


 QUEM SOMOS

Fernanda, Lorena e Luciana 

Muitos quilômetros, decolagens e pousos...
Muitas contagens, tickets, malas e fotos...
E depois de mais de vinte anos prestando serviços em turismo,
resolvemos seguir novos rumos.
A FLLUIR TURISMO surgiu do desejo de três profissionais 
comprometidas em inovar no mercado de turismo, nos segmentos 
pedagógico e de lazer, buscando sempre a excelência nos serviços 
prestados e trazendo experiências únicas e enriquecedoras para os 
seus clientes, através do cuidado em cada detalhe da viagem.
Vale a pena acordar cedo para realizar sonhos, e dormir tarde, após 
um dia incrível de aventuras por lugares inesquecíveis!
Porque queremos olhos brilhando, ansiosos por uma nova viagem,
 Afinal, existem muitas estorias a serem contadas!

Acreditamos que viajar é deixar FLLUIR o que há de melhor em nós. 

Profissionais comprometidas em trazer experiências encantadoras
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• Especialistas na área de turismo pedagógico;
• Credibilidade e reconhecimento junto às Instituições de ensino do Estado;
• Atuação de 20 anos no mercado de turismo;
• Amplo conhecimento dos destinos estaduais, nacionais e internacionais;
• Guias de turismo especializados e qualificados em turismo pedagógico;
• Guia de turismo bilíngue;
• Profissionais com formação em turismo e história;
• Experiência em operação de roteiros diferenciados, personalizados e inovadores;
• Consultoria em todas as etapas do projeto das viagens pedagógicas, 

desde a concepção até a culminância final;
• Horário de atendimento diferenciado e flexível para atender à 

necessidade do cliente;
• Atendimento diretamente com as sócias proprietárias da agência.

NOSSOS DIFERENCIAIS

20  anos
no mercado
de turismo

Roteiros customizados para melhor te atender
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TURISMO PEDAGÓGICO

O Projeto Pedagógico da FLLUIR TURISMO, surge com o objetivo 
de trabalhar os conteúdos de forma multidisciplinar e atender as 
instituições de ensino desenvolvendo atividades diversificadas, 
oportunizando a integração dos conteúdos teóricos ao 
conhecimento prático.
Desenvolvemos 4 projetos na área de turismo pedagógico, que 
visam contribuir com a aprendizagem, valorização da cultura 
e também momentos de confraternização e lazer:  Raízes 
Capixabas, Flluindo pelo Brasil e pelo Mundo, Celebra Flluir e 
Vivências para Professores e Equipe Pedagógica. 
Buscamos uma parceria com a equipe pedagógica, professores 
e alunos para que a elaboração da atividade seja feita de forma 
cuidadosa, personalizada, profissional e que atenda perfeitamente 
aos objetivos de todos os atores envolvidos.
O nosso objetivo é ser um parceiro na missão de educar!

Venha Flluir conosco!

O NOSSO OBJETIVO É
SER UM PARCEIRO
NA MISSÃO DE EDUCAR! 
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As viagens pedagógicas interestaduais e internacionais visam 
incrementar a grade curricular da instituição, contemplando a 

interdisciplinaridade e a contextualização do conhecimento. Nossos 
roteiros contemplam locais ricos em Patrimônios Histórico, culturais 

e naturais, proporcionando ao aluno uma vivência ampla por 
variados contextos sociais.

O projeto Raízes Capixabas tem 
como objetivo valorizar os 
aspectos históricos, geográficos, 
culturais, ambientais e 
paisagísticos do Estado. 
Atendendo aos conteúdos 
pedagógicos, com 
custo benefício mais 
adequado e roteiros 
que tenham menor 
duração.

RAÍZES
CAPIXABAS

FLLUINDO
PELO BRASIL E 

NO MUNDO
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As viagens de formatura têm como objetivo proporcionar 
momentos de descontração e lazer para os participantes, através 
de destinos que privilegiem o entrosamento e a celebração ,sob 
um olhar atento e exigente de nossa equipe sempre presente para 
garantir a melhor experiência para o aluno.

As vivências para professores e equipe pedagógica 
têm como objetivo propiciar viagens de aprimora-
mento, através de eventos e destinos que estejam 
relacionados as diversas áreas do conhecimento.

VIVÊNCIAS 
PARA 

PROFESSORES 
E EQUIPE

PEDAGÓGICA
CELEBRA FLLUIR
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Para que a aula de campo atenda aos objetivos propostos e o roteiro se 
adeque perfeitamente à expectativa da instituição e dos profissionais edu-
cadores, alguns procedimentos são importantes: 
 

PROCEDIMENTOS PARA 
ELABORAÇÃO DE 
ROTEIROS PEDAGÓGICOS

Fornecimento dos
 dados para elaboração

inicial da proposta, 
conforme formulário 

enviado pela 
FLLUIR Turismo.                  

Após recebido os dados, 
a agência enviará uma 
proposta que constará 

valores e roteiros. Neste 
momento, não teremos 

nenhum serviço reservado. 

As reservas somente 
serão efetivadas 

após a aprovação da 
proposta pela Escola.   

Com a aprovação da 
proposta, a agência irá 
confirmar os serviços 

incluídos, enviando para 
Escola a confirmação da 
viagem e prazo para efe-
tivação do pagamento.  
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Para o sucesso das viagens pedagógicas, é 
preciso observar os prazos para solicitações.
Isto se faz necessário, para que consigamos 
melhores tarifas com os fornecedores, além
da possibilidade de maior adesão dos alunos e 
a da própria organização das famílias.

Viagens Estaduais devem ser 
solicitadas com no mínimo 1 mês 
de antecedência.

Viagens Interestaduais devem ser 
solicitadas com no mínimo 4 meses 
de antecedência. 

PRAZOS PARA
SOLICITAÇÃO
DAS VIAGENS
PEDAGÓGICAS
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(27) 3535 2627 | (27) 35345321 | (27) 996204118


 Venha Flluir conosco!


