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São Paulo 15 de Outubro de 2019 
 
 
At. PARTICIPANTES DA EXPERIÊNCIA DE ASSIS 2020 
 
 
Caros Amigos 
Paz e bem! 
 
 
Venho por meio desta carta apresentar a todos os participantes da EXPERIÊNCIA DE ASSIS 2020 a Agência 
de Viagens SET TOURS VIAGENS E TURISMO que será responsável pela parte técnica do evento.  
Há anos em parceria com a FAMÍLIA FRANCISCANA, temos grande prazer em proporcionar a todos o 
máximo possível de tranquilidade em sua viagem. Nosso papel será de: 
 
- Reservar e emitir os bilhetes aéreos 
- Reservar e emitir o seguro de viagens (médico / hospitalar) 
- Fazer o recebimento em reais do valor total da viagem 
- Realizar o pagamento dos serviços terrestres em São Paulo e no exterior (casas religiosas, translado etc.).  
Nota: A Set Tours não é responsável pelos serviços terrestres feitos na Itália. Somente faremos os 
pagamentos das reservas que foram efetuadas pela Coordenação da Família Franciscana.  
 
Há poucos dias recebemos da coordenação a lista dos participantes sinalizados. Para todos esses endereços 
enviamos essa carta com algumas informações importantes. 
 
Prazos:  
Prazo final para pagamento total será 27/03/2020 (trinta dias antes de começar a Experiência) 
 
Formas de Pagamento: 
- À vista até o prazo estipulado ou 
- Parcelado nos meses que antecedem o embarque (outubro/19, novembro/19, dezembro/19, janeiro/20, 
fevereiro/20, março/20 e abril/20).  
 

Valor a ser pago: € 5.000,00 (cinco mil euros) 
 

Notas:  

• Não será possível pagar esta viagem com cartão de crédito ou cheques pré-datados  

• Os depósitos ou boletos (mensais ou de uma só vez) deverão ser feitos pelo câmbio do dia do 
pagamento.  

O câmbio poderá ser consultado diariamente pelos sites da empresa www.settours.com.br, pelo site do 
jornal valor econômico www.valor.com.br ou ainda pelos telefones / WhatsApp 11 983123057 e 11 
981607694. 

• Câmbio utilizado: Turismo de venda. 
 
Dados Bancários 
Banco Itaú (341) 
Agência 0252 
Conta Corrente 82494-1 
Titular: Set Tours Viagens e Turismo Ltda. 

http://www.settours.com.br/
http://www.valor.com.br/


CNPJ 10521214/0001-67 
É fundamental que você avise a agência quando fizer um pagamento, por telefone ou por e-mail.  
 
Documentação (necessário enviar para Agência de Turismo o mais urgente possível): 
- Cópia de Passaporte (página da foto e página das informações com nome, data de nascimento e validade) 
- Cópia do RG 
- Cópia do CPF 
 
Endereço para correspondência:  
Set Tours 
Rua Antônio Tavares, 583 – Conj. 104 
Cambuci 
01541-010 – São Paulo – SP 
 
Endereço de e-mail:  
joaoalvaro@settours.com.br 
koio@settours.com.br 
 
Para sua informação caso precise comprar passagens nacionais, seguem os horários que já estão reservados 
para o grupo todo: 
 
27/04/2020 – Início do encontro em São Paulo 
01/05/2020 – Voo da ida - São Paulo / Roma – Si de São Paulo às 19:55 
31/05/2020 – Voo da volta - Roma / São Paulo – Chega em São Paulo às 06:30 
 
Atenção para aqueles que querem ficar em Roma por mais alguns dias. Existe esta possibilidade que deverá 
ser consultada ficando restrita a lugares nos voos e reajustes de tarifas. O prazo para utilização do bilhete 
aéreo é de 90 dias. 
 
Para o seguro viagem que está incluído no preço do programa, favor informar o nome de um parente ou 
amigo, ou mesmo o superior(a) de Congregação para eventuais contatos (exigência do seguro de saúde) 
 
Para qualquer informação e explicações mais completas, ligue ou use o WhatsApp: 
João Álvaro: 11 983123057  
Koio (Maria): 11 981607694 
 
Atenciosamente,  
 
João Álvaro 
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