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Com 12 anos em Rio Preto, a B95 Viagens comandada 
pelos empresários Carla Stéfani Piloni e Diógenes 
Piloni, iniciou 2019 com um novo conceito em agência 
de turismo,  em novas instalações, mais modernas e 
soosticadas. O novo endereço, na avenida Francisco 
Chagas de Oliveira, 1220, tem agora à disposição dos 
clientes estacionamento exclusivo atrás da loja. Outra 
nonovidade é o portal da agência na Internet, onde é 
possível comprar ingressos para atrações em qualquer 
parte dos Estados Unidos e Europa, bem como deonir 
e comprar o pacote de viagens para destinos 
nacionais e internacionais, de aéreo a hospedagens, 
além de locação de veículos e seguro-viagem, viagens 
marítimas.

Conheçam também nossos grupos privados especialmente 
montados para atender os clientes mais exigentes.

    www.b95.com.br

 /b95viagens

 @b95viagens

17 98100.0068

17 2137.0070

Av. Francisco Chagas
de Oliveira, 1.220

Chácara Municipal
em frente ao

Sesc Rio Preto
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Cafeteria Havanna • Estacionamento subterrâneo com capacidade para 90 carros 
Dois auditórios para cursos e eventos corporativos • Espaço exclusivo para noivas

Variedades em produtos de barbearia
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