo na Web e recuperam uma 
informação e/ou um endereço onde ela está 
armazenada, para maiores informações sobre os 
serviços. 

 



Decolar 



Hotel Urbano 



Booking 



Escolha de Data da Viagem 

• Vale destacar que todos os locais turísticos 
oferecem preços diferentes de acordo com 
a procura, isto é, as datas de maior procura 
são consideradas Alta Temporada (férias 
escolares e feriados prolongados). 

• Baixa Temporada é considerada nas 
épocas de baixa procura. 



Atividade 

• Definir a melhor data para a viagem; 

• Entrar em sites de busca de viagem; 

• Localizar o valor mais barato para a sua 
viagem; 

•  Postar os valores encontrados no grupo 
secreto do Facebook. 
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Obrigado! 


