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Company profile

A Aliantour foi fundada há mais de 
35 anos em Pompéia - Itália e, com 
os seus 7 escritórios na Europa, se 
especializou no turismo receptivo 
se tornando uma das maiores 
operadoras européias.
Com seus anos de experiência , se 

tornou especialista em grupos 
turísticos personalizados buscando 
sempre a excelência para os seus 
clientes, oferecendo os melhores 
itinerários com alta qualidade e 
preços competitivos.

Nossos Escritórios

Ao longo da história, a Aliantour se 
expandiu para as principais regiões 
da Europa.
Por ser local em vários países, a 
Aliantour tem exclusividade na

maioria dos serviços e roteiros 
diferenciados oferecendo todos os 
destinos com máxima e�cácia e 
agilidade, sem intermediações.
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27%
América do Sul

25%
EUA e Canadá

20%
Europa

18%
Itália

10%
Ásia

100
profissionais

22%
Espanha e Portugal

15%
França 

18%
Leste Europeu

20%
Itália

10%
outro

15%
Terra Santa

A Aliantour tem suprido a demanda 
de centenas de parceiros em todo o 
mundo e com o seu volume crescente 
de operações vem adquirindo grande 
poder de compra. 

Mercados Destinos

Por causa de seu extenso conhecimento, 
os seus roteiros foram minuciosamente 
planejados para fornecer uma assistência 
completa. 

Mercados e Destinos
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O vasto conhecimento oferece o 

melhor itinerário com um roteiro 

inteligente e bem planejado. 

A Aliantour oferece uma enorme 

seleção de hotéis, guias licenciados 

falando em português, ônibus 

excelentes através das melhores 

redes. Com contato pessoal com 

todos os parceiros, asseguramos a 

qualidade dos serviços prestados.

Peregrinações Cristãs

Lazer

A Aliantour é líder no Turismo 

Religioso. Com o grande volume 

de grupos para os Santuarios 

Marianos Europeus, se especializou 

em Voos Charters para Lourdes, 

Medjugore, Fátima e Terra Santa. 

Tem ampla rede de acomodações 

que vão de casas religiosas até 

hotéis 5 estrelas.

Nossos Produtos 



aliantour
In Europe

Com a grande demanda, a Aliantour 
tem muita experiência nos grandes 
eventos religiosos. Ao longo dos 
anos, tem levado milhares de 
peregrinos para a JMJ e foi escolhida 
como a operadora o�cial da JMJ 2016 
em Cracóvia. A Aliantour tem estreito 
relacionamento com os líderes 
religiosos, a colaboração facilita a 
peregrinação pelos Santuários 
Europeus. Nos locais de culto pela 
Europa e também no Vaticano, nosso 
contato com os cardeais é exclusivo.

Grupos de Incentivo

Eventos Religiosos

Como parte de sua �loso�a, a Aliantour 

acredita nos grupos de incentivo como 

um fator importante para o surgimento 

de grandes projetos e, investe nos 

encontros com os parceiros em 

Famtrips, reuniões e serviços exclusivos.

A Aliantour atende grandes organizações 

transculturais. Desde Festivais de música 

até grupos, com grande expertise em 

organização de eventos especiais.
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Por que Trabalhar conosco?

Filoso�a e Princípios...

Acreditamos no relacionamento como principal 

riqueza e fator chave de crescimento. Velamos 

pela ética no trabalho que gera satisfação e 

�delização nos nossos clientes que sempre 

permanecem. Mantemos sempre a honestidade 

e integridade em todos os momentos. 

É esse o segredo do nosso sucesso que continuará 

tendo o foco nesses pricípios para o futuro.

Objetivo...

Nosso maior desejo é Ser seu especialista em 

viagens de grupo.

Nós convidamos você, Venha experimentar a 

diferença com a Aliantour!

Segurança e Con�ança...

Com mais de 35 anos de experiência, temos um 

relacionamento de longa data com os fornecedores 

e nossa �loso�a vem sendo impressa nos nossos 

parceiros para que o suporte seja diferenciado e 

todas as necessidades e pedidos sejam atendidos.

Assistência...

Com nosso grande volume de operações, 

excelência no controle de qualidade e respeito 

pelos nossos colegas, temos como resultado 

muitas exclusividades. Nossa equipe operacional 

multilíngue, atende em português nossos clientes 

tornando o processo simples, com respostas 

rápidas aos pedidos solicitados. Com nossos 

escritórios interligados e espalhados pela Europa, 

temos a capacidade plena de atender todos os 

destinos europeus com muita rapidez e e�ciência.
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Envie-nos seu pedido:
inc@aliantour.com

Escritórios na Europa

Aliantour Paris
6, Rue Marcel Renault
75017 Paris, France
Tel. + 33 / (0)1 / 82 880 496
E-mail: paris@aliantour.com

Aliantour Wien
Gustaf Mahler Hof, Wal�schgasse 8/4/29
A1010 - Wien
Tel. + 43 / (0) 1 / 22 97 113
E-mail: wien@aliantour.com

Aliantour Lourdes
4, Place du Champ Commun
65100 Lourdes, France
Tel. + 33 / (0)5 / 82  880 135
E-mail: lourdes@aliantour.com

Aliantour Prague
Betlém Palais, Husova 5
11000 Prague, Czech Republic
Tel. + 42 / 02 / 28 88 00 19
E-mail: prague@aliantour.com

Aliantour Cracóvia
Al. Jana Pawla II, 78
31100 Krakow, Poland
Tel. + 48 / 12 / 39  66 142
E-mail: krakow@aliantour.com

Aliantour Rome
Via Emanuele Gianturco, 5
00196 Rome, Italia
Tel. + 39 / 06 / 94 80 6269
E-mail: rome@aliantour.com

Matriz
Aliantour Pompéia
Via Bartolo Longo 7/9
80045 Pompei, Italy
Tel. + 39 / 081 / 856 06 20 Depto comercial:

comercial1@aliantour.com
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