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É com grande prazer e alegria que vejo o
Grandes Destinos chegar a sua histórica edição
de número 10. São cinco anos de lutas e
conquistas, nos quais não faltaram desafios e
receios, claro, que foram sempre superados.
Também não faltaram a esperança dos bons
resultados e a certeza de que, quando se faz o
que se gosta – e o que se acredita – os resultados,
se não são garantidos, estão muito perto disso.

Por isso esta é, definitivamente, uma edição
muito especial. Um número no qual
compartilhamos nossa felicidade e satisfação com
você, personagem central de nossa história. O
foco de nossos trabalhos, os sonhos que
planejamos e construímos nesse tempo, seriam
simples pensamentos lançados ao vento se não
tivéssemos, do outro lado, o respeito e a
receptividade que esperávamos. E que nos foram
concedidos.

O número 10 é uma edição festiva, sem
dúvida. Tanto que resolvemos caprichar ainda
mais na vitalidade do catálogo e nas novidades
que ele traz. Afinal, uma das razões para o sucesso
desta publicação é sua capacidade de interpretar
e canalizar tendências, de surpreender, de superar
expectativas.

Da capa, que traz as novas identidades
gráficas tanto da publicação quanto da própria
Interpoint, mais modernas, ao sempre crescente
leque de opções de viagens premium, queremos
brindar com você o que o mundo oferece de
melhor em destinos, hospedagem e serviços.
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Você notará, também, que nesta edição
demos a oportunidade a alguns de nossos mais
antigos parceiros de falar diretamente com você.
Foi uma forma de agradecer a participação deles
na história da empresa – e de retribuir, de alguma
forma, a fundamental relevância que você tem
para nós, uma vez que cada um deles reservou
uma surpresa especial.

Portanto, abra o catálogo e embarque nos
Grandes Destinos de sonhos que preparamos para
você. Aproveite!

Heloisa Ferreira da Rosa Levy

Apresentação
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Uma temporada de glamour sem igual, em um
ambiente de tranqüilidade e sofisticação,
cercado pela alva presença, aparentemente
inocente, da neve. Quem a vê brilhando, pacífica,
não imagina o efeito desbravador que ela
provoca. Deslizar montanha abaixo, afinal,

desencadeia uma série de sensações tão
poderosas quanto inesquecíveis. As noites, nas
badaladas festas ou, simplesmente, em torno da
lareira, completam o clima de charme da aventura.
Seja nos Estados Unidos, no Canadá ou na
Europa – ou nos três –, embarque nessa emoção!

Ski &
Snowboard
Ski &
Snowboard
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Aspen

Nossos pacotes incluem: passagem aérea S. Paulo/Eagle/S.Paulo em classe
econômica pela American Airlines; 7 noites de hospedagem; 6 dias de
ski lift válidos para Aspen, Buttermilk, Aspen Highlands e Snowmass; taxas
locais e cartão de assistência ao viajante.

Sempre acima das expectativas

As pistas de neve abundante e seca, a generosa vida noturna e as centenas
de atrações culturais transformam Aspen na mais badalada estação dos
Estados Unidos. Um autêntico brinde às emoções e aos sentidos. Aprecie
a mistura perfeita entre aventura e conforto, entre adrenalina e
sofisticação, entre as artes e a badalação. Aproveite, também, para
degustar a culinária premiada das centenas de restaurantes da região.
E descubra por que Aspen está sempre acima das expectativas!



7

The St.Regis (5*): US$ 3.110 (Carnaval e 01 Fev a 20 Mar),
US$ 2.050 (Semana Santa e 21 Mar a 10 Abr).

Jerome (5*): US$ 2.894 (Carnaval e 12 Fev a 20 Mar),
US$ 1.991 (Semana Santa e 21 Mar a 11 Abr);

The Little Nell (5*): US$ 3.585 (Carnaval e 12 Fev a 24 Mar),
US$ 3.459 (25 Mar a 03 Abr);

The Gant (4*): US$ 2.376 (Carnaval e 08 Fev a 27 Mar),
US$ 1.925 (28 Mar a 03 Abr), US$ 1.675 (Semana Santa).
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Snowmass
Esquiando em família

Em meio a uma paisagem que tende ao irreal de
tão bela, entre montanhas nevadas e vales
aconchegantes, descortina-se uma vila de ruas
pacatas que esconde uma série de condomínios
e hotéis sofisticados, além de um mundo de
atrações para todas as idades. A receita, ideal
para férias com a família, ainda é acrescida de
neve abundante e topografia privilegiada, que
permite, além de chegar e sair esquiando de casa,
a diversão de esquiadores e snowboardistas de
todas as idades, de todos os níveis. Enfim, o
lugar ideal para quem ama ou quer aprender a
amar o ski & snowboard, o melhor ângulo do
inverno. Desfrute essa emoção!
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Nossos pacotes incluem: passagem aérea S. Paulo/
Aspen/S.Paulo em classe econômica pela United
Airlines; 7 noites de hospedagem; 6 dias de ski lift,
válidos para Aspen, Buttermilk, Aspen Highlands e
Snowmass; taxas locais e cartão de assistência ao
viajante.

Silvertree Hotel (5*): US$ 2.388 (Carnaval e 13 Fev
a 19 Mar), US$ 2.083 (20 Mar a 02 Abr);

Crestwood (5*): US$ 2.143 (Carnaval e 11 Fev a 28
Mar), US$ 1.777 (Semana Santa e 29 Mar a 11 Abr);

Woodrun Place (4*): US$ 2.719 (Carnaval e 14 Fev a
26 Mar);

Pokolodi Lodge (3*): US$ 1.892 (Carnaval e 06 Fev a
19 Mar).
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Vail
Muito charme nas pistas

Tecnologia, charme, badalação e pistas de neve
powder são as receitas de Vail para se manter
sempre cheia de glamour e vibração. Destino dos
sonhos de boa parte dos esquiadores, Vail sabe
conjugar as atrações e paisagens naturais com
a infra-estrutura ideal para a prática dos esportes
de inverno. A isso, ainda se somam as opções
gastronômicas, os shoppings, as festas e os
sofisticados resorts. Férias inesquecíveis!

Nossos pacotes incluem: passagem aérea
S.Paulo/Eagle/S.Paulo em classe econômica pela
American Airlines; 7 noites de hospedagem; 6
dias de ski lift; taxas locais e cartão de
assistência ao viajante.
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VAIL
The Lodge at Vail (5*): US$ 2.690 (Carnaval e
13 Fev a 27 Mar), US$ 2.007 (Semana Santa e
28 Mar a 20 Abr);

Manor Vail (4*): US$ 2.856 (Carnaval e 13 Fev
a 03 Abr), US$ 1.879 (Semana Santa e 04 a
17 Abr);

Vail’s Mountain Haus (4*): US$ 2.951 (Carnaval
e 13 Fev a 03 Abr), US$ 2.241 (Semana Santa e
04 a 18 Abr).

Outras Opções:
Park Hyatt Beaver Creek Resort & Spa (5*):
US$ 4.122 (13 a 20 Fev), US$ 3.117 (Carnaval
e 21 Fev a 03 Mar);

Keystone Lodge (4*): US$ 2.203 (Carnaval e
12 Fev a 03 Abr), US$ 1.772 (Semana Santa e
04 a 15 Abr);

Keystone Village (4*): US$ 2.224 (Carnaval e
12 Fev a 03 Abr), US$ 1.717 (Semana Santa e
04 a 20 Abr).
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Vail Cascade
Conforto a toda prova

Esquiar, por si só, já é uma atividade para lá de
prazerosa, certo? Mas há um resort, em Vail
Mountain, que resolveu ir além no campo do
agradar seus hóspedes. O Vail Cascade, legítimo
4-diamond das Montanhas Rochosas, oferece
comodidades como um meio de elevação próprio
e o maior fitness center da região. Além disso,
põe à disposição o Aria Spa & Club, um oásis de
tratamentos inspirados pela natureza, de muito
luxo e boas energias. Recarregue as baterias!

Nosso pacote inclui: passagem aérea S.Paulo/
Eagle/S.Paulo em classe econômica pela American
Airlines; 7 noites de hospedagem no Vail
Cascade Resort & Spa; 6 dias de ski lift; taxas
locais e cartão de assistência ao viajante.
US$ 2.704 (Carnaval e 15 Fev a 15 Mar),
US$ 2.521 (Semana Santa e 16 Mar a 12 Abr).
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Heavenly
Paisagem e badalação

A paisagem convida a uma festa dos sentidos:
um grande lago, cercado por montanhas
nevadas, sob a imensidão azul do céu. No alto,
Heavenly, a mais badalada das estações da região,
divide seus visitantes entre os prazeres das pistas
de neve branquinha e seca e atrações como os
famosos cassinos e a premiada vida noturna. Na
dúvida, aposte em todas as opções e tenha férias
inesquecíveis!

Nossos pacotes incluem: passagem aérea
S.Paulo/Reno/S.Paulo em classe econômica pela
American Airlines; 7 noites de hospedagem;
taxas locais e cartão de assistência ao viajante.

Marriott’s Timber Lodge (5*): US$ 1.673
(Carnaval, Semana Santa e 01 Fev a 10 Abr);

Inn by the Lake (4*): US$ 1.698 (Carnaval,
Semana Santa e 30 Jan a  31 Mar);

Lakeland Village Beach & Ski Resort (4*):
US$ 1.887 (Carnaval e 16 Fev a 27 Mar).
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Whistler

Superlativo em tudo

A atmosfera sempre jovial, animada e
descontraída, combinada com paisagens
grandiosas e com a sofisticação da alta
gastronomia e das hospedagens luxuosas,
confere a Whistler a condição de estação
preferida de boa parte dos amantes dos esportes

de inverno. Um pouco pelas opções das pistas,
capazes de satisfazer o mais ávido por novidades,
outro tanto pelas opções noturnas, onde
restaurantes de classe, danceterias e cervejarias
dividem a audiência. Desfrute esse mar de
alternativas!
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Nossos pacotes incluem: passagem aérea
S.Paulo/Vancouver/S.Paulo em classe econômica
pela Air Canada; 7 noites de hospedagem;
traslados, taxas locais e cartão de assitência ao
viajante.

