Sampa Experience oferece suporte para público
que vem a São Paulo visitar Templo de Salomão
A Sampa Experience (www.sampaexperienceturismo.com.br), agência de
turismo especializada na cidade de São Paulo, vem desenvolvendo roteiros
exclusivos para atender o crescente segmento do turismo religioso. Segundo
dados oficiais, este setor atrai mais de 40 milhões de pessoas por ano em todo o
Brasil. Na cidade de São Paulo, uma das atrações religiosas que movimenta
turistas não só do Brasil, mas também de vários outros países, é o Templo de
Salomão, sede mundial da Igreja Universal do Reino de Deus, localizado no
bairro do Brás. A construção gigantesca, e com arquitetura impressionante, foi
inspirada em características da construção do Templo de Salomão, conhecido
também como o primeiro templo citado pela Bíblia – localizado em Jerusalém,
em Israel. Sua capacidade é de receber, ao mesmo tempo, mais de 10 mil
pessoas na nave principal ou santuário.
Para atender caravanas de qualquer tamanho que chegam à capital paulista
todos os meses, a agência oferece suporte completo, incluindo passagens
aéreas de qualquer destino para São Paulo, várias opções de hospedagem
próximas ao Templo ou em outras regiões da cidade (com ou sem pensão
completa); todos os transfers; agendamento do “Tour Passeio Bíblico” oferecido
pelo Templo de Salomão; presença de um profissional da agência, além do
motorista do veículo, em todos os deslocamentos do grupo; consultoria 24
horas durante a estadia em São Paulo; disponibilidade de guia especializado, se
necessário; passeios pela cidade de São Paulo, oferecendo roteiros exclusivos,
de acordo com o perfil de cada caravana.
Em seu site, a agência sugere para o público diversas experiências dentro do
tema “Religião”. Além do Templo de Salomão, há mais 16 experiências que têm
como mote principal a fé, incluindo festas tradicionais, igrejas, mosteiros,
museus e até um animado bar temático.
SOBRE A SAMPA EXPERIENCE
A Sampa Experience é uma agência de turismo que se propõe a prestar um
serviço diferenciado dentro da capital paulista e também nos arredores da
cidade. Sua proposta é levar turistas e paulistanos para passear, por meio de
experiências turísticas personalizadas, com um serviço de qualidade e por um

preço justo. A agência se propõe a montar experiências criativas e divertidas
que cabem em qualquer bolso. Que podem durar algumas horas ou alguns dias.
O cliente é quem decide. Além disso, a Sampa Experience é uma agência de
turismo completa e também oferece hospedagem em hotéis (do mundo todo)
ou hostels, passagens aéreas (para qualquer destino do planeta) e consultoria
completa para os clientes entenderem melhor São Paulo e decidirem, com
segurança, que tipo de experiência desejam ter em São Paulo. Para orçamentos
ou mais informações, o consumidor pode enviar um email para
sampaexperience@gmail.com.
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