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Apresentação
Costumo dizer que um dos principais papéis 

da operação turística é a identificação de ten-
dências, a percepção da mudança dos anseios 
dos viajantes antes mesmo que eles notem que 
querem algo diferente. E é interessante verifi-
car como, a cada temporada, surgem novas ex-
pectativas com relação às viagens. É como se, 
a cada jornada, ocorresse uma transformação, 
mesmo que pequena, em cada um. Nesta edição 
do Grandes Destinos, voltamos a mostrar novi-
dades em nossa programação. São mudanças 
que atendem a essas novas demandas de um 
mercado cada vez mais exigente com todos os 
aspectos do planejamento de viagem, do desti-
no do passeio ao preço.

Para começar, os roteiros estão menos con-
templativos. O que se quer hoje é interagir com 
as paisagens e culturas desconhecidas, experi-
mentar, fazer parte daquele cenário. Exemplo 
disso são programas como o Burco Adventure – 
Patagônia de Costa a Costa, em que você é con-
vidado a explorar toda essa região da América 
do Sul. Outros, como os para os esquiadores e os 
golfistas, atendem a uma demanda crescente: a 
prática esportiva em lugares diferenciados. Al-
guns programas, ainda, apostam na combinação 
entre belas paisagens e enriquecimento cultural.  

Mesmo a tradicional lua-de-mel, hoje já inclui 
passeios de aventura, por exemplo. O que não 
muda, porém, é a busca pelo conforto e pelo bom 
atendimento. Isso é universal – e fazemos ques-
tão de continuar indicando apenas os roteiros 
que satisfaçam plenamente a essa exigência. 

Venha fazer parte dessa história!

Heloisa Ferreira da Rosa Levy

Active ..................................................... 4
Ski & Snowboard ......................................17
Spas & Paraísos .......................................32
Aventura & Safári .....................................43
Cruzeiros ................................................54
Arte & Cultura .........................................61
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Mens sana, corpore sano...
Mergulhar, jogar golf, praticar pólo... E ainda ter a oportunidade de conhecer recantos ainda pouco 
explorados do mundo, garantindo lazer para o corpo e aprendizado para a alma. A combinação, 
ideal para quem enfrenta dias cada vez mais atribulados, exerce um poder único de relaxamento 
e tranqüilidade, capaz de reequilibrar as energias e garantir a manutenção da saúde durante as 
atividades cotidianas. Experimente!

ActiveActive
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Diving Galapagos

Um mergulho no paraíso da fauna

Águas translúcidas e uma variedade de fauna tí-
pica incomum, capaz de revolucionar todo o pen-
samento mundial sobre a evolução das espécies. 
O mítico arquipélago de Galápagos instiga a des-
bravamentos, ao exercício da curiosidade, à con-
templação. Não é à toa que se trata de um dos 
dez melhores pontos do planeta para a prática 
de mergulho. Aproveite a visita, também, para 
se aventurar em outros tipos de atividade, como 
o kayaking e a exploração das ilhas por trilhas, 
em caminhadas cheias de descobertas e contato 
com a natureza. Maravilhe-se!

Nosso pacote inclui: 3 noites no Swissôtel  
Quito (5*) com passeios e traslados incluso, 
7 noites de cruzeiro pelas ilhas de Galápa-
gos a bordo do yacht Lammer Law, atividades 
opcionais: snorkeling, kayaking e vários ti-
pos de trilhas. Preços por pessoa a partir de  
US$ 3.565 (Nov a Mar). 

Outra opção: 3 noites no Swissôtel Quito(5*), 
7 noites a bordo do Eclipse. Preços por pes-
soa a partir de US$ 3.950 (02 a 09 Dez) e  
US$ 4.265 (Nov e Jan a Mar). 
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Undersea 
Adventures

Aprendendo na Grande Barreira

Tida como o paraíso na Terra para os mergulha-
dores, a Grande Barreira de Corais, na Austrá-
lia, virou objeto de desejo de todos os que têm 
um pouquinho de vontade de se aventurar. No 
programa, além de explorar a região e conhecer 
sua fauna, você terá a chance de aprender tudo 
sobre sua formação, seus aspectos geográficos e 
históricos e sua conservação com o acompanha-
mento de cientistas. Aceite o desafio!

Nossos pacotes incluem: 6 dias de ex-
pedição a bordo do Undersea Explorer, 
pensão completa, acompanhamento de 
biólogos, total de 3 a 4 mergulhos ao dia, 
equipamentos:  
Encontro com tubarões: 3 dias no Osprey 
Reef e 3 dias no Great Barrier Ribbon Re-
efs & Cod Hole; preços por pessoa: AU$ 
2.450 (Jan, Mai a Jul) e AU$ 1.900 (Mar 
a Abr e Ago a Set). 
Encontro com as baleias Mink: Great Bar-
rier Ribbon Reefs & Cod Hole, preços por 
pessoa: AU$ 2.450 (15 Jun a Jul).
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Sharm El Sheikh      

Aventura na terra dos faraós

É no Egito que se tem a chance de conhecer 
um dos principais berços da cultura mundial. A 
cidade do Cairo é o ponto de partida da expedi-
ção que, ao longo dos dias, levará você a uma 
jornada de descobertas e surpresas, em pas-
seios e mergulhos pelo Rio Nilo. Imperdível!

Nosso pacote inclui:  
6 noites no Four Seasons Cairo (5*),  
4 noites de cruzeiro pelo Rio Nilo (Abu 
Simbel, Aswan, Kom Ombo, Edfu, Esna, 
Luxor) a bordo do Sun Boat IV, 3 noi-
tes no Four Seasons Sharm El Sheikh 
(5*), inclui pensão completa com ex-
ceção de alguns dias, traslados e vi-
sitas. Preços por pessoa a partir de  
US$ 4.995 (Nov a Abr). 
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Arelauquen Lodge
Jogando em um paraíso patagônico

Cercado por lagos, bosques e montanhas, em 
plena Patagônia Argentina, o Arelauquen Lodge 
é um convite a aproveitar o melhor da nature-
za com toda a exclusividade de um refúgio de 
apenas 23 apartamentos. Esse é o cenário que 
serve de moldura para emocionantes partidas 
pelos belos tees, faiways e greens do clube de 
golf do hotel. A tecnologia entra como aliada, 
com sistemas de irrigação e de drenagem de úl-
tima geração. E a vista, como inspiração para 
tacadas certeiras e inesquecíveis!

Nosso pacote inclui: passagem aérea S.Paulo/
Buenos Aires/Bariloche/Buenos Aires/ S.Paulo 
em classe econômica; 2 noites no Four Sea-
sons Buenos Aires (5*) com café, traslados, 
7 noites no Arelauquen Lodge (5*) com pen-
são completa, traslados, drink de boas-vindas, 
07 green fees de 18 buracos, 01 carro elétrico, 
acesso livre fitness center. Preço por pessoa a 
partir de US$ 1.953.
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PGA National
Palm Beach

Golf
Nossos pacotes incluem:
Four Seasons Palm Beach (5*): 3 noites no garden 
room – diária a partir de US$ 280 + 10% taxa (Nov a 
21 Dez) e US$ 425 + 10% taxa (22 Dez a 30 Abr); 

PGA National Resort Palm Beach (4*): 3 noi-
tes no standard room com café da manhã, 2 
fichas para o Range ball. Preços por pessoa a 
partir de US$ 655 + US$ 11 por dia/quarto/tx 
resort (Nov a 31 Dez), US$ 968 + US$ 11 por 
dia/quarto/tx resort (Jan a 09 Abr);

Outra opção: 
Siga os passos de Tiger Woods nesta jornada 
de belezas e encantos, nos melhores campos do 
Havaí, a bordo do exclusivo navio NCL Pride of 
Aloha – e você nem precisa levar os tacos! 

NCL Pride of Aloha - possui 2 drive ranges, cru-
zeiro de 7 dias, saídas aos Domingos (Honolulu 
saída/retorno), preço por pessoa em cabine ext.
c/varanda: US$ 1.700.
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Pestana Palace 
Lisboa

Com vistas maravilhosas do Rio Tejo e um lu-
xuoso jardim interno, o hotel resulta da revita-
lização do antigo Palácio Valle Flor. O edifício, 
do século 19, passou por um rigoroso restauro, 
que lhe devolveu toda a aura esplendorosa dos 
tempos em que foi construído. Para se ter uma 
idéia, seus jardins são considerados monumen-
tos nacionais. E é este o ponto de partida para 
uma viagem pelo mundo do concorrido e char-
moso golf português, em alguns dos melhores 
campos da Europa, como os de Beloura, Belas e 
Penha Longa. Venha conhecer!