The Fairmont Chateau Whistler (5*): US$ 2.654
(Carnaval, Semana Santa e 07 Fev a 10 Abr),
US$ 1.922 (11 a 30 Abr);

The Westin Resort & Spa (5*): US$ 2.385
(Carnaval e 12 Fev a 27 Mar), US$ 2.056 (Semana
Santa e 28 Mar a 17 Abr);

Delta Whistler Resort (4*): US$ 2.183
(Carnaval, Semana Santa e 12 Fev a 11 Abr);

Crystal Lodge & Suite (4*): US$ 1.970 (30 Jan
a 11 Fev), US$ 1.870 (12 Fev a 27 Mar),
US$ 1.549 (Semana Santa e 04 a 30 Abr).
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Ski Suíça

Opções sem fim

Um mar de gente jovem, bonita e animada
invade a Suíça toda temporada. Não é para
menos. Nas estações, as vistas mais espetaculares
dos Alpes combinam-se com ambientes que
parecem ter sido talhados exclusivamente para
a prática de ski & snowboard – e para várias
atividades radicais, como o paraglider e o ski
de travessia. A essa diversidade, ainda se somam
uma vida noturna para lá de agitada, lojas de
grife e uma gastronomia sofisticada, além de
um concorrido calendário de eventos, para todos
os gostos. Faltou alguma coisa para as férias
ideais? Só você!

Nossos pacotes incluem: passagem aérea em
classe econômica pela Swiss ou Alitalia; 7 noites
de hospedagem com café da manhã; taxas locais
e cartão de assitência ao viajante.

Badrutt’s Palace St. Moritz (5*): 2.649 euros
(Carnaval e 01 Fev a 07 Mar), 1.879 euros (08 a
28 Mar);

Crystal Hotel St. Moritz (4*): 2.051 euros
(Carnaval e 01 a 29 Fev), 1.693 euros (Semana
Santa e 01 Mar a 30 Abr);

Mont Cervin Zermatt (5*): 2.486 euros
(Carnaval, Semana Santa e 07 Fev a 18 Abr).
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Ski Holidays

Requinte a toda prova

Montanhas, lago, arquiteturas típicas,
badalação... Um resort de ski é daqueles recantos
que parecem ter sido imaginados para ser
envoltos por uma atmosfera de charme e requinte
o tempo todo. Além de dar as condições ideais
para a prática dos esportes de inverno, ainda
seduzem com alta gastronomia, vida noturna e
spas, que tratam de relaxar qualquer visitante –
e que, por isso mesmo, combinam muito com o
espírito das férias.

Nossos pacotes incluem: passagem aérea em
classe econômica pela American Airlines ou
United Airlines nos EUA, Swiss ou Alitalia na
Europa e Air Canada no Canadá; 7 noites de
hospedagem; taxas locais e cartão de assistência
ao viajante.

Steamboat Grand Resort (5*): US$ 2.338
(Carnaval e 13 Fev a 04 Abr), US$ 2.253 (Semana
Santa e 05 a 15 Abr). Inclui 6 dias de ski lift;

Resort at Squaw Creek (5*): US$ 2.321
(Carnaval e 13 a 21 Fev), US$ 1.890 (Semana
Santa e 22 Fev a 17 Abr);

Fairmont Tremblant Canada (5*): US$ 1.981
(12 Fev a 21 Fev), US$ 1.533 (Carnaval e 22
Fev a 20 Mar);

Westin Resort Tremblant  Canada (5*):
US$ 2.123 (13 a 21 Fev), US$ 1.847 (Carnaval
e 22 Fev a 20 Mar);

Killington Grand Resort (4*): US$ 2.186 (13 a
21 Fev), US$ 1.573 (Carnaval e 22 Fev a 12
Mar), US$ 1.433 (Semana Santa e 14 Mar a 30
Abr);

Golden Eagle Resort Stowe (4*): US$ 1.334
(Carnaval e 22 Fev a 20 Mar);

Stoweflake Mountain Resort & Spa (4*) -
Stowe: US$ 1.987 (Carnaval e 05 a 15 Mar),
US$ 1.873 (Semana Santa e 16 Mar a 12 Abr);

Hotel Kristiania(4*) - Lech: 3.116 euros (12 Fev
a 24 Abr). Inclui 6 dias de ski pass, frutas e flores
no quarto, chocolate e champagne na chegada,
acesso ao health club.
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Preview Ski
América do Sul

A festa está quase pronta!

Enquanto você prepara a viagem para
aproveitar algumas das melhores
estações de ski do Hemisfério Norte,
nossas vizinhas do Sul já começam a
se organizar para mais uma grandiosa
festa, cheia de surpresas e novidades.
Prepare-se para, mais uma vez, ter
suas expectativas superadas. E
programe-se para não perder o
principal evento do nosso inverno!
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Nossos pacotes incluem: 7 noites de
hospedagem, uso ilimitado dos meios de
elevação, refeições (pensão completa em
Portillo e Valle Nevado e meia pensão em Termas
de Chillan). Preços por pessoa em base duplo:

Portillo - a partir de US$ 1.000;
Valle Nevado – a partir de US$ 924;
Termas de Chillan - a partir de US$ 885.
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Family
Celebrations
Family
Celebrations

Viajar com a família é compartilhar experiências
e emoções. É ter por perto as pessoas mais
especiais da vida quando se atravessa ou
vislumbra belas paisagens, quando se aprecia uma
obra de arte, quando se degusta uma bela

refeição. É, também, oferecer a oportunidade
para que todos, a sua maneira, divirtam-se e
apreciem uma praia, um resort ou um navio. É,
em resumo, uma chance de aproveitar e dividir
com quem se ama o que a vida tem de melhor!
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Egito
Digno dos Faraós

Os imperadores egípcios, como divindades
personificadas, sempre fizeram questão de
ostentar uma aura de luxo e requinte. Foram
séculos de prosperidade, de uma história rica
em encantos e mistérios. Desvende esse mundo,
palácios e pirâmides, além de belas paisagens,
como as do Rio Nilo. A cada momento, você vai
ter a oportunidade de se deslumbrar com os
tesouros arqueológicos e o glamour, em uma
viagem digna dos Faraós!

Nosso pacote inclui:  4 noites de cruzeiro no
Sun Boat IV, 3 noites no Four Seasons Hotel
(5*) no Cairo, regime de pensão completa,
traslados e visita a Abu-Simbel. Preços a partir
de US$ 4.545 (Fev a Abr, Out e Nov) e US$ 3.945
(Mai a Set).
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Maha Bhetra
Exclusividade à tailandesa

Em terra, o estilo e a elegância da cultura
tailandesa, representada por pavilhões e vilas
cercadas por enormes coqueirais, tudo de
frente para o hipnótico Mar de Andaman. Na
água, um legítimo e exclusivo exemplar de iate
de madeira, no maior estilo tailandês, com
apenas três cabines. A bordo, conheça os
recantos de Phuket e Phi Phi, cujas praias estão
entre as mais belas do mundo. Uma viagem
inspiradora!

Nosso pacote inclui: 3 noites no Amanpuri
Resort (5*) e 2 noites no luxuoso barco Maha
Bhetra. Preços a partir de US$ 7.533 (taxas não
incluídas). Consulte: tour de 1 dia ou jantar
privativo.
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Royal Malewane

Sofisticação selvagem

A síntese da natureza selvagem com um relaxante
e acolhedor ambiente, cheio de sofisticação e
conforto. O Royal Melawane é o destino ideal
para famílias que queiram aliar contato com a
selva e privacidade – com a comodidade do
atendimento personalizado e as mordomias de
um completo spa, com sala de ginástica e
modernos tratamentos de relaxamento e beleza.
Delicie-se!
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Nosso pacote inclui: 3 noites em Cape Town,
no Cape Grace Hotel (5*) com café da manhã,
tour em helicóptero sobrevoando o encontro dos
Oceanos Índico e Atlântico, degustação e
almoço em vinícola da região de Franschoek,
mergulho com tubarão branco, 2 noites no Royal
Malewane (5*) em regime de pensão completa,
3 noites no Victoria Falls Hotel (4*), em regime
de pensão completa; 1 noite em Johannesburg
no Emperor at Caesars Gauteng (5*), com café
da manhã, e todos os traslados. Preços a
partir de US$ 6.270 (Fev a Mai), mínimo 2
pessoas.
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The World of ResidenSea

Viva a diferença!

Sonho de boa parte dos aficionados por cruzeiros,
The World of ResidenSea dá a chance aos passageiros
de ficar em uma cabine diferente a cada viagem.
Decoradas com exclusividade, uma a uma, são como
espaçosos apartamentos de um luxuoso e
aconchegante prédio, que atravessa os mares
buscando os melhores portos, os mais atraentes
destinos. A isso, soma-se uma completa infra-
estrutura de clube, pronta para satisfazer as
vontades de toda a família. Embarque nessa viagem!
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América do Sul
De Fev a 10 Abr, The World of ResidenSea navega
do Peru ao Caribe. Preços a partir de US$ 650 por
noite, para o mínimo de 6 noites, incluindo pensão
completa, bebidas selecionadas e taxas portuárias.

Oeste Europeu
De 07 Jul a 22 Out, The World  of ResidenSea
navega da Holanda a Ucrânia. Preços a partir de
US$ 750 por noite, para o mínimo de 6
noites,incluindo pensão completa, bebidas
selecionadas e taxas portuárias.
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Os olhos brilham no fim de mais uma jogada. Os
músculos absorvem, extasiados, o toque das mãos
do massagista. O corpo agradece a chance de se
exercitar, de se alongar, de se mexer. Repouso
para a alma, a atividade física, aliada a técnicas
de relaxamento, são, por si só, um convite à

recarga de baterias. Quando somada a lugares
paradisíacos e aconchegantes, a serviços
atenciosos e a refeições preparadas com esmero,
pelos melhores profissionais, o resultado é uma
temporada de restauro completo. Um equilíbrio
que garante a qualidade de vida.

Sport,
Fitness e Spa
Sport,
Fitness e Spa
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Four Seasons
MaldivasO paraíso existe

Bangalôs na água, atóis cercados por um mar de
azul intenso, onde cardumes multicoloridos são
avistados à distância. Areias brancas, finas como
talco, margeiam vastos coqueirais, que se
estendem ao horizonte. Há quem diga que as
Ilhas Maldivas são o paraíso na terra. Mas paraíso,
mesmo, experimenta quem conhece essa
embriagante combinação, alternando a
hospedagem no suntuoso resort, com suas
opções de tratamentos a base de massagens e
técnicas de relaxamento, com a navegação em
um catamarã de luxo que instiga a freqüentes e
demorados mergulhos. Imperdível!

