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Turquia

A EMPRESA
A Amaze by Neon é uma operadora de turismo de luxo da Turquia, especializada em criar viagens com foco em
experiências. Seus roteiros customizados abrangem todo o país.
O objetivo da empresa é criar experiências únicas e que fogem do comum, proporcionando uma viagem de
conhecimento, mostrando as belezas naturais e a rica história da região. Com carros, vans e até mesmo balões
próprios, a Amaze by Neon garante um padrão de excelência em serviços e um cuidado especial com guias
credenciados, contando inclusive com opção em língua portuguesa. Além dos destinos mais explorados e
conhecidos, a empresa possui uma extensa lista de sugestões de destinos menos explorados e que permitem uma
autêntica experiência turca.
A Neon Tours foi fundada em 1995 com sede em Istanbul. Durante estes anos de experiência a empresa sentiu a
necessidade de se especializar no mercado de luxo e apresentar experiências únicas para os clientes e com isso
abriu o seguimento high-end chamado de Amaze by Neon. O time é formado por especialistas com amplo
conhecimento dos destinos. Eles viajam; se hospedam nos mais luxuosos hotéis para avaliar o serviço; testam os
passeios, selecionam os melhores guias, tudo para garantir que seus clientes tenham uma viagem perfeita.
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CONTATOS
Endereço:

Emniiyet Evleri
Yeniceri Sokak 6/1
4 Levent, 34416
Istanbul, Turkey

Telefones
O escritório da Amaze by Neon está aberto das 08h30 – 17h30 durante a semana, e 08h30 – 12h30 aos sábados.
Para emergências com clientes durante a viagem, entrar em contato através do número de emergência.
Telefone
Telefone para emergências

+90 (212) 274-9000
+90 (533) 593- 4605

Website: www.amazebyneon.com

RESERVAS
Todas novas reservas deverão ser enviadas para sales@neontours.com com cópia para kazim@neontours.com e
rubab@neontours.com para garantir a rapidez em resposta, em até 48 horas da equipe.
Observação: Favor copiar Paula Marques no email paula@TLPortfolio.com em todas as solicitações para que
possamos acompanhar o processo e garantir um serviço diferenciado para seu cliente.

PAGAMENTO
Por favor efetuar todos os pagamentos eletronicamente para as contas especificadas abaixo. Favor não enviar
pagamentos via correio devido a risco de fraude.

DADOS PARA DEPÓSITO
Beneficiary:
Bank:
Bank Address:
Branch Code:
Swift No:
Account No:
IBAN NO:

Neon Turizm Ltd.Sti.
YAPI KREDI BANKASI
Büyükdere cad.Hanımkadın apt.no:60 Mecidiyeköy Istanbul, Turkey
082
YAPITRIS
USD 95306084
TR65 0006 7010 0000 0095 3060 84
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SOBRE A TL PORTFOLIO
Lançada em 2012, a TL Portfolio é uma empresa de consultoria de vendas, marketing, relações públicas e
branding que representa experiências e destinos exclusivos junto ao Mercado brasileiro.
www.TLPortfolio.com
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