Nosso pacote inclui: 5 noites no Hotel Pes-
tana Palace Lisboa (5*) com café, 3 partidas 
de golf - 18 buracos (Beloura, Penha Longa e 
Belas), traslados. Preços por pessoa a partir de 
€ 931. Suplemento por pessoa para locação de 
carro 5 dias € 49.
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Four Seasons 
Carmelo

Por entre pinheiros e eucaliptos, às margens do 
Rio da Prata, promove a completa interação en-
tre corpo e alma, seja no magnífico campo de 
golf, um dos mais belos e bem-desenhados, seja 
no spa pan-asiático, seja no premiado restauran-
te. A exclusividade fica por conta dos charmosos 
44 bangalôs destinados à hospedagem. Na hora 
de desafiar os 18 buracos do campo, de par 72, 
atente para os vários lagos, para as árvores nati-
vas e para os jardins ornamentais que formam o 
cenário. A beleza será sua inspiração!

Nosso pacote inclui: todos os traslados, in-
clusive de ferry entre Puerto Madero/Colonia, 
1 noite no Four Seasons Buenos Aires (5*) 
com café, 3 noites no Four Seasons Carmelo 
(5*) com café no Restaurante Pura, almoço 
no Club House (sem bebidas), sem limite para 
green fees e  cart fees, uma aula de golf, um 
tratamento de spa. Preço por pessoa, a partir 
de US$ 1.981 (Jan a Abr). 
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Elephant Polo

Sofisticação e exotismo

Aliando a sofisticação do pólo à aventura de 
montar elefantes, você terá a chance de conhe-
cer um pouco mais sobre esta tradição que atra-
vessa os anos e conquista legiões de fãs. Soma-
do a isso, ainda contará com a oportunidade de 
conhecer o melhor da Tailândia, hospedando-se 
em pleno Golfo de Siam, no Anantara Resort & 
Spa Hua Hin, que une toda a sofisticação e o 
conforto ao típico ambiente das antigas vilas do 
país. Convém, porém, se programar: a tempora-
da de pólo em elefante ocorre apenas uma vez 
por ano. Não perca a chance!

Nosso pacote “King´s Cup Elephant Polo” in-
clui: 5 noites no deluxe garden room com café 
da manhã american buffet, transporte e ticket 
entrada para assistir ao jogo de polo, jantar de 
gala, champagne brunch. Preços por pessoa a 
partir de US$ 1.404 (07 a 14 Set 2005). 
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Pólo Arelauquen
Uma paixão, com muito conforto

O exclusivo Arelauquen Lodge, na Patagônia, 
também convida a uma temporada de êxtase aos 
apaixonados por pólo. O campo, delicadamente 
construído em um vale entre as montanhas, é a 
primeira da região argentina e conta com todos 
os equipamentos necessários à prática do es-
porte. Além disso, o clube oferece uma escola 
internacional para quem quiser aprender o es-
porte, em cavalos especialmente treinados pelos 
profissionais do clube. Conheça e apaixone-se!

Nosso pacote inclui: passagem aérea S.Paulo/
Buenos Aires/Bariloche/Buenos Aires/ S.Paulo em 
classe econômica; 2 noites no Four Seasons Bue-
nos Aires (5*) com café, 7 noites no Arelauquen 
Lodge (5*) com café, traslados, 7 classes de Pólo 
Hípico (equipamento incluso), acesso livre à pis-
cina, hidromassagem, sauna e fitness center. Pre-
ços por pessoa a partir de US$ 4.376 (1º polista) e 
US$ 2.723 (2º polista). Para o acompanhante que 
não joga pólo preço a partir de US$ 908.
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The Setai
South Beach

Aposta na exclusividade

Com inauguração prevista para o fim de ano, 
o hotel Setai, de Miami Beach, promete revo-
lucionar os conceitos de charme e conforto 
na hospedagem. Menor que os similares da 
região, o Setai vai apostar na exclusividade e 
na personalização dos serviços como diferen-
ciais. Como exemplo, promete oferecer um dos 
mais bem-equipados spas dos arredores, para 
satisfazer os desejos de embelezamento e re-
laxamento mais exigentes. Surpreenda-se!

Nosso pacote inclui: 3 noites no The Setai 
South Beach, Miami (5*) - 1 bedroom suíte 
com café, 2 tratamentos de 80 minutos no spa. 
Preço por pessoa US$ 1.697 (22 Dez a 31 Mar).
Opção: somente a diária no 1 bedroom suíte a 
partir de US$ 848.
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Earth  Brazil
Sofisticação, exclusividade e luxo

Descobrir paisagens de um Brasil ainda pouco 
explorado, em uma programa totalmente perso-
nalizado. Experimentar as maravilhas de viajar 
por entre riquezas históricas e culturais, inse-
ridas em uma natureza única. A acomodação é 
feita em residências luxuosas e a exclusividade 
fica por conta de mordomias, como o acompa-
nhamento de um chef de cozinha durante os 
roteiros. Os programas são elaborados sob me-
dida, conforme os seus anseios, com toda priva-
cidade e segurança. Aproveite!

Nossos pacotes incluem: hospedagem em casas 
privadas, pensão completa com jantares temáti-
cos (incluso bedidas), traslados, passeios de bar-
co, surpresas durante o roteiro, seguro viagem:  
Tesouros da Beiramar: 3 noites em Tabatinga, 3 
noites em Paraty com praia privada. Preço por 
pessoa, base 8 pessoas: R$ 7.590 + 10% taxa. 
Mordomias da Costa: 3 noites em Tabatinga ou 
Paraty ou Angra dos Reis. Preço por pessoa, 
base 8 pessoas: R$ 4.070 + 10% taxa. 



18

In Style

Que tal esticar um pouquinho a sua viagem 
para aproveitar ao máximo a convivência com 
a família? Para isso, cidades como Las Vegas, 
Nova York e Miami, são boas alternativas, 
por oferecerem amplas opções de lazer, fácil 
acesso, ampla infra-estrutura gastronômica e 
de compras e serviços de primeira linha. Em 
Las Vegas, por exemplo, conheça os inusita-
dos parques de diversão e garanta a alegria de 
adultos e crianças. Aproveite a dica e agende 
a extensão de sua viagem!

Four Seasons Las Vegas (5*): diária no supe-
rior room a partir de US$ 300 + 9% taxa/Dom-
Qui e US$ 425 + 9% taxa/Sex-Sab (09 Jan a 

14 Mar e 18 Mar a 20 Mai). * consulte a promoção 
“Serenity” que inclui US$ 30 de crédito.  

Bellagio ou Mirage Las Vegas: diária no deluxe 
room a partir de US$ 159 + 9% taxa/Dom-Qui e 
US$ 299 + 9% taxa/Sex-Sab (Nov a Fev). 

Four Seasons Hotel New York (5*): diária no 
superior room a partir de US$ 495 – Seg/Qui e US$ 
435 – Sex/Dom (20 Dez a 31 Mar). Taxas a serem 
pagas 13.63% + US$ 2 dia/resort.

Four Seasons Hotel Miami (5*): diária no supe-
rior room a partir de US$ 350 + 13% taxa, (Nov a 
Mai), US$ 275 + 13% taxa. (Jun a Set) * mínimo 
de duas noites. Promoção paga 2 noites, 3a grátis 
para todos os meses, exceto feriados, Fev e Mar. 
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Ski &  
Snowboard 

Ski &  
Snowboard 

A
sp

en
/Sn

o
w

m
ass - p

h
o
to

: ESP
N

A emoção de conhecer novas pistas, conquistar novos territórios e deslizar pelas montanhas.  
A tranqüilidade de ser bem atendido, de ter acesso a todas as facilidades, de poder escolher os 
melhores programas. Uma temporada de ski é sempre inesquecível, cheia de glamour, sofisticação e 
diversão, seja nas pistas, seja nos restaurantes, nas lojas, nos bares e boates... O hemisfério norte 
aguarda sua chegada para essa grande festa. Embarque nessa emoção!
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Nossos pacotes incluem: passa-
gem aérea S.Paulo/Eagle/S.Paulo 
em classe econômica (classe Q) pela 
American Airlines; 7 noites de hos-
pedagem, 6 dias de ski lift e cartão 
de assistência ao viajante; os preços 
mencionados são por pessoa, base 
2/hotel e 4/condomínio a partir de:

The St.Regis (5*): US$ 3.083 (22 
Nov a 16 Dez), US$ 7.470 (Natal, 
Réveillon), US$ 3.820 (Carnaval e 03 
Jan a 31 Mar), US$ 2.201 (01 a 11 
Abr) * inclui café da manhã; 

Badalação a toda prova

Aspen/Snowmass prepararam uma série de novida-
des para esta temporada, para tornar a vida dos 
esquiadores ainda mais prazerosa. Como se fosse 
preciso... A mais badalada estação dos Estados Uni-
dos é um autêntico brinde às emoções e aos sen-
tidos, com suas pistas perfeitas, atrações culturais 
de toda sorte e uma animada vida noturna. Isso 
sem falar das centenas de alternativas gastronômi-
cas e de compras, que tornam a viagem ainda mais 
emocionante. Desfrute!

