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Bem vindos….visite as Américas, Europa, Oriente Médio e a Ásia.Sobre
nós,EuroUSA, Gerenciamento de Viagens e Destinos, é umaoperadora
multilingue para a America do norte, Caribe e Europa. Oferecemos
também Turismo Religioso ou Espiritual (Seva) na Asia, América do Sul e
Oriente Médio.
Estabelecidos desde 1989, construímos uma sólida reputação fornecendo
programas criativos e altamente personalizados, financeiramente
competitivos e culturalmente interessantes. Todos os nossos serviços são
executados com o máximo cuidado e profissionalismo, pela experiência
que adquirimos em anos de trabalho, utilizando fornecedores exclusivos,
criteriosamente selecionados.
Se você necessitar de um programa de incentivo inovador ou um
itinerário mais tradicional, para negócios ou viagem de lazer,
temos cinco escritórios disponíveis paraatender a todas as suas
necessidades, realizar suas expectativas e transformar sua viagem
em algo inesquecível.
Nossa filosofia inclui : promover responsabilidades sociais e ambientais em nossos escritórios e onde quer que
façamos negócios. Em nossos escritórios mantemos um protocolo de reciclagem e conservação dos recursos, e
quando possível, preferimos trabalhar com fornecedores comprometidos com o meio ambiente, tais como hotéis
que tenham programa de redução de energia e economia de água, e, empresas de transporte que utilizem
veículos não poluentes.
Quando organizamos eventos e itinerários de viagens, não só valorizamos culturas locais economicamente
turistica, mas também nos esforçamos para garantir que a vida e a cultura indígena ou nativa, seja
preservada.
Deixe-nos fazer parte do seu time!

Áreas de Experiência.
EuroUSA EuroUSA é uma agência autorizada pela IATA e membro
da Cruise Lines International Association (CLIA), da US Travel
Association, Discover America, e Pacific Asia Travel Association
(PATA) divisões locais em vários países, assim como convenções e
viagens de intercambio.
Nossa equipe experiente de profissionais multilingues, tem servido
com sucesso uma ampla variedade de clientes, desde reuniões
de conselho de companhias da indústria de energia da Fortune
500 a eventos sociais privados para instituições financeiras tais
como jantares de gala em mansões e outros eventos exclusivos,
de convenções médicas para companhias farmacêuticas a, viagens
de incentivo para companhia de telecomunicação até pessoas
visitando os Estados Unidos em viagens de lazer.
1.EuroUSA Negócios e Convenções-Convenções e Congressos,
Serviços de Reuniões, Visitas Técnicas, Relações Públicas e
Propaganda.
2.EuroUSA Incentivo e eventos especiais-Viagens de incentivo,
Eventos Especiais e Lançamento de novos produtos.
3.EuroUSA Esporte e Aventura-Programas com grupos de
interesses especiais e Eventos Desportivos.
4.EuroUSA Turismo-Viagens de Lazer, grupos AD HOC, seriados,
reservas aplicadas e reservas FIT.
5.EuroUSA SEVA-serviço SEVA Parceria Global em administração

de viagem e destino.
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EuroUSA NEGÓCIOS E CONVENÇÕES.
Viajando a negócios ou atendendo convenções, a última coisa que você precisa se preocupar é com a localização de seu hotel e as amenidades oferecidas. Deixe
conosco! Desde pré-registrar seu grupo nas convenções, entrega de crachás, encontrar as localizações mais convenientes para os seus encontros de negócios
e o local perfeito para a realização de um pós evento, EuroUSA entende que a base para o sucesso se encontra nos mínimos detalhes e, em sua implementação
sincronizada e precisa. Economize seu valioso tempo, deixe que cuidamos de você, para que você possa cuidar dos seus negócios.
Podemos organizar uma convenção em qualquer lugar da cidade, começando do zero, até planejar conferências e pequenas reuniões personalizadas para viagens
individuais ou a negócios, fornecendo todos os recursos necessários para o sucesso.
Além de servirmos às suas necessidades em viagens corporativas e organização de itinerário, nós também podemos lhe auxiliar na pesquisa do mercado, relações
públicas, propaganda, organização de visitas profissionais e qualquer serviço adicional necessário para realizar o seu negócio com êxito nos Estados Unidos e Europa.

