
Quem Somos? 
 

 

 
Atua há 22 anos firmada no mercado como agência especializada 
na negociação, planejamento, divulgação e execução das atividades 
turísticas. Empresa esta, devidamente cadastrada pelos órgãos 
oficiais de Turismo: 
 
EMBRATUR - Empresa Brasileira de Turismo 
IATA 
ABAV – Associação Brasileira de Agências de Viagens 
ABEOC - Associação Brasileira de Empresas de Eventos 
ANTT 
Recife Convention & Visitors Bureau 
Natal Convention & Visitors Bureau 
Brasil Total Receptivos 
 



Nossa matriz está sediada no Recife, no bairro de 
Boa Viagem, a 5 minutos do Aeroporto e a 25 minutos 
do terminal Integrado de passageiros e próximo 
dos principais hoteís da cidade. 
 
Dispomos de filiais em Natal/RN, bairro de Ponta Negra. 



Também temos filial e Sala VIP no Aeroporto Internacional 
do Recife, onde também funciona nosso setor de Eventos, 
Congresso e Grupos. Está situada na frente do 
Desembarque Sul 



Excelência na prestação de serviços turísticos 
 

através de profissionalismo, capacidade inovadora, 
 

atendimento personalizado e respeito ao cliente. 

Missão 



 
 
 
 
 
É formada por profissionais qualificados com especialização 
internacional em turismo, pós-graduação em gestão hoteleira,  
graduação em Turismo, técnicos com  nível médio em turismo,  
guias de turismo bilíngües cadastrados pela Embratur, emissores  
nacionais e internacionais, recepcionistas e motoristas qualificados 
com larga experiência no setor e em perfeita sintonia com a  
filosofia da Empresa: Oferece bons produtos turísticos,  
conforto, segurança e satisfação aos clientes. 
 
Nossa empresa realiza treinamentos periódicos e possui 
assistência psicológica, como também dispomos de sistema de 
receptivo e financeiro próprios. 
 
 

Equipe 



Estrutura 



Frota própria, moderna,  
confortável,  

compatível com os padrões  
exigidos e cadastrada  

pelos órgãos competentes. 
 
 

Tecnologia e Informática,  
sistema em rede  
com programas  

específicos para o eficiente  
desempenho operacional. 

Estrutura 



Passagem Aérea 
 
Reserva e emissão de passagens aéreas nacionais e internacionais; 
Sistema próprio de todas as companhias aéreas; 
Envio de bilhete eletrônico via e-mail on line; 
Plantão aos sábados, domingos e feriados; 
Funcionário para atendimento personalizado; 
Check-in antecipado gratuito para embarque em Recife e Natal; 
Acordo nas principais cidades brasileiras para check-in antecipado 
e ainda Transfer Aeroporto x Hotel x Aeroporto; 
Envio de Newsletters promocionais de passagens aéreas 
para os clientes cadastrados; 
Acordo com as principais companhias aéreas para  
prefixar um desconto diferenciado em acordo corporativo. 

Serviços 



Hospedagem 
 
Reserva on-line de hospedagem nas capitais brasileiras; 
Reserva com resposta até 24 horas para interior dos Estados; 
Emissão de voucher imediata a confirmação de reserva; 
Sistema próprio para reservas on-line; 
Consultoria para elaboração de programas turísticos; 
Tarifa acordo com vários hotéis em todo o Brasil e exterior; 
Diárias com faturamento total; 
Comercialização de pacotes turísticos Nacionais e Internacionais; 
Comercialização de Cruzeiros Marítimos; 
Reserva e confirmação imediata de pacotes para  
Fernando de Noronha; 
Envio de Newsletters promocionais de hospedagens  
para os clientes cadastrados; 
Up Grade, dependendo da disponibilidade do hotel. 

Serviços 



Eventos 
 
 
Reserva e confirmação do melhor espaço 
adequado para seu evento; 
Elaboração de pacotes turísticos para eventos,  
convenções e congressos; 
Captação de Congressos e Convenções 
(operacionalização, comercialização e divulgação dos pacotes); 
Operacionalização para realização de eventos corporativos 
Contratação de toda a parte de alimentos e bebidas; 
Envio de newsletters promocionais de pacotes turísticos 
para os clientes cadastrados; 
Elaboração de logística de transporte específica para cada evento. 

Serviços 



Transporte para Eventos 
 
Reserva para locação de veículo (Nacional e Internacional); 
Locação de veículo: ônibus executivo, Micro-ônibus, 
Vans e Veículos Executivos; 
Traslados; 
Passeios turísticos locais com roteiros diferencidos; 
Atendimento a vôos charter nacionais e internacionais; 
Especializada em grupos de incentivos nos mercados: 
Brasil, Portugal, Espanha, Itália, Bélgica e Alemanha; 
Eventos: Congressos e Convenções (operacionalização específica 
para cada evento com projeto personalizado)  
Serviço de bordo, quando necessário. 

Serviços 



 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Serviços 

   Atendimento a Congressos e Eventos 



Serviços 

Personalizamos o transporte do seu evento 



Serviços 

    Assegure o sucesso do evento com a Martur 



Martur Viagens e Turismo Ltda – Matriz 
Rua Dr. Nilo Dornelas Câmara – 90 – lj 02 – Boa Viagem 

CEP: 51021-400 
Recife – PE – Brasil – Fone/Fax: (81) 3312-3666 

E-mail: martur@martur.com.br 
 

 Filial Eventos 
Sala VIP – Aeroporto Internacional dos Guararapes/Recife – Gilberto Freyre 

CEP: 51210-901 
Recife – PE – Brasil – Fone/Fax: (81) 3213-1404 

E-mail: eventos@martur.com.br 
 

Filial – Natal/RN 
Rua Cláudio Gomes Teixeira, 2 Loja C – Ponta Negra 

CEP: 59090-150 
Natal – RN – Brasil – Fone/Fax: (84) 3219.5666 

marturnatal@martur.com.br 
 

Contatos 

NÃO FECHE QUALQUER ORÇAMENTO, SEM ANTES NOS CONSULTAR!!! 