Nosso pacote inclui: 4 noites a bordo do
catamarã Four Seasons Explorer com pensão
completa (bebidas não incluídas), 3 mergulhos
por dia com equipamento incluído, 3 noites no
Four Seasons Maldives Kuda Huraa (5*) com
café da manhã e traslados.
Beach Bungalow: US$ 3.004 (05 Jan a 09 Mai)
e US$ 2.655 (10 Mai a 14 Jul),
Water Bungalow: US$ 3.499 (05 Jan a 09 Mai)
e US$ 3.128 (10 Mai a 14 Jul).
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Windstar
Ao sabor dos ventos

Não faltam opções de entretenimento a bordo
dos Windstar. O ambiente, que alia sofisticação
e informalidade, convida a muita diversão nos
esportes náuticos. O melhor é que você não
precisa cumprir horários rígidos: cada um faz
sua agenda a bordo, programando as refeições
e demais atividades. Mas nem pense em perder
as delícias do cardápio, preparadas com esmero
pelos chefs. Aproveite cada segundo!

Wind Star – Tahiti e suas ilhas (7 noites):
Papeete, visitando Raiatea, Huahine, Bora Bora
e Moorea. Saídas de 06 Fev a 10 Dez. Preços a
partir de US$ 1.345;

Wind Spirit – Turquia e Grécia (7 noites):
Istambul ou Atenas, visitando Mykonos,
Santorini, Rhodes, Bodrum e Kusadasi. Saídas
em Mai, Jun, Set e Out. Preços a partir de
US$ 2.821.
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Turnberry Isle
Paraíso do golf

São os multicoloridos campos de golf que garantem
a animação desse belíssimo resort. Gente do mundo
todo se reúne para disputar animadas partidas –
que, vez por outra, terminam com as bolinhas no
lago que cerca o último buraco do circuito. Diversão
garantida. Mas não se esqueça de aproveitar ao
máximo as quadras de tênis, as belas piscinas, as
aulas de tai chi e o completo spa... Venha curtir!

Nosso pacote inclui: passagem aérea S.Paulo/
Miami/S.Paulo em classe econômica pela
American Airlines; 3 noites com café da manhã,
golf cart, acesso livre ao spa, serviço de shuttle
dentro do resort e para o Aventura Mall e taxas
locais. Preços por pessoa em apartamento deluxe:
US$ 2.077 (Fev a 03 Abr) e US$ 1.777 (04 Abr a
15 Mai).
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The Ritz Carlton
South Beach

Ela voltou!

South Beach voltou a toda ao cenário mundial.
Não só como a mais vibrante área dos arredores
de Miami, mas ditando moda até em nutrição –
vai dizer que você não aderiu à dieta de South
Beach? Falando em saúde, The Ritz Carlton
apresenta o primeiro La Maison de Beaute Carita
Spa fora de Paris. A marca, sinônimo de inovação
e elegância no tratamento de corpo e mente,
oferece uma completa linha de tratamentos para
corpo, rosto e cabelos. Uma experiência única,
que oferece o que há de melhor em tratamentos
holísticos. Aproveite cada minuto!

Nosso pacote inclui: passagem aérea S.Paulo/
Miami/S.Paulo em classe econômica pela
American Airlines, 3 noites de hospedagem no
The Ritz Carlton South Beach (5*).  Preços por
pessoa, no resort view room: US$ 1.550 (Fev a
24 Abr) e US$ 1.280 (25 Abr a 02 Out).
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Austrália
Diversão garantida

O olhar curioso do ornitorrinco, aquele mamífero
que tem bico e bota ovos, faz até parecer que
somos nós os estranhos. Talvez até sejamos,
mesmo. Afinal, em um país onde há animais que
carregam o filhote em uma bolsa, pode ser que
estejamos fora dos padrões. Mas a natureza
australiana, pródiga em invenções, também
reserva boas surpresas a mergulhadores e
andarilhos. Que tal um mergulho na Grande
Barreira? Ou um trekking pelo deserto até a
famosa Ayers Rock, que emerge do solo como
por encanto. Divirta-se!

The Great Barrier Reef: 4 noites de cruzeiro,
todas as refeições (sem bebidas),  equipamento
de snorkeling, passeios de barco e visitas às ilhas
com guias especializados. Saídas às segundas.
Preço por pessoa em top deck: US$ 1.990 (Fev
a Mar) e US$ 2.073 (Abr a Nov).

Fiji Islands: 4 noites de cruzeiro, todas as
refeições (sem bebidas),  equipamento de
snorkeling, passeios de barco, visita às ilhas e
vilas com guias especializados. Saídas às terças.
Preço por pessoa em cabine de luxo: US$ 1.618
(Jan a Mar) e US$ 1.699 (Abr a Nov).
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Nova Zelândia
Capital da adrenalina

Paisagens inacreditáveis, vida selvagem
surpreendente e clima agradável... Não é à toa
que a Nova Zelândia virou a capital mundial da
aventura, proporcionando uma completa
programação de atividades ao ar livre. Além disso,
o país, apesar de novo, apresenta uma rica
história a ser descoberta, cheia de heranças de
diversas ascendências. Aproveite, também, para
explorar os traços multiculturais e a simpatia da
população, sempre disposta a receber os
visitantes de braços abertos. E não se esqueça
de preparar o coração para o turbilhão de
emoções que você vai encontrar!

Nosso pacote inclui: 10 noites visitando:
Auckland, Coromandel, Rotorua, Queenstown e
Christchurch; Todos os traslados e refeições
conforme itinerário; visita à “Kiwi Dundee”,
Milford Sound, excursão aos Alpes do Sul ; visita
à Akaroa com a oportunidade de nadar com os
golfinhos e uma série de atividades, tais como
pesca, safáris 4x4 , golf e rafting. Saídas 21 Mar
e 07 Nov: US$ 5.690 por pessoa.
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Desbravar a natureza e desvendar seus segredos é
como apreciar uma poesia ou admirar uma obra
de arte. É como se cada montanha, mar, floresta,
deserto ou geleira fosse parte de um enorme – e
riquíssimo – acervo.

Um convite para que se descubra novas
paisagens, novos sons, novos horizontes. Aceite,
e entre em contato com um mundo de
descobertas, de experiências e sensações únicas,
inesquecíveis!

Aventura
e Natureza
Aventura
e Natureza
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Galápagos

História da natureza

Longe de tudo e de todos, a natureza explode
em Galápagos. São tantas e tão exóticas as
espécies que intrigaram até um cientista que
navegava o mundo atrás de novidades. Pois foi
no arquipélago, perdido no Pacífico, que Charles
Darwin desenvolveu a teoria da evolução. Não
perca esta chance de ver as plantas e animais
que originaram uma das mais extraordinárias
teses já desenvolvidas. Surpreenda-se, também,
com as paisagens vulcânicas e com o mar
translúcido da região, que convidam a passeios
inóspitos e mergulhos inesquecíveis, em meio a
cardumes de peixes multicoloridos. Uma viagem
única e deslumbrante!

Nosso pacote inclui: 2 noites no Swissôtel (5*)
em Quito, 7 noites de cruzeiro em Galápagos, a
bordo do Eclipse. Preços a partir de US$ 3.950.
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Sabi Sabi

Integração total

Quer saber por que o Sabi Sabi é considerado o
lodge mais ecológico da África? Basta entrar
nesse paraíso ecológico para ter aquele
sentimento de volta no tempo, para a época em
que o homem começava a desbravar a natureza,
cavando suas casas na encosta das montanhas e
tendo contato direto com os mais variados
animais e plantas. Uma emoção inesquecível, que
permite a maior experiência holística de contato
com o mundo selvagem. Sem esquecer, porém,
de toda a sofisticação e as comodidades
modernas, claro. Descubra!

Nosso pacote inclui: 2 noites no Selatti Camp
(4*), 2 noites no Earth Lodge (5*), pensão
completa, 2 safáris por dia, vinhos, tratamento
no spa e taxas locais. Preço por pessoa:
US$ 3.127 (06 Jan a 30 Abr) e US$ 2.635
(Mai a Set).

Nosso pacote inclui: 2 noites no Bush Lodge
(3*), 1 noite no Selatti Camp (4*), pensão
completa, 2 safáris por dia, vinhos, tratamento
no spa e taxas locais. Preço por pessoa:
US$ 2.007  (06 Jan a 30 Abr) e US$ 1.373
(Mai a Set).
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Iceland
Paisagens dramáticas

A ilha, moldada com esmero pelas forças
vulcânicas e glaciais, é uma das mostras mais
perfeitas de como a natureza pode ser generosa.
Na Islândia, você poderá conhecer o maior glaciar
europeu, terrenos formados pela lava, que se
assemelham a enormes paisagens lunares, algumas
das mais impressionantes cachoeiras do Velho
Continente e fiordes apaixonantes, que instigam
a atividades como caminhadas e escaladas.
Apaixone-se!
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Nossos roteiros: 2, 5 ou 7 noites em sistema
all-inclusive, com traslados, refeições incluindo
vinho e cerveja, tours guiados, passeios a cavalo,
barco ou mesmo de snowmobile. Preços por
pessoa a partir de US$ 5.733.
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Explora Atacama

E o mar virou deserto...

Cheio de paisagens surpreendentes e uma rica
variedade de belezas naturais a ser desvendadas.
O Deserto de Atacama, uma das maravilhas
naturais do mundo, vai instigar você a explorar
cada trecho da região, de atrações agrestes,
paisagem em vários tons de terra e céu profundo
e estrelado. Junto a isso, aproveite as delícias
de um resort temático, exclusivo, que seduz os
hóspedes com programações completas. Um oásis
de excelência!

Nosso pacote inclui: passagem aérea LanChile
S.Paulo/Santiago/Calama/Santiago/S.Paulo em
classe econômica; 7 noites de hospedagem com
pensão completa, traslados, passeios com guia
bilíngüe, 1 noite de hospedagem em Santiago,
no Hotel Ritz-Carlton (5*), com café da manhã
e traslados. Preço por pessoa: US$ 3.150 (02
Jan a 01 Jun).
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Explora Patagonia
Paraíso azul

Dizem que o azul é a cor da tranqüilidade, do
relaxamento. Não é à toa, então, que sejam esses
os sentimentos que se experimenta ao visitar as
gigantescas geleiras patagônicas. Descubra mais
sobre esse espetáculo da natureza em uma
temporada especial, cheia de fascínio e
descobertas. Mas não se esqueça de desfrutar
todo o requinte do Explora, resort referência em
integrar ecologia e sofisticação. Viva essa
emoção!