Aspen/Snowmass
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Jerome (5*): US$ 2.260 (25 Nov a 18 Dez), US$ 
4.326 (Natal, Réveillon), US$ 2.691 (Carnaval e 04 
Jan a 16 Fev), US$ 3.060 (17 Fev a 31 Mar) inclui 
café da manhã;

The Little Nell (5*): US$ 2.805 (16 Nov a 19 Dez), 
US$ 3.550 (Carnaval e 03 Jan a 31 Mar), US$ 2.805 
(01 a 09 Abr);  

The Gant (4*): US$ 1.413 (24 Nov a 15 Dez e 03 
a 10 Abr), US$ 1.982 (16 a 23 Dez), US$ 2.374 
(Natal, Réveillon), US$ 1.982 (Carnaval e 15 Jan 
a 02 Abr);

Aspen Square (4*): US$ 1.639 (25 
Nov a 17 Dez), US$ 2.509 (Natal, 
Réveillon), US$ 1.874 (03 Jan a 04 
Fev), US$ 2.148 (Carnaval e 05 Fev 
a 25 Mar);

Chateau Chaumont/Dumont (4*): 
US$ 1.831 (18 a 25 Dez), US$ 2323 
(Natal, Réveillon), US$ 1.852 (Car-
naval e 04 Jan a 15 Fev), US$ 2.061 
(16 Fev a 25 Mar);

St. Moritz (3*): US$ 1.872 (Natal 
e Réveillon), US$ 1.633 (Carnaval - 
03 Jan a 15 Fev), US$ 1.774 (16 Fev 
a 20 Mar).
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Para a felicidade de pais e filhos

É nas viagens que se tem boa parte das boas re-
cordações em família. Um momento único, em que 
as atribulações do dia-a-dia dão espaço às desco-
bertas em conjunto, à harmonia da convivência.  
Aspen/Snowmass é um desses lugares que estimu-
lam o delicado equilíbrio entre pais e filhos, com 
seu ambiente de ruas pacatas e infindáveis opções 
de lazer. A isso, ainda se soma uma belíssima pai-
sagem e um dos mais respeitados centros de apren-
dizagem e prática de esportes de neve no mundo. 
Conheça e encante-se!

Nossos pacotes incluem: passa-
gem aérea S.Paulo/Eagle/S.Paulo 
em classe econômica (classe Q) pela 
American Airlines; 7 noites de hos-
pedagem, 6 dias de ski lift válidos 
para Snowmass, Buttermilk, Aspen Hi-
ghlands e Aspen, taxas locais e cartão 
de assistência ao viajante; os preços 
mencionados são por pessoa, base 2/
hotel e 4/condomínio a partir de:
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Silvertree Hotel (5*): US$ 1.784 (16 Dez a 23 
Dez), US$ 2.472 (Natal, Réveillon), US$ 2.148 
(Carnaval e 02 a 17 Fev), US$ 2.334 (18 Fev a 
11 Mar e 20 Mar a 01 Abr);

Woodrun Five (5*): US$ 2.162 (25 Nov a 21 
Dez), US$ 2.709 (Natal, Réveillon), US$ 2.506 
(Carnaval e 03 Jan a 26 Mar), US$ 2.162 (27 
Mar a 10 Abr); 

Top of the Village (4*): US$ 2.689 (Réveillon), 
US$ 1.859 (03 Jan a 04 Fev), US$ 2.061 (Car-
naval e 05 Fev a 18 Fev e 27 Fev a 11 Mar), US$ 
2.355 (19 a 26 Fev e 12 a 25 Mar);  

Woodrun Place (4*): US$ 2.395 (Natal), US$ 
2.845 (Réveillon), US$ 1.927 (Carnaval e 03 Jan 
a 18 Fev), US$ 2.330 (19 Fev a 26 
Mar), US$ 1.640 (27 Mar a 11 Abr); 

The Crestwood (4*): US$ 1.677 (24 
Nov a 22 Dez), US$ 2.273 (Natal, Ré-
veillon), US$ 1.894 (Carnaval e 03 
Jan a 11 Fev), US$ 2.079 (12 Fev a 
27 Mar);

Pokolodi Lodge Hotel (3*): US$ 
1.460 (Natal), US$ 1.784 (Réveillon, 
Carnaval e 04 Fev a 25 Mar), US$ 
1.618 (03 a 13 Jan), US$ 1.743 (14 
Jan a 03 Fev); 
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Muita sorte!

Ao fundo, as montanhas nevadas dão o tom e ser-
vem de moldura para uma paisagem única, na qual 
ganham destaque o grande lago e a vegetação tí-
pica do clima temperado. Mais bela, apenas a vis-
ta que tem quem está descendo as pistas de neve 
abundante e seca de Heavenly, a mais badalada 
das estações da região de Lake Tahoe. Aproveite 
a viagem para apostar suas fichas nos cassinos da 
cidade ou, ainda, para conhecer a premiada vida 
noturna da estação. Tantas opções dão a certeza de 
uma viagem inesquecível!

Heavenly

Nossos pacotes incluem: passagem aérea em clas-
se econômica (classe Q) pela American Airlines; 7 
noites de hospedagem, 6 dias de ski lift, taxas locais 
e cartão de assistência ao viajante, a partir de:

Embassy Suites Resort (4*): US$ 2.085 (02 
a 13 Jan e 11 Mar a 02 Abr), US$ 2.326  (Car-
naval, 14 Jan a 17 Fev e 21 Fev a 10 Mar). 

Lake Tahoe Holiday Lodge (4*): US$ 1.699 
(16 a 23 Dez), US$ 1.769 (Carnaval, 02 Jan 
a 27 Mar). 

Horizon Casino Resort (4*): US$ 2.273  
(Natal e 17 a 27 Dez), US$ 1.720 (Carnaval, 
17 Jan a 17 Fev e 21 Fev a 02 Abr);

Lakeland Village (4*): US$ 1.774 (02 a 13 
Jan e 17 Jan a 03 Fev), US$ 1.816 (Carna-
val, 04 a 17 Fev e 21 Fev a 26 Mar);   
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Charme a toda prova

Sempre cheia de glamour, Vail sabe, como poucos 
destinos turísticos aliar os prazeres das pistas com 
belezas naturais e atrações inesquecíveis. Isso sem 
falar da infra-estrutura, uma das mais completas do 
mundo, e da tecnologia de todos os equipamentos 
disponíveis aos visitantes. Não é à toa, Vail é so-
nho de consumo da maior parte dos esquiadores. 
Entregue-se ao conforto! 

Nossos pacotes incluem: passagem aérea em classe 
econômica (classe Q) pela American Airlines; 7 noites 
de hospedagem, 6 dias de ski lift, taxas locais e cartão 
de assistência ao viajante; os preços mencionados são 
por pessoa, base 2/hotel e 4/condomínio a partir de:

The Lodge at Vail (5*): US$ 3.206 (Natal, Ré-
veillon), US$ 2.736 (02 Jan a 02 Fev), US$ 3.206 
(Carnaval e 02 Jan a 02 Abr), inclui café; 

Vail

Lodge at Tower (4*): US$ 2.206 (Carnaval, 
02 a 13 Jan e 17 Jan a 10 Fev), US$ 2.367 (11 
a 18 Fev e 27 Fev a 11 Mar);  

Landmark Tower Condo (4*): US$ 2.035 
(Carnaval, 02 a 13 Jan e 22 Jan a 10 Fev), 
US$ 2.387 (14 a 21 Jan e 11 Fev a 02 Abr); 

Manor Vail Resor Condo (4*): US$ 2.512 
(Carnaval, 04 Jan a 10 Fev), US$ 3.020 (11 
Fev a 26 Mar), US$ 2.129 (27 Mar a 18 Abr). 

Lion Square Lodge (3*): US$ 2.362 (03 a 
28 Jan), US$ 2.484 (29 Jan a 31 Mar), US$ 
1.874 (01 a 17 Abr). 
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Jackson Hole
Uma experiência cativante

Ainda desconhecida de boa parte dos esquiadores 
brasileiros, Jackson Hole, no Wyoming, é daquelas 
estações que, em pouco tempo, cativam os esquia-
dores experientes e torna-se parada obrigatória. 
Motivos para isso não faltam. Perfeitas pistas de 
neve pó, atendimento impecável e boas opções 
de entretenimento garantem uma estadia cheia de 
charme aos visitantes, em uma viagem exclusiva. 

Nossos pacotes incluem: passagem aérea S.Paulo/
Jackson Hole/S.Paulo, em classe econômica (classe 
Q) pela American Airlines; 7 noites de hospeda-

gem, taxas locais e cartão de assistência ao via-
jante; os preços mencionados são por pessoa, 
base duplo a partir de:

Four Seasons Resort Jackson Hole (5*): US$ 
3.582 (Natal, Réveillon), US$ 2.765 (02 Jan a 02 
Fev), US$ 2.865 (Carnaval e 03 Fev a 03 Abr); 

Amangani Aman Resorts (5*): US$ 3.700 (Na-
tal, Réveillon, Carnaval e 15 Dez a 01 Abr)

Teton Village Condo (4*): US$ 1.380 (03 a 21 
Dez e 04 Jan a 04 Fev), US$ 1.720 (Natal e Ré-
veillon), US$ 1.595 (Carnaval e 05 Fev a 28 Mar).  
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Park City e
Deer ValleySimplesmente surpreendente

Em pouco tempo uma grande quantidade de fãs as tornou conhecidas como 
as mais concorridas estações dos EUA, preferidas por personalidades dos 
mundos artístico e político do país – alguns, até, têm casa lá. Pudera. Além 
das equipadas pistas – que já foram sede dos Jogos Olímpicos de Inverno, 
em 2002, Park City e Deer Valley reservam uma série de surpresas aos visi-
tantes da vila de pouco mais de 20 mil habitantes, como o Sundance Film 
Festival. O evento, realizado em janeiro, reúne os maiores nomes do cinema 
independente do mundo. Aproveite! 

