
Kar i b u
planejamento de viagem



Se você chegou até aqui é porque o mais importante já possui:

O desejo de transformação. E aonde há vontade, existe caminho!

Por sabermos que grandes mudanças geram dúvidas e inseguranças que fazem 

muitas pessoas desistirem antes mesmo de iniciarem suas jornadas de 

transformação é que a Karibu nasceu. Somos uma consultoria em viagens 

voluntárias com a missão de ajudar pessoas a viajarem com propósito social. 

Por meio de trabalhos voluntários e praticando o turismo consciente, somos 

capazes de transformar o mundo e a nós mesmos.

Através de um atendimento individualizado e com amplo conhecimento, 

iremos orientar você a escolher um roteiro, projeto e tudo que precisa saber 

para ter uma experiência incrível, dentro de suas possibilidades e interesses.



quem somos

Publicitária curitibana que pediu 
demissão após 11 anos de carreira, 
vendeu tudo e viaja o mundo com o 
próposito de ajudar pessoas. 

ANA ALBERINE

Mineira apaixonada por culturas
e voluntariado que já atuou em 
dezenas de ONGs e compartilha 
com o mundo suas vivências.

JOANA GAMILLSCHEG

diferencial karibu

Vivência em mais de 30 projetos na África, Ásia e América que 

possibilitaram expertise na capacitação do viajante e �ltro para 

selecionar projetos engajados ao trabalho social. É uma consultoria 

que tem experiência no âmbito e entende com propriedade sobre

o universo de viagens voluntárias. 

@jgamillscheg@ana.alberine

Experiência

Comprometimento

TransparênciaÉtica

Responsabilidade

Propósito claro



o planejamento

Você nos conta a sua ideia de viagem, per�l e investimento. 

Nós faremos um planejamento especializado de acordo 

com as suas possibilidades e interesses.

Não tem ideia do que deseja, mas tem a vontade?

Sem problemas! Vamos conversar e descobrir juntos.

O planejamento de sua viagem será realizado de

acordo com as etapas descritas ao lado. Con�ra!

Envio de um questionário digital 
com o intuito de entender o seu 
per�l, interesse, disponibilidade 
e investimento.

Envio do dossiê completo
e apresentação de todos os 
detalhes traçados para sanar 
eventuais dúvidas. 

Ajustes no dossiê, mediante o
seu feedback. Suporte antes e 

durante a viagem para que tenha 
a melhor experiência possível.
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Agendamento de uma chamada 
de vídeo para alinhar o per�l 

traçado e qual direcionamento
o roteiro seguirá. 
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Roteiro de países e cidades de acordo com o seu 

interesse e sugestão do tempo de estadia em cada um;

Indicação e contato de projetos sociais con�áveis, bem 

como as principais necessidades a serem atendidas;

Informações sobre o destino, aspectos culturais e 

atrativos turísticos para visitar;

Levantamento de passagens aéreas, deslocamentos 

internos e custos de vida no que tange à hospedagem, 

alimentação e despesas extras;

Informações necessárias sobre vistos e vacinas;

Suporte especializado ANTES e DURANTE a viagem;

Per�l numa na plataforma que possibilita encontrar 

outros projetos futuros por 1 ano.

DOSSIÊ KARIBU



Custo do dossiê:

US$ 110 de acordo com a cotação do dia.

Forma de pagamento:

Transferência ou boleto bancário em até duas vezes

sem juros.

DOSSIÊ KARIBU



Praticidade: com o roteiro elaborado mediante seus 

interesses e possibilidades, será muito mais fácil 

planejar-se �nanceiramente e realizar a viagem;

Segurança: você não correrá o risco de deparar-se 

com alterações sobre o visto requerido na imigração 

dos países, vacinas obrigatórias e projetos sociais 

não con�áveis;

Economia: tornará mais barata sua viagem com  

sugestões de deslocamento em conta, assim como 

hospedagens e alimentação;

Suporte 24h: em qualquer momento de sua viagem 

que surjam dúvidas, receios ou em situações de 

emergência contará com nosso suporte pronto para 

resolver o que for necessário.

DOSSIÊ KARIBU

Por que o dossiê é tão importante?



vamos nessa?

Atualmente o que não faltam são informações sobre 

viagens e destinos turísticos. Isso é ótimo, pois possibilita 

que mais pessoas possam explorar o mundo e adquirir 

novas perspectivas de vida.

Todavia, um roteiro elaborado de acordo com  o seu per�l 

e disponibilidade não é algo que encontre online. O dossiê 

lhe dará maior certeza de estar indo para o lugar certo e 

fazendo exatamente o que tem interesse.

Tendo interesse, basta nos contatar :)

Juntos somos mais fortes e capazes de mudar o mundo!

Karibu Consultoria



Kar i b u
Para mais informações, entre em contato conosco:

www.karibuconsultoria.com