Nosso pacote inclui: passagem aérea LanChile
S.Paulo/Santiago/Punta Arenas /Santiago/
S.Paulo em classe econômica, 7 noites de
hospedagem com pensão completa, traslados,
explorações diárias no Parque Nacional Torres
del Paine com guia bilíngüe, 1 noite de
hospedagem em Santiago, no Hotel Ritz-Carlton
(5*), com café da manhã e traslados. Preço por
pessoa: US$ 3.110 (02 Jan a 01 Jun).
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Patagonia Connection

Nosso grande segredo

Em meio à vegetação e às bordas da Baía Dorita, emergem as Termas
de Puyuhuapi. Um espaço de sofisticada e intencional simplicidade,
o ponto de partida para aproveitar o melhor que a patagônia norte
tem para oferecer: descobrir o Parque Nacional Queulat, passear de
bicicleta pela Estrada Austral, navegar por entre ilhas e fiordes,
desfrutar águas termais e um completo spa. Para completar, uma
excursão a bordo do catamarã Patagonia Express, que chega à Laguna
San Rafael e seu legendário glaciar. Aproveite!

Nosso pacote inclui: passagem aérea S.Paulo/Santiago/
Balmaceda/Santiago/S.Paulo, 2 noites de hospedagem em Termas
de Puyuhuapi com pensão completa, passeios, acesso livre às
piscinas termais, 1 noite de hospedagem em Puerto Chacabuco
com café da manhã, navegação a bordo do catamarã Patagonia
Express com quatro refeições. Preço por pessoa: US$ 1.979 (04
Jan a 19 Mar) e US$ 1.454 (20 Mar a 06 Mai).
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MARE AUSTRALIS
Nosso pacote inclui: passagem aérea LanChile S. Paulo/Santiago/Punta Arenas/
Santiago/S. Paulo em classe econômica; 08 dias de navegação (Sáb a Sáb) com
pensão completa; coquetel de boas-vindas; passeios e expedições. US$ 2.283
(Jan a Fev), US$ 2.076 (Mar), US$ 1.776 (Abr). Tarifas categoria “B”.

CRUZEIRO SKORPIOS III - Rota Exploradores Kaweskar
Nosso pacote inclui: passagem aérea LanChile com saída de S. Paulo em
classe econômica; 6 dias de navegação (Sáb a Qui) com pensão completa;
traslados; passeios e expedições: US$ 2.024 (Fev), US$ 1.824 (Mar a Abr).
Tarifas categoria “B”.

LAS HAYAS HOTEL & RESORT - USHUAIA
Nosso pacote inclui: passagem aérea S.Paulo/Buenos Aires/Ushuaia/Buenos
Aires/S.Paulo; traslados, 3 noites de hospedagem com café da manhã;
excursão ao Parque Nacional da Terra do Fogo: US$ 811 (Fev a Abr).

HOSTERIA LOS NOTROS
Nosso pacote inclui: passagem aérea S.Paulo/Buenos Aires/Calafate/Buenos
Aires/S.Paulo em classe econômica; pensão completa; drinque de boas-vindas;
traslados; excursões; cartão de assistência ao viajante: 03 noites (Qui a
Dom) US$ 1.645, 04 noites (Dom a Qui) US$ 1.849 (Fev a Abr).

VILLARRICA PARK LAKE - PUCON
Nosso pacote inclui: passagem aérea LanChile com saída de S. Paulo em
classe econômica; 3 noites em apartamento superior com vista lago; acesso
ao spa, sauna, piscinas interna e externa e sala de ginástica – US$ 773 com
café da manhã e US$ 805 com meia pensão (verão 2004).

Outras Opções:
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Antártida

A última fronteira

Prepare-se para desbravar a última fronteira,
conhecer o mais misterioso dos continentes,
investigar a mais remota das terras. Viajar à
Antártida é uma experiência única, daquelas que
são eternizadas em fotos e causos. O ar mais
puro, as maiores geleiras, a fauna mais fora do
comum. Está tudo lá, como que propositalmente,
à espera dos exploradores modernos. Não perca
essa descoberta!

Nossos pacotes incluem: passagem aérea S.
Paulo/Santiago/Punta Arenas/Ilha King George/
Punta Arenas/S. Paulo, 1 noite em Santiago, 2
noites em Punta Arenas, 5 noites a bordo do
navio científico Grigory Mikheev, pensão
completa, palestras com especialistas sobre a
fauna e flora e explorações. Saídas a definir.
Preços a partir de US$ 7.000 em base duplo.

Outra opção: 1 noite em Ushuaia no Hotel Los
Nires ou similar, 11 ou 12 dias cruzeiro no M/V
Orlova com refeições inclusas, excursões, saída
e retorno de Ushuaia. Saídas 09 Nov (12dias),
16 Dez (12 dias), 22/Jan/2005 (12 dias), 01
Fev e 10/Fev/2005 (11 dias). Preços a partir de
US$ 4.500.
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Peru

Segredos e mistérios

Uma temporada para desvendar os segredos Incas, os mistérios de Cuzco,
a cidade sagrada, e Machu Picchu, entre muitos outros sítios arqueológicos
espalhados pelo Peru. Aceite a sugestão e embarque nesta aventura. A
bordo de um 4 x 4, você também poderá atravessar desertos, cruzar os
Andes e a costa do Pacífico, em uma jornada cheia de cores, sabores e
emoções. Apaixone-se pelo povo, por suas tradições e pelas inesquecíveis
paisagens. Com todo o conforto, claro!
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DESERTO E ANDES EM 4 X 4
Nossos pacotes incluem: passagem aérea S.Paulo/ Lima//Juliaca/Lima/
S.Paulo em classe econômica, 09 noites em hotel 5* com exceção de Ica
e Abancay, café da manhã; traslados, tours e todos os serviços privativos
- Lugares visitados: Lima, Paracas, Nazca, Abancay, Cuzco, Machu Picchu,
Puno e Lago Titicaca: US$ 3.490 (2004).

PERU ARQUEOLÓGICO
Passagem aérea S.Paulo/Lima/Trujillo//Cuzco/Lima/S.Paulo em classe
econômica; 8 noites em hotel 5*, com exceção de Machu Picchu, café da
manhã; traslados e tours em transporte de luxo com ar-condicionado;
todos os serviços privativos - Lugares visitados: Lima, Trujillo, Chiclayo,
Cuzco, Pisac, Ollantaytambo, Yucai, Machu Picchu: US$ 2.996 (2004).
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Hayman Island
Em plena Barreira de Corais

Um oásis de requinte e tranqüilidade em plena
Grande Barreira de Corais, na Austrália, Hayman
Island cria uma temporada única e inesquecível
de relaxamento e encanto. Cercado por grandes
faixas de areias brancas, brinda os hóspedes com
belezas naturais a todo momento, além de
oferecer todos os confortos e mimos a adultos e
crianças. Para onde quer que se olhe, há uma
infinidade de belas paisagens, prontas para ser
exploradas e apreciadas. Não desperdice!

O nosso pacote inclui: 3 noites, café da manhã,
um jantar romântico, 1 sessão de massagem no
spa Hayman Retreat, atividades dentro do resort,
como: tênis, mini-golf, cinema e uma variedade
de passeios.
Preço base duplo Lagoon Wing Superior Room
US$ 3.548 (01 Abr a 01 Dez) e Pool Wing
Superior Room US$ 3.199 (01 Abr a 01 Dez).
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Basta estar a bordo que as emoções começam. A
tranqüilidade e o romantismo passam a fazer parte
do dia-a-dia. As paisagens, que se alternam
continuamente, despertam a curiosidade e a
vontade de desbravar novos horizontes. A cada
parada, a alegria de poder descobrir uma nova

CruzeirosCruzeiros
cultura toma conta do espírito. A cada partida,
a saudade mistura-se à ansiedade de desbravar
o próximo destino. E é essa enxurrada de
emoções que faz dos cruzeiros uma das formas
mais fascinantes já inventadas de explorar o
mundo. Apaixone-se!
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Queen Mary 2

Colosso dos mares

Qual sua emoção ao embarcar em um dos maiores
navios já feitos? Pois se prepare para descobri-
lo, em uma jornada de muito luxo e sofisticação,
a bordo do Queen Mary 2, nova rainha dos
oceanos, verdadeiro colosso flutuante.
Aproveite, também, para desbravar os mares mais
cobiçados, os destinos mais clássicos, as
paisagens mais inesquecíveis. Uma viagem
superlativa, em todos os sentidos!

Três Capitais: 6 noites  – de Southampton/
New York ou vice-versa. Saídas 16 e 25 Abr, 01
e 18 Mai, 05, 19 e 25 Jun, 05, 25 e 31 Jul, 18
e 24 Ago. Preços a partir de US$ 1.699;

Caribbean Voyage: 7 noites, com saída e retorno
de New York, visitando St. Marteen, Martinique,
St. Thomas. Saída dias 10 Mai e 11 Jun. Preços
a partir de US$ 1.399;

Fjords: 14 noites – saída e retorno de
Southampton, visitando S.Queensferry, Hellesylt-
Geiranger-Aalesund-Bergen, Hamburg,
Rotterdam. Saída 11 Jul. Preços a partir de
US$ 2.599.
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Silversea

Exclusividade all-inclusive

Paisagens de sonho, serviços personalizados,
gastronomia premiada, exclusividade em alto-
mar... Você pode experimentar a deliciosa
sensação de viver cercado de todas as atenções
e confortos a bordo dos Silversea. Tudo foi
planejado para superar qualquer expectativa que
você tenha. Os destinos são os melhores,
escolhidos a dedo. A decoração reflete o
sentimento de êxtase que se tem a bordo. A
gastronomia, impecável, leva a uma viagem
multicultural. E tudo isso com a tranqüilidade
do all-inclusive. Tudo, até as gorjetas, está
incluído. Satisfação garantida!

