


Mundo, a gente precisa se conhecer melhor!



NOSSA EXPANSÃO

Goiás (GO) - Matriz; 

Distrito Federal (DF);

Mato Grosso do Sul (MS), atende também (MT);

São Paulo (SP).

Nos últimos dois anos, expandimos nossa área de atuação,

estamos hoje com escritórios em várias partes do Brasil:

Porém, atuamos hoje em todas as regiões do Brasil, inclusive

com uma consultora independe em Londres também.



SOBRE NÓS

Nós somos a Just Tur, uma operadora de turismo boutique,

que se dedica há mais de doze anos ao mercado de viagens

de luxo pelos quatro cantos do mundo.

Trabalhamos exclusivamente com as agências de turismo,

nosso único canal de vendas.



FILOSOFIA

O que nos move é promover viagens memoráveis, moldadas

aos desejos e expectativas dos viajantes, contribuindo para a

transformação das pessoas culturalmente e socialmente.

Nossa filosofia de trabalho envolve a nossa paixão pelo que

fazemos, a constante busca em destinos e roteiros que

ofereçam o “algo a mais”, que proporcionam as vivências mais

autênticas, além de oferecer mimos exclusivos para encantar

o cliente desde a entrega do pacote até o retorno da viagem. 



Lista de transmissão com conteúdo diário para postagens

inspiradoras ou com condições especiais;

Canal no Telegram com o conteúdo postado; 

Drive com fotos, vídeos e conteúdo de apoio para inspirar

os viajantes;

Desenvolvemos mimos exclusivos de acordo com cada

destino/campanha;

Possuímos condições especiais e mimos exclusivos com

grande parte dos hotéis e destinos do nosso portfólio.

Disponibilizamos ferramentas de apoio aos consultores

de viagens, como:

NOSSO TRABALHO

Colaboramos com a identificação dos interesses, desejos e

necessidades de acordo com o perfil do cliente, oferecendo

sempre os melhores roteiros, serviços e hotéis, para que a

viagem seja uma experiência inesquecível. 



Sob medida;

O mundo sob nosso olhar;

Lua de Mel;

Grupos Especiais; 

Saídas regulares;

Condições especiais.

Trabalhamos em várias áreas de atuação, sendo elas:

NOSSO TRABALHO

Alguns destinos e roteiros possuímos pronta referências que

estão disponíveis em nossas mídias sociais e site. 

Em 2020 criamos nossas campanhas, que foram

desenvolvidas em parceria com renomados hotéis e destinos,

garantindo aos viajantes condições especiais, mimos

exclusivos e atendimento afetuoso. 

www.justtur.com.br/campanhas

https://justtur.com.br/campanhas/


Temos uma bagagem extensa de viagens ao redor do mundo,

operamos mais de 100 países e vivenciamos mais de setenta

deles, o que nos permite oferecer com confiança, segurança e

conhecimento os destinos do nosso portfólio. 

Trabalhamos também com fornecedores locais entre os mais

renomados do mundo, para oferecer as experiências mais

genuínas e exclusivas.

NOSSA EQUIPE

www.justtur.com.br/sobre-nos

https://justtur.com.br/sobre-nos/


Júlia Araújo

Encantamento & Emissão
emissao@justtur.com.br

Daniel Marcelino

Administrativo &  Financeiro
financeiro@justtur.com.br

Lidiane Oliveira

Supervisora e Consultora de
Viagens Pleno

personalizado@justtur.com.br

Mel Lorenzo

Consultora de Viagens
personalizado5@justtur.com.br

Rafaela Caldeira

Consultora de Viagens
personalizado3@justtur.com.br

Yuri Pitaluga

Consultor de Viagens Pleno
personalizado2@justtur.com.br

Zully Nunes

Gestão Operacional
gestao@justtur.com.br

NOSSA EQUIPE

Inara Machado

Consultora de Viagens
personalizado4@justtur.com.br 

Júlia Ivo

 Marketing & Design
marketing@justtur.com.br

Júlia Sousa

Auxiliar Financeiro
recebimentos@justtur.com.br

Camila Soares

Fundadora & Diretora

camila@justtur.com.br

Ayla Sampaio

Encantamento
operacao@justtur.com.br

encantamento@justtur.com.br

Pedro Barreto

 Produtos
produtos@justtur.com.br

Isadora Silva

Assessoria Comercial
assessoria@justtur.com.br



NOSSO LIVRO

Um livro de destinos e memórias feito, em 2019, por pessoas

para inspirar outras pessoas, compartilhando as experiências e

aventuras vividas ao redor do mundo!

São 53 países traduzidos em quase 500 páginas e mais de 120

hotéis e experiências. Em nosso livro de memórias, esperamos

traduzir as experiências autorais vividas por pessoas com esse

novo olhar. Que possamos cumprir esse papel de

transformação porque “mundo, a gente precisa se conhecer

melhor!”.

www.justtur.com.br/livro

https://justtur.com.br/livro/#dearflip-df_15729/19/


Endereço: Avenida T-12 com Rua T-37, Qd. 123, Lts 17/18,

Sala 405, Ed. Connect Businness, Setor Bueno |

CEP 74230-025 | Goiânia – Goiás – Brasil

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO
 

SEG A SEX | 09:00 às 18:30
SÁB PLANTÃO | 09:00 às 12:00

www.justtur.com.br

Telefone: +55 62 3218-4506

Telefone Emergencial | What’s: +55 62 99964-1258 – 24h/7dias

NOSSOS CONTATOS

ATENDIMENTO

Link de acesso ao material
de Mimos Just Tur

mailto:contato@justtur.com.br
https://www.instagram.com/justtur/
https://t.me/justtur
https://linktr.ee/justtur
https://justtur.com.br/
https://justtur.com.br/wp-content/uploads/2021/09/Apresentacao-Mimos.pdf


Buscamos hoje muito mais que viajar:
procuramos experiências genuínas,
momentos significativos, gostos
verdadeiros, sensações únicas, conexão.

O mundo sob nosso olhar por Just Tur

https://justtur.com.br/campanhas/