Nossos pacotes incluem: passagem aérea S.Paulo/Salt Lake City/S.Paulo, 
em classe econômica promocional pela Delta Airlines; 7 noites de hospe-
dagem, taxas locais e cartão de assistência ao viajante; os preços mencio-
nados são por pessoa, base 2/hotel e 4/condomínio a partir de:

Park City Marriott (5*): US$ 2.254 (Réveillon), US$ 1.946 (Carnaval, 03 
Jan a 15 Mar), US$ 1.791 (16 a 28 Mar), US$ 1.448 (27 Mar a 11 Abr);

Hotel Park City (5*): US$ 3.176 (Natal, Réveillon, 20 a 30 Jan), US$ 
2.623 (Carnaval, 03 a 19 Jan, 01 Fev a 17 Fev e 22 Fev a 31 Mar);

Snow Flower Condo (4*): US$ 1.706 (03 a 12 Jan e 18 Jan a 04 Fev), US$ 
1.891 (Carnaval, 05 a 16 Fev e 26 Fev a 25 Mar);  

Norfolk Condo (4*): US$ 2.070 (Natal, Réveillon), US$ 1.685 (03 a 19 
Jan), US$ 1.902 (20 a 30 Jan), US$ 1.811 (Carnaval, 31 Jan a 27 Mar);

The Lodges at Deer Valley (4*): US$ 1.875 (03 a 15 Jan e 27 Mar a 15 
Abr), US$ 2.130 (Carnaval, 16 Jan a 15 Fev e 22 Fev a 26 Mar). 
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Whistler
Equilíbrio entre relaxamento e agitação

A grandiosidade das paisagens, a sofisticação 
gastronômica e o conforto dos serviços de 
Whistler são a senha para uma temporada de 
relaxamento. Em contrapartida, o espírito sem-
pre jovial e descontraído do que é considerado o 
maior centro de ski da América do Norte são um 
convite à badalação e à animação. Restaurantes 
de classe, danceterias e cervejarias dividem a 
audiência. Desfrute esse mar de alternativas!

Nossos pacotes incluem: passagem aérea 
S.Paulo/Vancouver/S.Paulo em classe econômica 
prococional pela Air Canada; 7 noites de hospe-
dagem; traslados, taxas e cartão de assistência 
ao viajante.

The Fairmont Chateau Whistler (5*): US$ 
3.402 (Natal e Réveillon), US$ 2.550 (Carnaval 
e 02 Jan a 27 Mar);

Four Seasons Resort Whistler (5*): US$ 3.231 
(Carnaval e 02 Jan a 31 Mar); 

The Westin Resort & Spa (5*): US$ 3.075 (Natal e 
Réveillon), US$ 2.414 (Carnaval e 03 Jan a 28 Mar). 

Crystal Lodge (4*): US$ 1.921 (02 a 27 Jan), 
US$ 2.069 (Carnaval, 28 Jan a 02 Abr); 

Whistler Village Inn (3*): US$ 1.696 (03 a 31 
Jan), US$ 1.828 (Carnaval, 01 Fev a 31 Mar); 
inclui café. 
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Welcome home!  
A&K Concierge Villas North America

Das refeições gourmet aos luxuosos lençóis de linho, você encontrará tudo como gosta. 

Todo o conforto de sua casa, com as mordomias de um hotel de luxo. Descubra, no Abercrombie & Kent 

Concierge Villas North America o melhor dos resorts de ski, desfrutando de serviços exclusivos e sob 

medida.  Porque sabemos que seu tempo é precioso e seus momentos de lazer têm de ser inesquecíveis.

Casas luxuosas e espaçosas de 3-5 dormitórios com um serviço personalizado de concierge, opções em: 

Aspen, Beaver Creek, Vail, Park City, Steamboat Springs, Stowe, Telluride. Preços a partir de US$ 850 a 

diária/3 bedroom na baixa e US$ 3.000 a diária/3 bedroom na alta temporada. 
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Destination Ski

Nossos pacotes incluem: passagem aérea pro-
mocional American / Delta / United Airlines 
nos EUA, Air Canada no Canadá; 7 noites de 
hospedagem; taxas locais e cartão de assistên-
cia ao viajante. Preços por pessoa base duplo a 
partir de: 

Keystone Lodge (4*): US$ 2.184 (Natal, Ré-
veillon), US$ 1.813 (Carnaval e 02 Jan a 16 
Fev), US$ 1.850 (17 Fev a 26 Mar); * inclui 6 
dias ski lift. 

Steamboat Grand Resort (5*): US$ 3.240 (Na-
tal, Réveillon), US$ 2.593 (Carnaval, 02 Jan a 
17 Fev e 26 Fev a 04 Abr), US$ 3.240 (18 a 25 
Fev) * inclui 6 dias de ski lift; 

Resort at Squaw Creek – Lake Tahoe (5*): 
US$ 2.636 (Natal, Réveillon), US$ 2.440 (Car-
naval e 04 Jan a 15 Abr).

Killington Grand Resort (4*): US$ 2.930 (Na-
tal e Réveillon), US$ 2.255 (Carnaval e 02 Jan 
a 17 Fev e 27 Fev a 12 Mar), US$ 2600 (18 a 
26 Fev); 

Golden Eagle Resort Stowe (4*): US$ 1.666 
(Carnaval e 02 Jan a 30 Mar);

Fairmont Tremblant Canada (5*): US$ 2.924 
(Natal e Réveillon), US$ 1.827 (Carnaval, 03 
Jan a 11 Fev), US$ 2.146 (12 Fev a 19 Mar);  

Fairmont Banff Springs (5*): US$ 2.046 (Na-
tal e Réveillon), US$ 1.618 (03 a 31 Jan), US$ 
1.913 (Carnaval, 01 Fev a 02 Abr); 

Fairmont Lake Louise (5*): US$ 2.148 (Na-
tal e Réveillon), US$ 1.596 (03 a 31 Jan), US$ 
1.961 (Carnaval, 01 Fev a 02 Abr);
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Ski Suíça
A festa vai começar!

Vistas espetaculares dos Alpes, gente bonita, 
pistas perfeitas, gastronomia premiada, noites 
animadas e um grande calendário de eventos... 
Todo ano, a Suíça transforma-se em uma grande 
festa durante a temporada de ski. Não perca um 
só momento dessa grande celebração!

Nossos pacotes incluem: passagem aérea em 
classe econômica promocional pela Swiss; 7 
noites de hospedagem com café da manhã; to-
das as taxas e cartão de assistência ao viajante; 
preços por pessoa, base duplo a partir de: 
 
Badrutt’s Palace St. Moritz (5*): US$ 2.064 (03 a 
19 Dez), US$ 3.177 (Carnaval e 14 Jan a 07 Mar).

Crystal Hotel St. Moritz (4*): US$ 2.029 (07 
a 24 Dez), US$ 3.596 (10 noites para Natal e 
Réveillon), US$ 1.917 (09 a 29 Jan e 06 Mar a 03 
Abr), US$ 2.400 (Carnaval, 30 Jan a 05 Mar).  

Mont Cervin Zermatt (5*): US$ 2.372 (03 a 
17 Dez), US$ 4.026 (10 noites para Natal e 
Réveillon), US$ 2.701 (Carnaval e 09 Jan a 08 
Abr), incluso meia pensão. 

Hotel Du Golf – Villars sur Ollon (4*): 7 noites, 
quarto south facing com meia pensão, 2 fondues, 
6 dias de ski pass, 2 entradas para o Spa Bains de 
Lavey. Por pessoa, a partir de € 1.970.
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Cristallo
Cortina D´Ampezzo

Reduto de famosos

Em plenos Alpes italianos, famosa desde a déca-
da de 20, é tido como o maior carrossel europeu 
de ski. O grande charme da estação é a opção 
de ski noturno, que atrai grande quantidade de 
esquiadores às pistas, transformando-as em uma 
enorme festa. Na hora de descansar, o Cristallo 
Palace, um dos hotéis da The Leading Small Ho-
tels of the World – uma construção centenária 
com o mais completo centro de beleza e bem-
estar da região – encarrega-se de oferecer todo 

o conforto que uma viagem como essa merece. 
Entregue-se! 