Silver Shadow –12 noites- saída e retorno de
San Francisco, visitando Victoria, Ketchikan,
Juneau, Sitka, Wrangell, Prince Rupert. Saída
dia 13 Jul. Preços a partir de US$ 6.695.

Silver Cloud -10 noites– de Hong Kong a
Singapore, visitando Haiphong-Hanoi, Halong
Bay, Da Nang, Ho Chi Minh City. Saída dia 29 Nov.
Preços a partir de US$ 5.595.
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Crystal

Um mar de diversões

Verdadeiros resorts que atravessam a imensidão
dos mares, em roteiros irresistíveis. Essa é a
sensação a bordo dos navios da Crystal Cruises.
Basta decidir se você quer aproveitar as opções
de lazer, seja jogando uma partida de tênis,
fazendo compras ou apostando no cassino, ou,
simplesmente, relaxar. Seu desejo, a bordo, é
ordem. Não perca, porém, as opções
gastronômicas da mais premiada cozinha
contemporânea a bordo. Entregue-se ao prazer!

Crystal Harmony –12 noites- Hong Kong a
Beijing, visitando Nagasaki, Kobe , Shanghai,
Qingdao, Beijing, Tianjin, visita ao Summer
Palace, The Forbidden City e Great Wall.
Saída dia 23 Abr. Preços a partir de US$ 4.245.

Crystal Symphony–12 noites- Stockholm a
Copenhagen, visitando St.Petersburg, Berlin,
Warnemunde, Oslo, Bergen, Stavanger,
Copenhagen. Saída dia 31 Jul. Preços a partir
de US$ 4.395.
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Norwegian

Sonho real

Diria o poeta que para o verdadeiro viajante, o
mundo não tem limites. Ainda mais a bordo dos
navios da Norwegian Cruise Line, projetados para
dar aos passageiros o máximo em exclusividade,
atravessando os mais belos mares do planeta.
Nos corredores, pinturas originais de Van Gogh
e Matisse, entre outros, criam um clima de
requinte imbatível. A você, cabe subir a bordo e
deixar-se levar. No ritmo constante das ondas,
entre as várias opções de entretenimento e as
refinadas receitas da culinária internacional. Viva
esse sonho!

Norwegian Star - Hawaii – 7 noites com saída e
retorno de Honolulu, visitando Hilo, Fanning
Island, Kahului, Maui, Nawiliwili. Saídas todos
os Dom de 01 Fev a 25 Abr. Preços a partir de
US$ 1.119.

Norwegian Star - Alaska –7 noites com saída e
retorno de Seattle, visitando Juneau, Skagway,
Ketchikan, Victoria. Saídas todos os Dom de 30
Mai a 05 Set. Preços a partir de US$ 1.109.
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Radisson Seven Seas

Outras opções:

M/V Frederic Chopin - 7 noites -  Polônia –
saída de Gdansk e retorno Warsaw, visitando
Gdansk, Tczew, Griuew, Chelmno, Torun, Plock,
Warsaw. Saídas 27 Mar, 10 e 24 Abr, 08 e 22
Mai, 05 Jun, 02, 16 e 30 Out. Preços a partir
de US$ 1.655.

Sea Dream I Yacht Club – 7 noites – saída e
retorno de St.Thomas, visitando Marigot,
St.John´s, Charlestown, Gustavia, Jost van Dyke.
Saídas dia 08 , 15, 22 Fev e 04 Abr. Preços a
partir de US$ 3.299.

Sea Dream II Yacht Club – 7 noites - saída de
Monte Carlo e retorno Civitavecchia-Roma ou
vice-versa, visitando Cannes, Bonifacio, Corsica,
Porto Cervo, Sorrento, Capri. Saídas 16 e 26
Jun, 10, 17 e 31 Jul, 14 Ago. Preços a partir de
US$ 3.499.

Em grande estilo

Paisagens de tirar o fôlego, culturas diversas,
povos fascinantes. Os luxuosos navios da
Radisson Seven Seas atravessam os mares levando
seus passageiros a experimentar as maravilhas
feitas tanto por civilizações mundo afora quanto
pela natureza. Da varanda de sua cabine,
descubra, em grande estilo, o que há de melhor,
aproveitando toda a sofisticação e a
tranqüilidade. E a bordo, aproveite as múltiplas
opções de diversão, que vão dos animados
cassinos e shows a lojas e restaurantes sem igual.
Just enjoy it!

Seven Seas Mariner – Alaska - Para famílias
7 noites, de Vancouver a Seward. Club Mariner:
monitores especialistas em fauna e flora local, para
crianças de 5 a 11 anos e de 12 a 17 anos. Saídas
de 29 Jun a 01 Set. Preços a partir de US$ 2.876.

Paul Gauguin – Tahiti - 7 noites. Saída e retorno
de Papeete, visitando Raiatea, Taha´a Motu
Mahana, Bora Bora e Moorea. Saídas de 07 Fev
a 11 Dez. Preços a partir de US$ 2.835.
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A mais inesquecível das viagens, a lua-de-mel é
um brinde à paixão. Uma experiência inigualável
de relaxamento e romantismo, que se reflete na
realização dos sonhos de quem vive um grande
amor. E há paraísos sobre a terra que convidam

os casais a experimentar esses sentimentos com
toda a intensidade, seja pelos encantos do mar,
pelas paisagens espetaculares, pelos serviços
exclusivos. Descubra seu destino preferido e
prepare-se para uma festa de emoções!

Lua-de-MelLua-de-Mel
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Las Ventanas

Romance ideal

Qual seu ideal de viagem romântica? Momentos
de relax com massagens em simpáticas cabanas
de praia? Um mergulho privativo na piscina da
suíte? Algumas horas a bordo de um iate,
curtindo momentos de tranqüilidade e paixão?
Ou, simplesmente, apreciar a paisagem, a partir
de uma jacuzzi? O Las Ventanas proporciona
tudo isso – e a muito mais. Não perca!

Nosso pacote inclui: 3 noites com meia pensão
(café da manhã e jantar) - US$ 1.239 em
gardenview junior suite e US$ 1.575 em
oceanview junior suite (02 Jan a 01 Jun).
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Mauritius

Tranqüilidade e romantismo

Momentos de tranqüilidade e romantismo, cercados por
muito requinte. As Ilhas Mauritius são um recanto de
sofisticação, de natureza abundante e intocada, onde
chalés com piscina privativa levam ao relaxamento e à
descontração. Das janelas, as palmeiras emolduram o mar
azul-turquesa que se estende até o horizonte. Descubra o
que a lua-de-mel tem de melhor!
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Mauritius

Nossos pacotes incluem: 5 noites no Oberoi
Mauritius (5*) com café da manhã, cesta de frutas
e flores, o uso da quadra de tênis, banho de vapor,
sauna, ginásio. Luxury Pavilion:  3.600 euros (Jan
a Abr) e  3.222 euros (Mai a Set) e Luxury Villa:
5.139 euros (Jan a Abr) e 4.473 euros (Mai a Set).
Especial casais em lua-de-mel: terão upgrade
sujeito à disponibilidade, jantar à luz de velas com
uma garrafa de vinho, massagem para os dois.

Four Seasons Maldives Romantic Getaway: 5 noites
com café da manhã no luxuoso bungalow, frutas
frescas e champagne de boas-vindas, um jantar
privativo no seu bungalow. Preços para duas pessoas
a partir de US$ 2.460 no beach bungalow.
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Encantos inesquecíveis

A vista do Taj Mahal é de tirar o fôlego, sem
dúvida, mas você vai sentir o encanto e o
romantismo de estar em um palácio luxuoso, em
plena Índia. Uma homenagem fabulosa à paixão,
de jardins exuberantes, de fontes inspiradoras
e de espelhos d’água emocionantes, sobre os
quais repousam os olhares. Prepare-se para uma
lua-de-mel sem igual, cheia de encantos e
suntuosidade. Apaixone-se!

Índia
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ESSENCE OF INDIA
Nosso pacote inclui: (17 noites) 2 noites no
The Oberoi  Mumbai (5*), 3 noites no The
Oberoi Udaivilas (5*) - Udaipur, 1 noite no
Aodhi Hunting Lodge (5*) - Kumbhalgarth, 2
noites no Taj Hari Mahal (5*) - Jodhpur , 3
noites no The Oberoi Rajvilas (5*) - Jaipur, 3
noites no The Oberoi Amarvilas (5*) - Agra, 2
noites no The Oberoi Delhi (5*), pensão
completa com exceção de alguns dias, traslados
e visitas.
Preços a partir de US$ 7.290 (Jan a Abr) e
US$ 7.470 (Set a Nov).
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Tahiti
Sonho de paixão

O romantismo e a sensualidade estão no ar, nas
nuances translúcidas do mar, no balançar das
palmeiras, nas danças típicas. Sonho de casais
do mundo inteiro, passar a lua-de-mel no Tahiti
é uma experiência única, para toda a vida.
É tudo tão perfeito para o clima de paixão que
se demora a acreditar que seja possível que tal
lugar exista. Faça desse paraíso parte de sua
história de amor!

Nosso pacote inclui:  2 noites no
Intercontinental Beachcomber (5*) - Papeete,
panoramic view room com café da manhã; 5
noites no LeTaha’a - Private Island & Spa (5*)
Relais & Chateaux - Bora Bora overwater suite 
com café da manhã; traslado regular em
helicóptero para Bora Bora; 5 noites no Hotel
Bora Bora (5*)  em overwater bungalow com
café da manhã. Traslados. Preços por pessoa a
partir de 6.700 euros - Jan a Dez 2004. 
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Banyan Tree

Festa dos sentidos

Da varanda dos quartos, descortina-se uma das
mais belas praias do mundo, de areias finas e
brancas como talco e de águas de um azul
intenso, cuja tonalidade varia de ponto para
ponto. A arquitetura, que mescla elementos
coloniais e a comodidade contemporânea,
permite que se explorem sentimentos de romance
e vitalidade. Cada refeição é preparada para
divertir o paladar e entreter o olfato, com
misturas entre a exótica culinária local e
elementos da gastronomia européia. É nesse
ambiente que o luxuoso Banyan Tree
proporciona momentos de muito romance e
sedução. Delicie-se!