EuroUSA Incentivo e Eventos especiais.
Numa economia global e competitiva, a arte do incentivo de viagens pode ser um instrumento eficaz na motivação da equipe de vendas, recompensando iniciativas ou
criando fidelidade de clientela. Nosso programa de incentivo personalizado pode ajudá-lo a promover e manter o pique para cumprir todos seus objetivos de marketing.
A mistura de configurações extraordinárias e eventos maravilhosos, garantirão a você impacto
máximo, não importando o tamanho de seu grupo, enquanto que nossas especialidades lhe
entregarão um serviço pessoal de máxima precisão em sincronia com suas metas e orçamentos.
O sucesso dos eventos especiais, viagens de recompensa e lançamento de novos produtos requer
que sejamos criativos, flexíveis e altamente qualificados e a EuroUSA promete planejar um itinerário
que atenda todas as suas necessidades.

EuroUSA esportes e Aventura
Design credits : www.iepcom.com

O que faz o seu coração bater mais rápido? O que faz a sua adrenalina subir ? Seja o seu
sonho de aventura, saltar de asa delta do Point Dume na costa da Califórnia, ir à uma escola
culinária em Napa Valley, dar sua tacada inicial em uma estação de férias de luxo em
Máui ou correndo na maratona da cidade de Nova Iorque, nosso departa-tamento de
esportes e aventura pode fazer da sua fantasia a mais excitante realidade.
Quer algo realmente único? O que você acha de esqui alpino na Grande Ilha
do Havaí ?? buscar o rebanho com verdadeiros "Cowboys" no Colorado
ou só sentar e relaxar em um hotel flutuante no meio das florestas
Canadenses?
Escandinávia-- Terra do sol da meia-noite e da colorida Aurora Boreal. Naturalmente oferecendo uma grande variedade de
atividades de esportes de inverno como skiing, snowboarding, tobboganing e pescaria no gelo. Na Lapónia Finlandesa
você pode até montar em uma rena na vila do Papai Noel, ir a um passeio de trenó puxado pelos cães Huskys
pelas florestas ou pelos lagos congelados ou passar a noite em um iglu.

EuroUSA Turismo
A América é vasta e as atrações são ilimitadas. Do glamour de Hollywood às praias imaculadas
do Havaí, do entusiasmo de Manhatan à majestade do Grand Canyon, das florestas do Canadá às
águas turquesas do Caribe, nosso turismo é programado para explorar as diversidades deste grande
continente.
Na Europa do Norte, navegue pelos fiordes da Noruega, ou pelas ilhas dormentes。

EuroUSA SEVA Service
Seva e uma palavra do antigo sânscrito que quer dizer " para servir ou honrar", e a nossa
mais recente missão é prover aos nossos clientes mais serviços como operador mundial de
serviços em recepção, expandindo nossos destinos além da América do Norte e Europa sob
o título de Seva.
Nossas parcerias no Serviço de Seva atualmente incluem Ásia, América do Sul e o Oriente
Médio e muitos outros destinos futuros. Mantendo como política da EuroUSA aproveitar
os talentos locais. Nossos escritórios têm membros do time Seva com conhecimento
especializado na língua e cultura do nosso extenso repertório que lhe garante não só uma
resposta em tempo rápido como também um amplo espectro de fornecedores, disponíveis
para atender às suas necessidades e orçamento na ponta dos seus dedos. O mesmo alto
padrão de qualidade que nós exigimos dos nossos sócios e fornecedores, asseguramos
nossa capacidade de fornecer uma experiência de viagem criativa, enriquecedora e
econômica em qualquer que seja o destino
Escolhido.
Além disso, Seva " servindo-lhe com honra" quer dizer que enquanto fornecemos serviços
competitivos para você nosso cliente, nós respeitamos o destino preferindo fornecedores
sustentáveis e que dão retorno à comunidade através de selecionadas beneficência.
Junte-se a nós enquanto expandimos mundialmente para novos destinos maravilhosos e
fique tranqüilo pois onde você for, nosso próprio representante Seva, através de nossas
companhias parceiras exclusivas, estará lá para atende-lo com os confiáveis serviços de
EuroUSA, não importando o local.
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