Nosso pacote inclui: passagem aérea Swiss 
em classe ecônomica promocional; 7 noites no 
standard room com café, taxas locais e cartão 
de assistência ao viajante. Preços por pessoa a 
partir de € 3.205 (02 a 10 Jan), € 2.890 (Car-
naval e 28 Jan a 05 Mar e 18 a 31 Mar), € 1.875 
(06 a 17 Mar). 
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Hôtel Christiania
Val d’IsèreEmoções para todos os gostos

Ski, snowboard, ski de fundo, passeios em tre-
nós puxados por cães, escalada em cascatas de 
gelo... Situado no coração da França, são tantas 
opções que fica difícil escolher por onde co-
meçar a aventura. A isso se soma o charme da 
estação, que soube preservar o espírito de al-
deia da montanha, com chalés feitos em pedra 
e madeira, e a emoção histórica, recontada em 
monumentos como o campanário da igreja, do 
século 11. Uma viagem pelos sentidos!

Nosso pacote inclui: passagem aérea Swiss em 
classe ecônomica promocional; 7 noites de hos-
pedagem com meia pensão; taxas locais e car-
tão de assistência ao viajante. Preços por pes-
soa a partir de € 1.728 (04 a 18 Dez), € 2.010 
(Natal c/jantar de Gala, 18 a 25 Dez), € 2.884 
(Réveillon c/jantar de Gala – 25 Dez a 01 Jan 
e 12 a 19 Fev), € 2.197 (01 a 08 Jan), € 1.952 
(08 Jan a 05 Fev e 27 Fev a 19 Mar), € 2.162 
(Carnaval, 19 a 26 Fev e 19 Mar a 02 Abr).
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Spas & ParaísosSpas & Paraísos
Relaxar é a palavra de ordem. Nada de celulares, computadores, trânsito, horários apertados,  
cobranças. A idéia é desligar-se do cotidiano e prestar mais atenção em si mesmo, promovendo a 
renovação das energias e a tranqüilidade da mente. As massagens, os tratamentos ou, simplesmen-
te, a contemplação do pôr-do-sol sobre o mar proporcionam uma temporada de restauro completo, 
que propõe a garantia da manutenção da qualidade de vida. Curta!
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Parrot Cay

Relaxamento e exclusividade

A quietude do lugar, embalada pelo ritmo suave 
e perene das marés, inspirou à formação de um 
resort com spa holístico nesse pequeno arrecife 
perdido no Mar do Caribe, em pleno arquipéla-
go de Turks & Caicos. Não à toa que celebrida-
des mundiais costumam aproveitar as férias no  
Parrot Cay, um dos mais exclusivos resorts do 
continente. O spa, Shambhala, fica de frente 
para o mar e incorpora uma série de massagens 
e técnicas terapêuticas inspiradas pelas cultu-
ras balinesa, japonesa e chinesa, entre outras. 
Recarregue as baterias!

Nosso pacote inclui: 7 noites no garden view 
room com meia pensão, traslados, champagne, 
uma hora de massagem para duas pessoas, pi-
quenique, classes de yoga, cesta de frutas no 
quarto, esportes não motorizados. Preços por 
pessoa US$ 3.605 (Nov a 16 Dez) e US$ 3.785 
(04 Abr a 16 Dez´2005 – exceto feriados).   

Outra opção: traslados e hospedagem com café 
da manhã, preços a partir de US$380 + 20% 
(Nov a 16 Dez) e US$ 590 + 20% (05 Jan a 03 
Abr).  Mínimo 3 diárias. 
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Royal Malewane
Relaxamento na selva

Inspirado pelo contato direto com a natureza 
selvagem das selvas africanas, combinado com 
um ambiente acolhedor, cheio de sofisticação 
e conforto, aproveite para ter uma temporada 
de cuidados e aventuras. O Royal Melawane é 
o destino ideal quem quer aliar privacidade e 
lazer, com a comodidade do atendimento perso-
nalizado e as mordomias de um completo spa, 
com sala de ginástica e modernos tratamentos 
de revitalização e beleza. Desfrute!

Nosso pacote inclui: 2 noites no Mount Grace 
Country House & Spa (5*) – Mount Grace, 3 
noites no Royal Malewane (5*) – Kruger Na-
tional Park, 3 noites no The Cellars-Hohenort 
(5*) Cape Town; pensão completa na Reserva, 
traslados e visitas. Preços a partir de US$ 6.995.  

Outra opção: Royal Malewane (5*) – Royal sui-
te ou Malewane suite; pensão completa, serviços 
privados com mordomo, chef, massagista e safá-
ris. Preços por dia ZAR 38.500.
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Casa Grande Hotel
Tranquilidade e conforto perto de casa

À beira-mar, o Casa Grande Hotel Resort & Spa é 
um refúgio instalado em uma grande área verde, 
um charmoso cinco-estrelas em estilo colonial 
que oferece, o ano todo, atrações para toda a 
família. Integrante do The Leading Hotels of the 
World, proporciona momentos de grande prazer 
no SpaMed Guarujá, que conta com uma progra-
mação completa de procedimentos estéticos e 
relaxantes que fazem bem à saúde e proporcio-
nam um profundo bem-estar. Experimente!

Nossos pacotes incluem: 
Natal – hospedagem com café, 02 jantares (sem 
bebidas), ceia de Natal com bebidas, programação 
com a equipe de monitores. Preços por pessoa a 
partir de R$ 1.148 + 10% taxa svc. (22 a 26 Dez) 
ou R$ 1.578 + 10% taxa svc. (19 a 26 Dez).  

Consulte pacotes de Réveillon.

Outra opção: somente a diária com café da ma-
nhã em apartamento duplo premium a partir de 
R$ 348 + 10% taxa serviço. 
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Biltmore Miami
Um mar de relax e diversão

Não bastasse ser um ponto histórico dos Es-
tados Unidos, construído há exatos 78 anos, e 
um reduto de luxo e glamour de Coral Gables, 
The Biltmore Hotel inaugura, no fim do ano, o 
segundo spa panorâmico do país. Nele, serão 
oferecidas as mais sofisticadas e apuradas téc-
nicas de beleza e de revitalização, para garantir 
a manutenção do alto-astral do lugar. O Biltmo-
re oferece campo de golf de 18 buracos, quadras 
de tênis, piscina e um premiado clube de apre-
ciadores de vinhos. Diversão garantida!

Nosso pacote inclui: 3 noites no quarto de-
luxe, duas massagens sueca. Preços para duas 
pessoas a partir de US$ 719 + US$ 7 por dia/
taxa do resort + 13% taxa (Nov a 13 Dez), US$ 
1.019 + US$ 7 por dia/taxa do resort + 13% 
taxa (14 Dez a Mar). 
 
Outra opção - somente a diária, preços a partir 
de: quarto standard US$ 235 + taxas, quarto de-
luxe US$ 265 + taxas (14 Dez a 31 Mar). 
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Ski & Spa
Conforto a toda prova

O Vail Cascade, legítimo 4-diamond das Monta-
nhas Rochosas, além de oferecer comodidades 
como um meio de elevação próprio e o maior 
fitness center da região, põe à disposição o 
Aria Spa & Club, um oásis de tratamentos ins-
pirados pela natureza, com muito luxo e boas 
energias. Além disso, o resort promoveu, re-
centemente, um amplo trabalho de renovação 
em todos os seus apartamentos. Descubra o 
melhor do mundo do ski!

Nosso pacote inclui: passagem aérea em classe 
econômica pela American Airlines; 7 noites no 
Vail Cascade Resort & Spa (5*) - main lodge 
mountain view com café, traslados regulares, 
6 dias de ski lift, total de 2 massagens de 50 
minutos, taxas locais e cartão de assistência ao 
viajante. A partir de: US$ 2.641 (10 a 23 Dez), 
US$ 3.061 (03 a 14 Jan), US$ 3.514 (Carnaval, 
15 Jan a 15 Mar), US$ 3.267 (16 a 27 Mar),  
US$ 2.295 (28 Mar a 10 Abr). 
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Chillán Spa
As delícias de um spa termal nas montanhas

Chillán, no Chile, conquistou fãs mundo afora 
por combinar com maestria as atividades de um 
resort de ski com o charme, o conforto e o rela-
xamento de um completo spa termal. No verão 
do Hemisfério Sul, o ski cede espaço à paisagem 
tranqüilizadora e inspiradora, tornando os tra-
tamentos de beleza e relax ainda mais eficazes. 
Aproveite a viagem para experimentar técnicas 
pouco difundidas no Brasil, como a cosmeto-
logia e a fangho thalatherm. E desfrute muito 
a paisagem da região para inspirar-se a novas 
conquistas!