Nosso pacote inclui: 5 noites com café da
manhã, drink de boas-vindas, presente de lua-
de-mel, frutas frescas todos os dias, 1 garrafa
de champagne, 1 jantar romântico, chá da tarde,
1 tratamento de spa no Banyan Tree Spa, traslado
de saída do hotel para o aeroporto. Preço por
casal: Hillside Pool Villa: US$ 6.075 (01 Fev a
30 Apr) e US$ 5.325 (01 Mai a 31 Jul);
Beachfront Spa Pool Villa: US$ 8.075 (01 Fev a
30 Apr) e US$ 6.825 (01 Mai a 31 Jul).
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Há várias formas de se conhecer um novo lugar,
uma nova cultura. Nenhuma tão interessante –
e, por que não, prazerosa – que por meio de
suas produções artísticas e gastronômicas. Por
elas, entende-se o processo de formação de um
povo, sua história, seus costumes. Assim,

Arte, Cultura
e Gastronomia

Arte, Cultura
e Gastronomia

hábitos, obras e pratos típicos assumem forma
de troféus, daqueles herdados de remotas
gerações. Mais do que isso: deixam um lastro de
satisfação. Uma inebriante sensação de
saciedade. Use e abuse dos sentidos, para
aproveitar cada pedaço dessa experiência!
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Meurice & Louvre
O melhor de Paris

Vinhos, arte e muita história, no coração da mais bela cidade do mundo,
Paris. A combinação ideal, diriam alguns. Pois imagine uma temporada
cuidando do corpo e da mente, em tratamentos a base de vinhos,
hospedado em um palácio imperial do século 19, o Meurice, de onde há
vista de 360 graus da cidade-luz. Some a isso o mais impressionante
acervo artístico do planeta, o do Louvre, onde relíquias dos impérios
egípcio, grego e romano, além de obras de diversas correntes artísticas
européias, encantam e entretêm os sentidos. Viva essa emoção!
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Nosso pacote inclui: 3 noites com café da manhã, livre acesso ao Spa
Caudalie (fitness center, jacuzzi, sala de relaxamento), massagem, chá da
tarde no Jardim de Inverno do Meurice. Preço base para duas pessoas:
Superior room 2.331 euros (Abr a Jun e Set a Out) e 2.151 euros (Jul e Ago);
Deluxe room 2.511 euros (Abr a Jun e Set a Out) e 2.331 euros (Jul e Ago).
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Park Hyatt Paris
& Ano Chinês

Dois países, uma viagem

Até julho, a França vive uma festa de ecletismo e extravagância. O
Ano da China, em que o país europeu homenageia uma das mais
antigas e diferenciadas culturas do mundo. Atrações como a ópera, o
circo e o balé, além de mostras, oferecem aos visitantes a chance de
conhecer alguns dos pontos altos da arte e da cultura popular do
gigante do oriente. Uma oportunidade sem igual!



75

Ano Novo
Chines

em Paris
Nosso pacote inclui: 3 noites no Park Hyatt Paris - Vendôme(5*),
com upgrade (sujeito à disponibilidade), café da manhã, degustação
de cognac e charuto no ‘Le Bar’, massagem para duas pessoas no ‘Le
Spa’.  Preço base para duas pessoas no Park Room 1.764 euros
(Jan a Jun).
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Art Basel
Um mergulho na cultura mundial

Uma das mais charmosas cidades européias, Basel
prepara-se, com carinho, para receber a 35ª edição
de sua exposição Art Basel, um show de variedade
e qualidade que dá ao público uma mostra do que
há de mais relevante na produção artística mundial
nos últimos tempos. Você terá acesso a obras de
260 galerias selecionadas de Europa, América, Ásia
e Oceania, que traçam todo o espectro das artes
moderna e contemporânea. De Picasso a Warhol,
de Miró a Beuys, de Matisse a Christo, sem falar
dos novos artistas apresentados no evento, faça
parte desse autêntico banho de cultura!

Nosso pacote inclui: 2 noites com café da
manhã no Swissôtel Le Plaza Basel (5*),
presente de boas-vindas, entrada no Amrita
Fitness & Le Plaza Club, cartão Basler de um dia
que permite entrada em todos os museus na
cidade, Basel transportation ticket que permite
utilizar o transporte público. Preço base para
duas pessoas no deluxe room US$ 1.378.
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Cultura espanhola
Espetáculos calientes

Você já imaginou acompanhar a ópera Carmen
exatamente nas locações onde foi idealizada, por
Bizet? Pois o evento Carmen em Sevilha é daqueles
que ocorrem uma vez na vida – e, por isso mesmo,
não se pode perder. A Espanha, aliás, é um grande
destino para quem gosta de artes e espetáculos
este ano. Os principais museus de Madri – Prado,
Reina Sofia e Thyssen-Bornemisza – estão sendo
ampliados, foi aberto o Museu Picasso em sua
cidade natal, Málaga, a Barcelona de Gaudi vai
ser sede do Fórum Universal das Culturas, entre
abril e setembro... E, além de tudo isso, este
ano comemora-se o centenário de nascimento
do mestre surrealista Salvador Dali – cujas
principais obras podem ser apreciadas no Museu
Nacional de Arte Moderno Reina Sofia, em Madri
e na região catalã de Girona, perto de Barcelona,
onde Dali morou. Um autêntico banho de cultura!
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Nossos pacotes incluem: 6 noites no Hotel
Alfonso XIII (5*), refeições e tours em Sevilha,
Rural Andalucia, Jerez e Carmona, assistir à
exclusiva apresentação da Ópera Carmem em
Sevilha , coquetel de apresentação dos
integrantes e diretor de Carmem. Saída dia 31
Ago, preços por pessoa a partir de US$ 9.388.

Outra opção: “Carmem em Sevilha - Grand
Finale”, saída dia 09 Set, preços por pessoa a
partir de US$ 8.994.

Hotel Ritz Barcelona (5*): café da manhã,
garrafa de vinho na chegada e upgrade conforme
disponibilidade. Preços a partir de 500 euros.

Hotel Ritz Madrid (5*): acomodação com café
da manhã, garrafa de vinho na chegada e ticket
para visitar o Museu do Prado. Preços a partir
de 500 euros.
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The Ritz-Carlton,
Santiago

Reverência à gastronomia

Mal chegou à América do Sul, com uma suntuosa
unidade na capital chilena, Santiago, a rede
Ritz-Carlton já faz sucesso entre quem gosta de
aproveitar o melhor da vida. Muito por causa
do esmero com que foi tratada a gastronomia
do hotel. A equipe de chefs dá espetáculo ao
combinar os mais clássicos elementos da culinária
européia com produtos típicos chilenos. O
resultado é sempre saborosíssimo. De pães
caseiros no café da manhã ao bufê de chocolates,
depois do jantar, delicie-se. E não deixe de
provar os vinhos da adega do Wine 365. Há uma
variedade para cada dia do ano. Um brinde!

Nosso pacote inclui: passagem aérea LanChile
S. Paulo/Santiago/S.Paulo em classe econômica;
3 noites com café da manhã e traslados
privativos, city tour ao Cerro San Cristobal e
tour a Viña del Mar e Valparaiso com almoço.
Preços por pessoa em base duplo US$ 1.078
(01 Jan a 31 Mai).
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Hotel Jerome

Nosso pacote inclui: passagem aérea S. Paulo/
Aspen/S. Paulo em classe econômica pela United
Airlines; 7 noites; champagne na chegada ao
hotel, 6 dias de ski lift; traslados e cartão de
assistência ao viajante. Upgrade para clientes
Interpoint para Junior Suite Grand Deluxe King
(sujeito a disponibilidade) - US$ 2.715 (28 Jan
a 12 Fev) - US$ 3.374 (12 Fev a 22 Mar).

Ski e os prazeres do aprés-ski

A imponência do estilo vitoriano, combinada
ao carisma das instalações centenárias e a
requintes como quartos decorados
individualmente, conferem ao Hotel Jerome, de
Aspen, uma aura de luxo e história. Que tal voltar
das pistas e relaxar em uma reparadora jacuzzi,
por exemplo? Depois, aproveite para se deliciar
nos dois renomados restaurantes internacionais
do hotel. E caso a animação continue, aproveite
para visitar o famoso J-Bar, que mantém a
decoração – e o alto padrão de serviços – desde
a fundação. O resultado? Uma noite inesquecível!
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Lyon

Deleite à mesa

A simples citação do nome Troisgros já dá água na boca. Afinal, saíram do clã francês três gerações
de produção culinária de primeira, de chefs ganhadores de diversos prêmios mundo afora – incluindo
30 anos consecutivos como três-estrelas do Guia Michelin, a maior condecoração da bíblia da
gastronomia mundial. Não é de se espantar, pois, que estejam sobre a mesa os principais prazeres
oferecidos pelo Hôtel Restaurant Troisgros, administrado pela família. Trata-se de uma charmosíssima
pousada que chega às bodas de ouro este ano, em Roanne – nos arredores de Lyon –, na acolhedora
região do Vale do Rhône. Aproveite para desfrutar, também, os elegantes e relaxantes apartamentos
e a biblioteca especializada, focada em agradar aos amantes da boa mesa. Bom apetite!
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Nossos pacotes incluem:
La Maison Troisgros Restaurant
“Relais Gourmand”

1 noite em suíte ou apartamento; champagne
de boas-vindas, jantar gourmet com bebidas
inclusas (água, vinho ou champagne) e café da
manhã. Preços para duas pessoas a partir de 835
euros (01 Jan a 30 Jun);

Barge Cruising:
5-Star M/V Cezanne – 7 noites. Saída e retorno
de Lyon, visitando Chateauneuf-du-Pape,
Avignon, Arles, Viviers, Lyon, Trevoux. Saídas
27 Mar, 03, 10 e 17 Abr, 03, 10 e 17 Jul, 28
Ago. Preços a partir de US$ 1.995.

Alouette (até 6 pessoas) - 6 noites. St.Jean-
de-Losne/Lyon - 28 Mar; Lyon/Avignon - 04 Abr;
Moissac/Castets - 09 e 23 Mai, 06 e 20 Jun, 04
e 18 Jul. Preços por pessoa a partir de US$ 4.500.
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Ter à disposição alguns dos lugares mais
fascinantes do mundo e, ainda, a chance de
aproveitá-los com o que há de mais charmoso e
sofisticado pode parecer um ideal muito
distante. Mas acredite: não só é possível como,
às vezes, fundamental unir os destinos mais

desejados com tratamentos diferenciados. O
resultado você pode atestar. É uma experiência
única, uma chance de desvendar as muitas
maravilhas oferecidas pelo planeta e brindar a
vida com os todos prazeres que ela merece.
Boa viagem!

