
Clicando no saiba mais vai para a tela de login



Clicando em "esqueceu sua senha" basta inserir o email de cadastro para 
redefinir uma nova senha caso tenha esquecido.

Em seguida você receberá um email para redefinir a nova senha.



Se ainda não tiver cadastro conosco basta clicar em 
"Ainda não possui cadastro? Cadastre-se agora"



Escolha entre: trabalho em agência ou freelancer.

Depois basta preencher o formulário para se cadastrar e criar o usuário e 
senha para se logar no sistema.



Após feito o cadastro, basta acessar o link: 

https://admin.suareserva.tur.br/Account/Login 

Digite o seu e-mail e senha cadastrada na tela de login.



Nesta tela você poderá acessar seus pedidos, pesquisar bilhetes de 
trem e também passes de trem.



Clicando em Ver meus pedidos



Clicando em pesquisar bilhetes de trem na Europa

1. Escolha a data da viagem e o horário aproximado que seu cliente deseja viajar



2.   Escolha a quantidade de pessoas de acordo com a faixa de idade.



Resultado da Busca



Clicando em "Menor preço" aparecem os tipos de tarifas



E também dá pra escolher em primeira ou segunda classe.

No momento nosso sistema 
de trens ainda não permite 
compra online e todas as 
reservas/compras devem ser 
feitas através do email 
trens@ttoperadora.com.br 
ou ligar no 11 5094-9494 e 
falar diretamente com o nosso 
departamento de trens.



Clicando em Pesquisar Passes de Trem na Europa



Escolha o país do passe



Primeiro dia em que o passe será utilizado



Escolha a quantidade de pessoas de acordo com a faixa de idade



Escolha a melhor opção de passe de acordo com
o roteiro do seu passageiro

No momento nosso sistema 
de trens ainda não permite 
compra online e todas as 
reservas/compras devem ser 
feitas através do email 
trens@ttoperadora.com.br 
ou ligar no 11 5094-9494 e 
falar diretamente com o nosso 
departamento de trens.



Em nosso site você encontrará informações sobre comissionamento e também sobre 
formas de pagamento.



Para compras, cotações e dúvidas entre em contato

trens@ttoperadora.com.br
(11) 5094-9494

mailto:trens@ttoperadora.com.br