Nossos pacotes incluem: passagem aérea LAN 
S.Paulo / Santiago / Concepcion / Santiago /
S.Paulo em classe econômica; 

Semana Spa: 7 noites no Gran Hotel Termas de 
Chillán (5*) com pensão completa, traslados 
regulares, 5 sessões de hidromassagem com aro-
mas ou banho de vapor natural, 2 massagens re-
laxamento ou reflexologia, 2 fangho thalatherm 
ou aromaterapia, 1 sessão de cosmetologia ou 
shiatsu, caminhadas, yoga, entre outras ativida-
des. Preços por pessoa, a  partir de US$ 1.340;

Golf para iniciantes: 
7 noites a partir de US$ 1.345.
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Villarrica Park Lake
Um espetáculo natural

Rodeado por jardins e vistas panorâmicas espeta-
culares, o Villarrica Park Lake é um oásis de charme 
e elegância em Pucón, na Patagônia chilena. A at-
mosfera acolhedora criada pelas espaçosas áreas, 
o luxo e a elegância da decoração e a atenção do 
atendimento asseguram uma hospedagem tranqüila 
e relaxante. Isso sem falar da energia da natureza, 
expressa por vulcões nevados, lagos e rios cristali-
nos, águas termais e uma extensa vegetação nati-
va, que emolduram as paisagens. Encante-se!

Nossos pacotes incluem: passagem aérea 
LAN  S.Paulo / Santiago / Temuco / Santia-
go / S.Paulo em classe econômica: 

Réveillon: 2 noites no Ritz-Carlton Santiago 
(5*), 3 noites no Villarrica Park Lake (5*), 
em quarto superior vista lago com café, tras-
lados, ceia, spa.  A partir de US$ 1.385.

Verão/Outono: 2 noites no Ritz-Carlton San-
tiago (5*), 4 noites no Villarrica Park Lake 
(5*), em quarto superior vista lago com 
café, traslados. A partir de US$ 1.451 (15 
Dez a 28 Fev, exceto feriado). 
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Four Seasons 
Buenos Aires

Sofisticação na mais bela capital do continente

Desfrutar a quase-européia Buenos Aires hospe-
dado em uma luxuosa mansão em estilo francês 
do início do século 20, no sofisticado distri-
to de La Recoleta, entre lojas e atrações cul-
turais exclusivas. A viagem à capital argentina 
reserva muitas emoções, sobretudo culturais e 
gastronômicas, aos visitantes, em uma jornada 
de descobrimento pela mais bela das capitais 
sul-americanas.

Nosso pacote inclui: traslados em automóvel 
Mercedes-Benz, acomodação quarto superior com 
café, um almoço (sem bebidas), acesso ao health 
club. Preço da diária: US$ 240 + 21% taxa (Nov a 
19 Dez) e US$ 270 + 21% taxa (05 Jan a 19 Dez 
2005). 2 noites, a 3ª é grátis. 

Promoção fins de semana: Sex/Dom, diária no 
quarto superior com café. Preço da diária: US$ 230 
+ 21% de taxa. 

Natal e Réveillon: 5 noites no mínimo a partir de 
US$ 270 + 21% de taxa.   
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Romance

Four Seasons Mexico City & Punta Mita: 2 noi-
tes no Four Seasons México City (5*) – supe-
rior room, 5 noites no Four Seasons Punta Mita 
(5*) – casita room partial oceanview. A partir 
de US$ 1.649 (10 Jan a 30 Abr).

Las Ventanas (5*): 3 noites no gardenview ju-
nior suite – US$ 1.143 (02 Jan a 31 Mai) e US$ 
858 (01 Jun a 15 Out), opção do oceanview 
junior suite – US$ 1.524 (02 Jan a 31 Mai) e 
US$ 1.048 (01 Jun a 15 Out).

Four Seasons Great Exuma at Emerald Bay 
(Spa): 7 noites no garden view room com meia 
pensão, traslados, 55 minutos de tratamento 
para 2 pessoas. A partir de US$ 5.787 (Dez a 
Abr). 

Four Seasons Great Exuma at Emerald Bay 
(5*) - Golf: 5 noites no garden view room com 
meia pensão, traslados, golf cart. A partir de 
US$ 4.360 (Dez a Abr). 

Hotel Guanahani St.Barthélemy (5*): 5 noi-
tes no garden view superior room com café,  
traslados do aeroporto, esporte aquáticos não 
motorizados, acesso ao fitness room, quadra de 
tênis. A partir de € 2.630 (13 Jan a 14 Abr) e  
€ 1.580 (15 Abr a 31 Out). 

Four Seasons Maldives at Kuda Huraa (5*): 
7 noites no beach bungalow com meia pensão 
(café e jantar), traslados. A partir de US$ 2.315 
+ US$ 8 por dia/taxa (25 Jan a 15 Mai).  Outra 
opção: somente diária a partir de US$ 400 + 
US$ 8 por dia/taxa (16 Mai a 15 Jul). Paga 6 
noites, a 7ª é grátis. Consulte os cruzeiros à 
bordo do Four Seasons Explorer.  

Tahiti (lua de mel): 2 noites no InterConti-
nental Beachcomber Resort  (5*) – deluxe 
panoramic room - Tahiti, 3 noites no InterCon-
tinental Resort (5*) – beach bungalow - Moo-
rea, 3 noites no Hotel Bora Bora (5*) overwater 
bungalow; inclui café da manhã, traslados. A 
partir de € 3.589 (Nov-Dez), € 3.327 (Jan a 
Mar) e € 3.317 (Apr e Mai).   

The Residence Mauritius: 7 noites no ocean 
view room com meia pensão e taxas. A partir de 
US$ 1.981 (Nov a 16 Dez) e US$ 1.605 (01 Mai 
a 30 Set) especial de 01 Mai a 30 Set – compre 
7 noites e ganhe 2 noites extras – não válido 
para lua de mel.
Natal e Réveillon: 10 noites/mínimo (suple-
mento de jantar de Gala a ser pago no local). A 
partir de US$ 4.173. 
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Meurice

Muita classe e serviços exclusivos

Não é novidade que Paris conta com o mais im-
pressionante acervo artístico do planeta, onde 
repousam relíquias dos impérios egípcio, grego 
e romano, além de obras de diversas correntes 
artísticas européias, que encantam e entre-
têm os sentidos. Mas que tal somar isso a 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?  
Viva essa emoção!

Nosso pacote inclui: 3 noites no superior room 
com café da manhã, massagem Sauvignon ou 
California, feita com sementes de uvas e óleos 
especias. A partir de € 1.059 (Nov a Abr e Jul 
a Ago) e € 1.181 (Mai a Jun). Adicional “Trata-
mento Imperial” para homem ou mulher, trata-
mento completo anti-ageing, aplicação de um 
lama especial nas costas, massagem nas mãos e 
reflexologia, total relaxamento: € 262. 

Outra opção: somente a diária para 2 pessoas 
com café: a partir de € 606. 
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Aventura & 
Safári

Aventura & 
Safári

A arte da exploração, o prazer do desbravamento, a emoção da conquista. O contato com a natureza 
selvagem permite ao homem redescobrir suas origens, enriquecer seu cotidiano, abrilhantar a arte 
de viver. É como uma bênção concedida pelos céus, que relaxa, ao mesmo tempo em que instiga, 
que desafia, ao mesmo tempo em que recompensa. Invista nesse mundo de descobertas, de expe-
riências únicas, de passagens inesquecíveis!
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Patagônia Costa a Costa

O conceito da jornada é simples – e encan-
tador. Uma aventura completamente perso-
nalizada, onde você é quem define a dura-
ção, o tipo de hospedagem (nos lodges ou 
em acampamentos no meio do caminho), o 
meio de locomoção (Land Rover, helicóp-
tero, barco, avião), a dificuldade que quer 
enfrentar... Além disso, também pode optar 
pelo acompanhamento de um chef de co-
zinha, por exemplo. Prepare-se para uma 
temporada de descobertas e sensações úni-
cas. A aventura promete ser o grande hit da 
temporada verão da América do Sul. Sim-
plesmente imperdível!

El Pedral
Punta Ninfas, Chubut, Argentina
Estrategicamente localizado, oferece uma 
alternativa única para a visualização de 
baleias, que entram na baía a poucos me-
tros da sede principal do lodge. Além disso, 
pode-se apreciar algumas das mais incríveis 
paisagens, como uma praia de pedras que 
avança sobre o Oceano Atlântico, formando 
um raro espetáculo natural.

Bahia Arenal
Lago La Plata, Chubut, Argentina
Fora dos circuitos turísticos tradicionais, ofe-
rece todo o encanto e a magia da Patagônia, 
cercado pela incrível paisagem do La Plata. O 
visual ainda é emoldurado por montanhas de 
picos nevados e uma extensa vegetação sub-
tropical, que atrai diversas espécies de fauna. 
O lodge prima pela privacidade e pela sofisti-
cação de suas instalações, que garantem uma 
charmosa e encantadora aventura.

Bahia Mala
XI Región, Patagônia, Chile
Com uma paisagem que impõe respeito e 
fascina, um dos maiores desafios é chegar 
à Bahía Mala.  Uma experiência única e ina-
cessível por terra, percorrida em barco, até 
a foz do Rio Palena, no Pacífico. Aproveite o 
mergulho e a pesca no mar, atividades que 
tornam a viagem ainda mais emocionante!
 