Charme
& Exclusividade
Charme
& Exclusividade
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St. Regis
No espírito das montanhas rochosas

O St. Regis Aspen é dos poucos lugares onde
você pode sentir uma estranha sensação de
querer voltar para o hotel o quanto antes – e
olha que estamos falando de esquiar na majestosa
cidade, que hospeda uma das mais badaladas
estações do mundo. Afinal, no St. Regis, que é
referência em atendimento personalizado, você
alterna sua viagem entre as concorridas pistas
do complexo e mergulhos na piscina aquecida
ao ar livre, massagens no Health Club, entre
muitas outras atrações cheias de charme e
requinte. Aproveite!

Nosso pacote inclui: passagem aérea S.Paulo/
Aspen/S.Paulo, em classe econômica pela United
Airlines; 7 noites de hospedagem em deluxe
Club Room no The St. Regis Aspen (5*); café
da manhã; serviço de mordomo; 6 dias de ski
lift e cartão de assistência ao viajante –
US$ 3.768 (22 Jan a 12 Fev) – US$ 3.822 (12
Fev a 20 Mar).



86

Castelos na França
Salut!

Acomodação em luxuosos castelos, gastronomia
de primeira, visitas - com degustação - a
algumas das mais famosas caves e adegas
francesas e transporte em avião particular. Parece
sonho? Pois você pode fazer tudo isso. O passeio
parte de Paris e segue para cidades de charme
inabalável, como Bordeaux, Saint Tropez,
Avignon, Burgundy e Champagne. No caminho,
você vai ter a chance de conhecer um pouco
mais sobre a produção dos vinhos, além de
degustar exemplares clássicos da Côte du Rhône,
da Champagne e da Provence. Delicie-se!
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French Castle & Wine
Tour by Private Aircraft

Nosso pacote inclui:
7 noites com café da
manhã, meia pensão e
traslados nas seguintes
regiões: Saint-Tropez,
Avignon, Dijon e Reims;
tour em Paris, jantar a
bordo do Don Juan pelo
Rio Sena; almoço no
restaurante Barlovento em
Versalles e guias para as
visitas nas cidades e
adegas. Preço por pessoa
7.056 euros.

GRANDES ETAPES FRANÇAISES

Hospedagem em apartamento duplo com café da manhã
nos mais maravilhosos Castelos da França – Tarifas por
apartamento base duplo, (Abr a Nov), preços a partir de:

Le Château d´Artigny: 232 euros;
Le Château d´Esclimont: 248 euros;
Le Château d´Ísenbourg: 239 euros;
Le Château de Divonne: 244 euros;
Le Château de Gilly: 234 euros;
Le Château de I´Ile: 214 euros;
Domaine de Beauvois: 222 euros;
Le Choiseul: 222 euros;
Le Prieurè: 227 euros;
Le Mas D´Artigny: 230 euros.
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Alvear Palace
Tudo de bom!

Descubra porque publicações dos cinco
continentes – como a prestigiada Condé Nast
Traveler – não se cansam de ressaltar as
qualidades do Alvear. Ateste, também, o que reis,
presidentes e popstars viram de tão especial
nessa majestosa construção para fazer dela sua
casa na América do Sul. E, além disso, tenha à
disposição um “personal shopper” e um carro
para visitar lojas como Cartier, Fendi e Armani.
Para terminar o passeio, que tal um romântico
chá da tarde no célebre L’Orangerie? Tudo para
seu deleite!

Nosso pacote inclui: 3 noites com café da
manhã, drink de boas-vindas, 3 horas de
‘personal shopper’ com um carro à disposição,
descontos e atenção especial em lojas como
Cartier, Casa Lopez, François Saber, Fendi, Escada,
Nina Ricci, Armani, Perugia, Grand Cru, Rossi &
Caruso, entre outros, chá da tarde, flores e frutas,
acesso ao health club, serviço de mordomo por
24 hrs. Preço base duplo: Palace room US$ 696
+ 21% taxa  e Suite Junior US$ 748 + 21% taxa
(01 Mar a 30 Jun).
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The Breakers

Nosso pacote Golf Getaway inclui: passagem
aérea S.Paulo/Miami/S.Paulo em classe
econômica pela American Airlines; 3 noites em
superior room com café da manhã; presente de
boas-vindas, uma partida de golf no Ocean
Course ou Breakers West com cart incluso; acesso
livre ao spa (excluindo serviços). Preço por
pessoa: US$ 2.170 (01 Fev a 15 Mai) e US$
1.705 (15 Mai a 07 Out).

Consulte nosso pacote Romance Escape.

Um lugar de sonhos

Difícil saber o que encanta mais em The Breakers.
A paisagem de Palm Beach integra-se com
perfeição à arquitetura da construção. As
numerosas opções de lazer, como campos de golf,
quadras de tênis e praia particular promovem
uma festa de emoções. Com 8 restaurantes, a
gastronomia internacional provoca os sentidos.
E os serviços, impecáveis, reconfortam e
estimulam o desejo de prolongar a estadia. Tudo
para que sua experiência de combinar a elegância
do revitalizado hotel de luxo com os prazeres de
um paraíso tropical seja a melhor!
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Mistérios do
Oriente

Encantos ocultos

Os palácios dão o tom imperial, majestoso. Os
bazares multicoloridos mostram a força da
cultura e contrastam com a tranqüilidade da
paisagem. Os visitantes são instigados a
conhecer um pouco mais sobre as tradições e
costumes da mais exótica das regiões. Da
culinária às artes plásticas, dos monumentos
milenares às mais modernas construções, aprecie
os mistérios dos mais charmosos países da Ásia.
Exerça a curiosidade!

Nosso pacote inclui: 17 noites visitando:
Bangkok, Hanoi, Hue, Da Nang, Ho Chi Minh
City, Phnom Penh, Siem Reap, Myanmar, Yangon,
Mandalay e Pagan (Road to Mandalay - The Orient
Express); passeio de helicóptero pela Ha Long
Bay, passeio privativo por Rio Saigon, passeio
privativo por China Beach. Preços por pessoa a
partir de US$ 8.950 (Jan a Mar) e US$ 9.100
(Out a Nov).

Opção de 13 noites: a partir de US$ 6.500.
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YANGTZE PASSAGE
Nosso pacote inclui: 17 noites visitando
famosas cidades na China com a combinação de
um cruzeiro de 4 noites pelo Rio Yangtze, um
dos mais famosos rios do mundo, a bordo do
M/S Queen (cabines executivas). Tours em Hong
Kong, Guilin, Shanghai, Zhujajiao, Yichang,
Yangtze River, Chongqing, Xian e finalmente
Beijing onde será o jantar de despedida no
exclusivo China Club Beijing. Preços por pessoa
a partir de US$ 6.685 (Abr a Nov).

Natureza e Romance em sintonia
Nosso pacote inclui: 3 noites no Amankila (5*)
em Bali em deluxe pool suite ; 3 noites no
Amandari (5*) em pool duplex suite ; 3 noites
no Amajiwo (5*) em Borobudur em pool suite
e 5 noites no The Oberoi (5*) em Lombok em
luxury villa oceanview. Taxas locais. Preço por
pessoa US$ 6.615 até Set 2004.

The Mandarin Oriental Bangkok (5*): US$ 269
superior room, (Jan a 15 Abr).
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Rovos Rail

Luxo sobre trilhos

Seja bem-vindo à linha de trem que se
transformou em orgulho africano! Prepare-se para
uma jornada de encanto e romantismo a bordo
de cabines de madeira que remetem a tempos
passados. Aproveite os mais variados cenários,
os mais espetaculares destinos e experimente a
magia e os mistérios da África, em um ambiente
de relax e elegância. Delicie-se, também, com a
alta-cozinha oferecida a bordo. Descubra, enfim,
por que o Rovos Rail é uma das mais badaladas
linhas de trem do mundo, hoje!

Nosso pacote inclui: 3 noites no Table Bay (5*)
- Cape Town, 3 noites no Hotel Lanzerac Manor
(4*) - Stellenbosch, 2 noites a bordo do Rovos
Rail, 3 noites no Mala Mala Camp no Mala Mala
Game Reserve, pensão completa, traslados e
visitas. Preços a partir de US$ 8.995 (Jan a Mar)
e US$ 8.360 (Abr a Set).
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Que o Brasil tem algumas das mais belas paisagens
do mundo, ninguém duvida. Um ato corriqueiro
como abrir a janela, em qualquer lugar, revela
uma impensável variedade de praias, montanhas,
florestas e rios, em uma diversidade que espanta

até os mais experientes viajantes. Para desfrutar
o que o País tem de melhor, basta acrescentar
um pouco de exclusividade, uma aura de sonho
que combine com os cenários de tirar o fôlego.
Pronto! Aproveite bem essa mistura!

BrasilBrasil
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Pousada
Maravilha

FERNANDO DE NORONHA
Encanto natural

A união entre um paraíso natural, celebrado nos
quatro cantos, com um serviço de primeira,
cuidadosamente pensado para dar toda a
tranqüilidade, sem interferir na intimidade. Um
estímulo para se conhecer um dos lugares de

A partir de: R$ 1.000 por noite em duplo luxo
mais taxa de 15%.

maior beleza selvagem do planeta, de praias
desertas, águas translúcidas, formações rochosas
surpreendentes e fauna marinha encantadora.
E, também, de relaxar e aproveitar ao máximo
mordomias e facilidades mil!
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Acima: Cabo de Santo Agostinho
O mar, verde como poucos, arrebenta na piscina
natural, formada pelos arrecifes, em um cenário que
ainda envolve praias de areias claras e coqueirais
que avançam ao horizonte. A brisa constante
reconforta e permeia a paisagem com uma trilha
sonora complexa, que congrega do balançar das
folhagens ao vai-e-vem das ondas. Descubra esse
apaixonante ambiente, cercado por um atendimento
sempre cordial e atencioso!

A partir de: R$ 438.

Blue Tree Park
Abaixo: Angra dos Reis
No cenário, as praias e ilhas mesclam-se com a
exuberância da mata atlântica nativa, criando um
ambiente que, ao mesmo tempo, cativa e relaxa. Cercado
por um grande jardim de palmeiras reais e instalado em
uma das mais belas faixas de areia da região, o resort
propõe uma temporada de muita tranqüilidade e lazer.
Aproveite para desafiar o límpido e calmo mar da região
nos esportes aquáticos e para degustar saborosos pratos
de frutos do mar. Delicie-se!

