
 

 

Belo Horizonte, 19 de Março de 2015. 
 

Informativo N.º 2 

 
 
 
Estimados Clientes: 
 

Enviamos este informativo a todos os passageiros que estão inscritos na viagem 
aos Santuários Marianos na Europa no período de 14 de Abril a 01 de Maio 2015. 
 

 
O objetivo deste informativo é anunciar a nossa reunião de embarque. 

 
- Informamos que a nossa reunião será no próximo dia 27/03/2015 pelas 20:00 logo 

após a missa das 19:00 na Igreja da Sagrada Família, situada na Rua Costa Monteiro, 

767, Bairro Sagrada Família, MG, 31.030-480 Brasil - Telefone de contato da secretaria 

(31) 3461-1079. 

 

- Estaremos entregando as passagens aéreas, seguro de viagem, etiquetas de bagagem, 

entre outros objetos de importância para a nossa viagem além de definirmos todos os 

detalhes para apresentação no dia da viagem entre outros assuntos. 

 

- Solicitamos que todos os passageiros estejam presentes, somente entregaremos as 

bolsas de viagem pessoalmente a cada passageiro exceto se for o caso de casal e/ou 

filhos que não precisa de estar toda família presente. Seria excelente que todos 

estivessem presentes de forma a que já se comecem a conhecer desde já. 

 

- No caso de não puder estar presente terá de receber sua bolsa de viagem no nosso 

escritório situado na Avenida do Contorno, 6283 – SL 1606 – Savassi, MG. 30.110-931 

Brasil. Tel. (31) 4141-3997. No caso de algum passageiro não puder estar presente favor 

informar para que possamos acordar forma de entrega da bolsa de viagem.  

 

- Passaremos mais detalhes em outros informativos.  
- Estamos trabalhando para que tenha a viagem de seus sonhos!  
 
- Você que é nosso habitual cliente sabe disso e aos novatos tenham a certeza de nossa 
idoneidade e responsabilidade em fazer o melhor e com muito carinho.   
 
 

Que Deus e Nossa Senhora nos abençoe a todos. 
 

Vitor Esteves 
Diretor Executivo 

Estevestur Viagens 
 