Burco 
Adventure  

El Pedral

Arelauquen
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Bahía Arenal

Bahía Mala

El Yungue
La Junta, X Región, Patagônia, Chile
A imensidão da Cordilheira dos Andes cul-
mina em um ponto acolhedor, que consegue 
converter o entorno selvagem em atrações  
privativas. Aproveite a estada para fazer ca-
minhadas pela mata virgem e cavalgar por 
entre as trilhas da região. Desfrute cada 
momento!

Arelauquen
Rio Negro, Bariloche, Argentina
O Arelauquen é um dos mais completos e 
aconchegantes refúgios. É daqueles lugares 
que cuidam de todos os detalhes de conforto 
em perfeita harmonia com a natureza. Cer-
cado por montanhas, rios e lagos, o lodge 
conta com uma completa infra-estrutura de 
lazer. Assim, são inúmeras as possibilidades 
de atividades, golf, pólo, trekking, cavalga-
das, rapel, tirolesa, entre outras opções!

Nosso pacote inclui: 3 noites na El Pedral, 
3 noites no Arelauquen Lodge (5*), 2 noi-
tes no Bahía Arenal, 2 noites no El Yungue, 
3 noites na Bahía Mala; pensão comple-
ta, traslados, todas as atividades guiadas: 
trekking, passeio de barco para avistar ba-
leias, cavalgadas, caiaque, mountain bike, 
pesca, escalada, rapel, tirolesa, rafting. A 
partir de US$ 2.950 + 21% de taxa. 

Adicional de helicóptero entre (Bariloche) 
Arelauquen e (Esquel) Bahia Arenal – a 
partir de US$ 1.815 (até Março). 

Outra opção: mesmo programa acima, fican-
do somente 10 noites sem visitar El Pedral, 
começa o programa por Bariloche ou Esquel. 
Preço por pessoa US$ 2.470 + 21% de taxa. 

Exclusivo no Arelauquen Lodge
Nosso pacote inclui: passagem aérea 
S.Paulo / Buenos Aires / Bariloche / Buenos 
Aires / S.Paulo em classe econômica promo-
cional Aerolineas Argentinas; 2 noites no 
Four Seasons Buenos Aires (5*) com café, 
traslados, 7 noites no Arelauquen Lodge 
(5*) com pensão completa, traslados, ativi-
dades: cavalgada, caiaque, escalada, rapel e 
tirolesa, trekking, mountain bike, clube para 
crianças e babysitter. A partir de US$ 1.949 
+ 21% de taxa. 
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Aventura Sul
Conforto sem limites

A união das mais belas paisagens do pla-
neta e exclusividade a toda prova. Embar-
que rumo a Calafate, berço de inebriantes 
vistas patagônicas. A hospedagem no Eolo 
é uma complementação mais que especial: 
é a garantia de confortos a toda prova. O 
hotel será inaugurado no fim do ano – e já 
causa expectativa de quem gosta de ser bem  

El Correntoso Eolo

cuidado em viagens. De lá, se-
gue-se a Vila Angostura, onde o 
hotel Correntoso aguarda os vi-
sitantes com sua aura ao mesmo 
tempo luxuosa e aconchegante. 
Entre mimos e mordomias, apro-
veite para desbravar as regiões 
em passeios como trekking, 
kayaking e cavalgadas! 

Nosso pacote inclui: passagem aérea 
S.Paulo / Buenos Aires / Calafate / Ba-
riloche / Buenos Aires/ S.Paulo em clas-
se econômica; 2 noites no Hotel Alvear 
Palace (5*) com café, 3 noites no Ho-
tel Eolo (5*) com pensão completa, 3 
noites no Hotel Correntoso (5*) com 
pensão completa, traslados, minitrekking 
sobre o glacial, cavagalda, caiaque, entre 
outros passeios. Preço por pessoa a partir 
de US$ 2.219.
Consulte opção de combinar este paco-
te com o Patagônia Costa a Costa. 
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Las Hayas
Um paraíso no fim do mundo

Há tempos que Ushuaia passou a dominar o 
imaginário coletivo de viagem exótica. Na 
cidade mais austral da do mundo, está o Las 
Hayas Resort Hotel com seus serviços per-
sonalizados e atenciosos. Cavalgadas, pesca, 
health club e localização privilegiada – den-
tro de um imenso bosque. Fim do mundo, 
início de tudo!

Nossos pacotes incluem: passa-
gem aérea S.Paulo/Buenos Aires/
Ushuaia/Buenos Aires/São Pau-
lo; traslados, 2 noites no Hotel 
Alvear Palace (5*) com café, 
3 noites no Las Hayas Hotel & 
Resort (5*) com café da manhã, 
passeios. Preços por pessoa US$ 
1.374 (Nov) e US$ 1.435 (Dez a 
Abr). 

Outra Opção: somente terrestre, 03 noites 
no Las Hayas Hotel & Resort (5*) com 
café da manhã, traslados, passeios, 3 noi-
tes a bordo do Mare Australis (Ushuaia / 
Punta Arenas - saída às Quartas), pensão 
completa, passeios e expedições. Preços por 
pessoa: US$ 1.194 (Abr); US$ 1.371 (Nov a 
10 Dez e Mar); US$ 1.591 (11 Dez a Fev).
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Skorpios
Entre geleiras e fiordes

Os mares gélidos e belíssimos do extremo sul, 
navegando por entre fiordes, geleiras e águas 
translúcidas. Os cruzeiros a bordo do Skorpios 
são ainda mais do que se espera de um típico 
passeio a bordo. São uma chance única de des-
cobrir algumas das mais impressionantes forma-
ções naturais do mundo, em passeios cheios de 
aventuras e muita diversão. É embarcar e sentir-
se um descobridor!

Nossos pacotes incluem: passagem aérea 
LAN S.Paulo/Santiago/Punta Arenas ou Puerto 
Montt/Santiago/S.Paulo em classe econômica: 

Skorpios III – saída e retorno de Punta Arenas, 6 
dias de navegação (Sab a Qui) traslados, passeios e 
expedições: Preços por pessoa na categoria B: US$ 
1.960 (Nov a 04 Dez) e US$ 2.283 (Jan a Mar). 

Skorpios II : a partir de US$ 1.586 (Nov a 04 
Dez) e US$ 1.885 (Jan a Mar).  
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PeruDesvende os mistérios incas

Separe na agenda da temporada um tempo para 
conhecer e desvendar os segredos de uma das 
mais intrigantes civilizações que já habitaram 
a América. Os incas, além de produzirem uma 
cultura ímpar, deixaram legados até hoje explo-
rados, como Cuzco, a cidade sagrada, e Machu 
Picchu, entre muitos outros sítios arqueoló-
gicos. Para descansar da jornada à la Indiana 
Jones, conte com o conforto e os serviços dos 
hotéis da rede Orient Express. Aceite a sugestão 
e embarque nesta aventura!

Nosso pacote inclui: 2 noites com meia pensão 
no Hotel Miraflores Park (5*) – Lima, 2 noites 
com café no Hotel Monasterio (5*) – Cusco, 
1 noite com café no Machu Picchu Sanctua-
ry Lodge (5*), traslados, city tour em Lima e 
Cusco, excursão Macchu Picchu no trem Hiran 
Bingham com almoço. Preço por pessoa a partir 
de US$ 1.935.

Outra opção: (8 noites) Trekking no Peru - a 
partir de US$ 2.220.
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América do Sul
Mare Australis: passagem aérea LAN S.Paulo/Santiago/Punta 
Arenas/Santiago/ S.Paulo em classe econômica; 8 dias de na-
vegação (Sáb a Sáb) com pensão completa; coquetel de boas-
vindas; passeios e expedições. Preços por pessoa na categoria B: 
US$ 2.099 (Nov a 04 Dez) e US$ 2.571 (08 Jan a 26 Fev) . 

Explora Atacama: passagem aérea LAN S.Paulo/Santiago/Cala-
ma//Santiago/ S.Paulo em classe econômica; 07 noites de hos-
pedagem com pensão completa, traslados, passeios com guia 
bilíngue, 1 noite de hospedagem em Santiago no Hotel Ritz-
Carlton (5*), com café da manhã e traslados. Preço por pessoa 
a partir de: US$ 3.945 (Nov a 06 Dez ) e US$ 4.037 (07 Jan a 
18 Mar).  

Explora Patagonia: passagem aérea LAN S.Paulo/Santiago/Pun-
ta Arenas/Santiago/ S.Paulo em classe econômica; 07 noites de 
hospedagem (quarto salto chico) com pensão completa, tras-
lados, explorações diárias no Parque Nacional Torres del Paine 
com guia bilíngue, 1 noite de hospedagem em Santiago no Hotel 
Ritz-Carlton (5*), com café da manhã e traslados. Preço por 
pessoa a partir de: US$ 3.692 (Nov a 06 Dez) e US$ 3.785 (09 
Jan a 20 Mar). 

Park Hyatt Mendonza (5*): 4 noites com café, excursão priva-
tiva a Alta Montanha, 1 noite com meia pensão na Posada Salen-
tein, 1 noite com meia pensão na Finca Los Alamos, traslados. 
Preço por pessoa base duas pessoas/terrestre: US$ 1.195. 