A partir de: R$ 459.

Preços por noite em duplo standard + 5% de ISS, incluindo café da manhã e jantar com bebidas (água e regrigerante), servidos
no restaurante principal do respectivo resort. Válido de 01 a 20 fev e de 29 fev a 04 jul, exceto feriados.
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Para comemorar o quinto aniversário do Grandes
Destinos, convidamos você a fazer parte da
história da publicação. Para isso, basta escolher
os lugares que mais bem representam o espírito
do País, fotografá-los e mandar as imagens para
a gente. As melhores serão selecionadas e
publicadas nas próximas edições. Além disso, o
autor da melhor imagem do ano, escolhida por
uma comissão julgadora formada por

Brasil de
corpo e alma

especialistas, além de ver sua foto assinada nas
páginas do Grandes Destinos, terá a oportunidade
de conhecer um dos resorts nacionais que
apresentarmos nas edições deste ano do
catálogo, à escolha do vencedor. Então, tire a
máquina fotográfica do armário e prepare-se para
uma viagem inesquecível pelas belezas do Brasil!
(Mais informações sobre o concurso no site
www.interpoint.com.br)

Seu olhar sobre as belas paisagens do Brasil pode valer
uma viagem de uma semana para o resort de sua escolha,

com acompanhante!
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Condições Gerais para Viagens Nacionais e Internacionais

CONDIÇÕES GERAIS: Fazem parte integrante deste documento as Condições
Gerais para toda e qualquer viagem, conforme texto da Associação Brasileira das
Operadoras de Turismo - BRAZTOA, atendendo aos princípios do Código de
Defesa do Consumidor e Deliberação Normativa da EMBRATUR n* 161/65, as
quais estão à disposição na Interpoint ou no seu Agente de Viagens.

CONDIÇÕES ESPECÍFICAS: Interpoint Viagens e Turismo Ltda., atuando no
ramo de turismo como intermediária entre seus clientes e os prestadores de serviços
nacionais e internacionais, declina de toda e qualquer responsabilidade por problemas
oriundos de caso fortuito ou força maior, bem como por aqueles decorrentes de eventos da
natureza, condições climáticas, etc, uma vez que sobre os mesmos não pode exercer
nenhum controle. O passageiro e o agente declaram ter conhecimento de que a
responsabilidade sobre a parte aérea do programa é integralmente da companhia
aérea emitente do bilhete em nome do passageiro. A operadora não pode
responder Civil, Criminal ou na forma do Código de Proteção ao Consumidor,
por quaisquer contratempos, atrasos, danos a outros fatores, sendo esta respon-
sabilidade total da companhia aérea que opera os vôos contratados, de acordo
com o Código Brasileiro de Aeronáutica a as normas dele decorrentes, firmado
legalmente de maneira contratual proveniente do Contrato de Transporte Aéreo.

RESERVAS
1. Todas as reservas deverão ser solicitadas por fax ou e-mail. Serviços de
traslados, tours, somente serão reservados se vinculados a uma reserva de hotel -
apartados não serão aceitos.
2. O prazo médio de confirmação de reservas é de 48 h (excluindo-se a data da
solicitação), exceção feita para os períodos de alta temporada ou de realização de
eventos.
3. Taxas de urgência/alteração/cancelamento.
* O pedido de urgência, de alteração ou de cancelamento somente serão consi-
derados se solicitados por escrito, com envio por fax ou e-mail.
Urgência: caso o cliente precise de uma resposta antes do prazo médio, acima
mencionado, deverá pagar uma taxa de urgência de US$ 50 (por fornecedor
envolvido, geralmente um para cada cidade no programa). Importante salientar
que esta taxa será cobrada independentemente da reserva ser ou não confirmada.
-Alteração: alterações de qualquer natureza na reserva anteriormente solicitada,
importará no pagamento de uma taxa no valor de US$ 50.

CANCELAMENTO:
A) Serviços terrestres: cancelamentos de reservas confirmadas estão sujeitos ao
pagamento de uma taxa no valor de US$ 50 por hotel ou serviço cancelado
Importante: lembrar que devido à diferença de fuso-horário, os cancelamentos e/
ou alterações com menos de 72 horas da entrada do passageiro no hotel poderão
resultar em no-show. Assim sendo, será debitada 0l diária mais taxas. Há muitos
hotéis que determinam os prazos de cancelamento e/ou alterações mais rígidos,
principalmente no período de Feiras e Congressos. Por favor, nos consulte antes
sobre as determinações do operador local.
*Produtos de Ski, Abercrombie & Kent, tours regulares ou individuais, reserva
de apart-hotéis, têm condições específicas de pagamento a cancelamento. Favor
consultar por ocasião do pedido de reserva.
B) Passagem aérea: o cancelamento, independentemente da época em que ocor-
ra, acarretará multa de acordo com as normas da(s) companhia(s) aéreas(s)
envolvida(s) e de 100% quando se tratar de vôo Fretado (Charter).

4. Reembolsos.  As solicitações de reembolso deverão ser feitas por carta, e-mail
ou fax, juntamente com os comprovantes de cancelamento, emitidos pelo hotel
ou fornecedor. Em caso da não-utilização de qualquer serviço confirmado, por
qualquer motivo, não será passível de reembolso.
Igualmente, não será passível de reembolso quando ocorrer o abandono de um
serviço, como no caso de um tour de ônibus em uma determinada região. O
prazo para solicitar o reembolso é de no máximo 60 dias após o retorno dos
passageiros para o Brasil.

PREÇOS / COMISSÃO / PAGAMENTOS
1- Preços :
Os preços mencionados neste catálogo são por pessoa em apartamento duplo
(pacotes e hospedagem) quando não especificado, incluindo impostos locais e
foram calculados com base nos câmbios vigentes na época da montagem do
pacote. A validade dos programas consta do descritivo.
Todos os preços estão sujeitos à alteração sem aviso prévio.
Em situações atípicas, reservamo-nos o direito de alterar o preço.
Os preços não incluem gorjetas ou gastos de natureza pessoal.
* Tarifas de grupo: preços especiais para grupos poderão ser cotizados quando
solicitados.

2- Comissão
Os preços publicados neste catálogo são comissionados para as Agências de
Viagens.
Consulte o percentual do serviço específico.

3- Pagamento
Todas as reservas deverão ser pré-pagas antes da partida do passageiro, no prazo
estipulado pela Interpoint.
Pagamento não efetuado no prazo estipulado acarretará no cancelamento da
reserva. Favor consultar sobre forma de pagamento do serviço que será solicitado
no ato da reserva.

RESPONSABILIDADE
1- Da Interpoint: como operadora associada à BRAZTOA, a Interpoint garante
adotar todas as providências adequadas ao cumprimento desses programas, sendo
responsável por sua organização, oferta, divulgação, contratação e execução.
2- Do Agente de Viagens: obrigação de informar e obter a aceitação dos passa-
geiros do todas as condições gerais deste catálogo, no que se refere às reservas dos
serviços da operadora.

DOCUMENTAÇÃO
Documentação de responsabilidade do passageiro, nas viagens internacionais:
a)Adultos: passaporte válido e vistos exigidos conforme cada programa. Favor
consultar na embaixada ou consulado do país de destino.
b)Menores: passaporte válido e vistos exigidos conforme cada programa. Se
estiverem viajando desacompanhados ou somente com um dos pais, portar
autorização de viagem assinada e com firma reconhecida (validade da autoriza-
ção para menores é de 3 meses).
c)Viagens para Argentina, Uruguai, Paraguai a Chile: cédula de identidade (RG)
- original e em bom estado para adultos e menores ou passaporte válido. Caso
haja passageiros de nacionalidade não brasileira para o Cone Sul, consulte sobre
a necessidade de visto.
d)Estrangeiros: passaporte válido e RNE original. Consulte sobre a necessidade
de visto para o país de destino.
e)Documentos não aceitos: Carteira Nacional de Habilitação, documentos classistas
(OAB - CRECI - CREA  - MILITAR e outros). Fotocópias não serão aceitas para
embarque.

OBSERVAÇÕES
-Bilhetes aéreos e vouchers de viagens são intransferíveis.
- A Interpoint reserva-se no direito de cancelar bilhetes aéreos e vouchers quando
comprovada a inadimplência de qualquer parcela.
-Nos nossos programas não se aplicam benefícios e incentivos das companhias
aéreas.
-Solicitamos que os “vouchers” sejam atentamente conferidos, no ato de seu
recebimento.
-Na contratação de apartamento triplo, existem várias soluções para acomodar
mais que duas pessoas no mesmo apartamento:
a) duas camas grandes, acomodando até duas pessoas em cada cama.
b)uma cama de casal, mais camas (s) extra (s) do tipo “de armar” .
c)duas camas individuais mais cama (s) extra (s) do tipo “de armar”.
-A inscrição e manutenção nos diversos programas de incentivo (contagem de
milhagem) das companhias aéreas, são de responsabilidade dos passageiros.
-Assistência ao Viajante: para sua comodidade, recomendamos a contratação
dos serviços da TRAVEL ACE INTERNATIONAL de acordo com as suas
necessidades.

CONCORDÂNCIA
O passageiro ao reservar e efetuar o pagamento de um hotel/serviço/tour constan-
tes deste catálogo, declara conhecer a aceitar as condições gerais e o programa de
viagem. No caso de reclamação quanto à prestação de serviços, deverá
encaminhar-se por escrito à Interpoint, em até 30 (trinta) dias após o encerra-
mento dos serviços, conforme artigo 26, ítem 1º do Código de Defesa do
Consumidor. Se não o fizer após este prazo a relação contratual será considerada
perfeita e acabada, desobrigando-nos de qualquer responsabilidade. O pagamen-
to do sinal de sua viagem implica na total concordância do acima exposto. No
caso de vir a ocorrer pendência judicial, será escolhido o foro da Cidade de São
Paulo, com expressa renúncia a qualquer outro.

São Paulo, _______ de  ____________________________________.
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Todos os preços são por pessoa, salvo indicação em contrário, sujeitos a alterações sem aviso prévio.

De acordo - Ag. de Viagem compradora

Assinatura do Comprador (titular)