Los Notros: passagem aérea Aerolineas Argentinas - S.Paulo/
Buenos Aires/Calafate/Buenos Aires/ S.Paulo em classe econô-
mica; 2 noites com café no Four Seasons Buenos Aires (5*), 3 
noites com pensão completa na Hosteria Los Notros (5*), tras-
lados, drinque de boas-vindas, passeios: Preços por pessoa a par-
tir de US$ 2.088 (Nov a 10 Dez) e US$ 2.176 (14 Jan a 18 Mar). 
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Puyuhuapi

Simplicidade com muita sofisticação

Espaço de intencional simplicidade – sem per-
der toda a sofisticação e o conforto – as Termas 
de Puyuhapi são o ponto de partida para apro-
veitar o melhor da Patagônia Norte. Do charmo-
so hotel, cercado por quilômetros de vegeta-
ção nativa, às margens da Baía Dorita, pode-se 
descobrir o Parque Nacional Queulat, passear de 
bicicleta pela Estrada Austral, navegar por entre 
ilhas e fiordes, desfrutar águas termais e um 
completo spa. Aproveite cada segundo!

Nossos pacotes incluem: passagem aérea LAN 
S.Paulo/Santiago/Balmaceda/Santiago/ S.Paulo 
conforme programas abaixo: 

Al Sur del Silencio: 4 noites de hospedagem 
em Termas de Puyuhuapi Hotel & Spa (5*), 
pensão completa, traslados, passeios, piscinas 
termais, 1 noite de hospedagem em Puerto 
Chacabuco com café, navegação a bordo do ca-
tamarã Patagonia Express. Preços por pessoa a 
partir de US$ 1.668.

Consulte o roteiro Laguna San Rafael.
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Antártida

Desbrave a última fronteira

A maior aventura dos tempos modernos está a 
seu alcance. Conheça e desbrave a Antártida, a 
última fronteira, em uma expedição de dar inve-
ja aos grandes navegadores. São dias de muitas 
descobertas e emoções, onde, além de apreciar 
as magníficas paisagens do continente gelado, 
você terá a chance de aprender mais sobre fau-
na, flora e conservação ambiental em palestras 
dadas por cientistas. Uma viagem daquelas que 
valem por uma vida inteira!

Nossos pacotes incluem: 
12 dias de expedição, saída e retorno em Ushuaia 
à bordo do Explorer II com pensão completa, 
excursões. Preços por pessoa a partir de US$ 
7.295 (15 e 26 Jan). 

Outras opções: 1 noite em Ushuaia no Hotel 
Los Nires ou similar, 11 ou 12 dias de expedi-
ção, saída e retorno em Ushuaia à bordo do Pro-
fessor Multanovskiy ou Professor Molchanov 
ou M/V Orlova. A partir de US$ 4.995.
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As savanas de Botswana inspiram a uma viagem 
exótica, cheia de nuances culturais e tradições, 
bem como de fauna e flora típicas. Os destaques 
ficam por conta do Chobe National Park e do 
Baines’ Camp, com suas reservas praticamen-
te inesgotáveis de vida selvagem – que fazem 
sucesso mundo afora. A hospedagem é dentro 
dos próprios parques, como no luxuoso e acon-
chegante Chobe Chilwero, que oferece um leque 
de serviços atenciosos e muitas mordomias aos 
hóspedes. Curta essa aventura!

Nosso pacote inclui: 1 noite no The Grace (5*) 
– Johannesburg, 2 noites no Baines´Camp (5*) 
– Maun, 2 noites no Chief´s Camp (5*) – Mo-
remi Game Reserve 2 noites no Chobe Chilwe-
ro (5*) – Chobe National Park, 1 noite no The 
Royal Livingstone (5*) - Victoria Falls; inclui 
pensão completa nas Reservas, traslados e visi-
tas. Preços a partir de US$ 4.510 (Mai a Jun) e  
US$ 6.485 (Jul a Out).

Botswana Safári

Grigory Mikheev – saída e retorno  
de Puntas Arenas; 1 noite em Pun-
ta Arenas, trecho aéreo (ida e vol-
ta) Punta Arenas a Ilha Rei Jorge 
de onde sai a expedição marítima 
de 5 dias, pensão completa, pa-
lestras com especialistas sobre a 
fauna e flora e explorações. Preços 
por pessoa a partir de US$ 6.900 
(30 Nov, 05 e 10 Dez). 
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CruzeirosCruzeiros
Deixar a vida seguir ao sabor das marés, entre passagens emocionantes, momentos de romantismo, 
muito conforto e contemplação da natureza. A curiosidade pelo movimento incessante de paisa-
gens, a alegria de conhecer novos horizontes, a satisfação de desvendar novas culturas. Um cruzeiro 
é uma autêntica viagem pelos sentidos, pelas sensações. Navegue nesse mundo e apaixone-se!
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Residensea
Sonho de boa parte dos fãs de cruzeiros, o Re-
sidenSea oferece a chance de poder conhecer o 
mundo com todas as mordomias e, a cada via-
gem, ficar em um apartamento completamente 
diferente do anterior. Todos foram decorados 
com exclusividade. Além disso, ele fica mais 
tempo ancorado em cada porto, como se fosse 
uma casa flutuante, para que você possa curtir 
as cidades com calma. Para esta temporada, o 
navio oferece, também, uma clínica especialmen-
te para quem quiser melhorar a performance no 
golf. Escolha o itinerário e welcome aboard!

Nosso pacote inclui: pensão completa, bebidas 
selecionadas (mínimo de 6 noites). 

Preço por pessoa, por noite a partir de US$ 530.
Jan – África do Sul, Reunion, Mauritius, Mada-
gascar, Seychelles; Fev – Maldivas, Sri Lanka, 
Singapura; Mar – Malásia, Tailândia, Myanmar, 
Índia, Sri Lanka; Abr – Índia, Oman, Jordânia, 
Egito; Mai – Egito, Cyprus, Grécia, Croácia;  
Jun – Itália, Mônaco, França, Espanha;  
Jul – Portugal, França, UK, Bélgica.
 
The World Spa by Clinique La Prairie, com pro-
fissionais altamente qualificados desenvolveram 
estes programas de spa e fitness para melhorar a 
performance do golfista, trabalhando na energia 
mental e física. Programas de 3 e 5 dias, com 
preços a partir de US$ 570. 
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Crystal
Uma programação de lazer de dar inveja a muito 
resort, uma premiada gastronomia contempo-
rânea e uma infinidade de mordomias a bordo. 
Tudo nos Crystal é propositalmente superlativo, 
para provocar os sentidos e ampliar as emoções 
de uma viagem a bordo. Isso sem falar das im-
pressionantes vistas do mar e das paisagens 
costeiras, acessíveis de todos os cantos dos na-
vios. Uma viagem para levar na memória!

Crystal Harmony – cruzeiros de 8-15 dias (Nov 
a Fev) - Canal do Panamá & Riviera Mexicana, a 
partir de US$ 4.450. Cruzeiros de 14-17 dias (Fev 
a Abr) - Trans-Pacific, China & Japão, a partir de 
US$ 4.895. Cruzeiros de 7-12 dias (Mai a Set) 
- Alaska & Canadá, a partir de US$ 2.995.

Crystal Symphony – cruzeiros de 7-18 dias 
(Jan a Abr) - Canal do Panamá &  América do 
Sul, Cabo Horn & Antarctica, Canal do Panamá 
& Caribe, a partir de US$ 4.195. Cruzeiros 7-14 
dias (Mai a Set) - Europa, Mar Báltico, Rússia & 
Trans-Atlantic, a partir de US$ 4.295 

Crystal Serenity – cruzeiros de 7-12 dias (Abr 
a Nov) - Europa (desde Londres até Lisboa),  a 
partir de US$ 4.495. 
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Você pode experimentar a deliciosa sensação de 
conhecer destinos escolhidos a dedo cercado de 
mordomias, atenções e confortos a bordo dos 
Silversea. O melhor, com a tranqüilidade do all-
inclusive, onde tudo, até as gorjetas, estão in-
cluídas. Isso sem falar da requintada decoração, 
feita para refletir as emoções de estar a bordo, 
e da premiada gastronomia, que leva a uma via-
gem multicultural. Conforto garantido!

Silver Cloud – cruzeiros de 7-16 dias (Nov a 
Mar) - Extremo Oriente e Pacífico Sul (Emirados 
Árabes, Índia, Tailândia, Vietnã, China, Malásia, 
Singapura, Indonésia, Austrália, Nova Zelândia); 
a partir de US$ 4.195.

Silver Wind – cruzeiros de 7-16 dias (Nov a Fev) 
- América do Sul (Brasil, Argentina, Peru e Chile); 
a partir de US$ 3.695.

Silver Whisper – cruzeiros de 7-14 dias (Nov 
a Mar) - Caribe & México (Panamá, Costa Rica, 
Curacao, Aruba, Flórida, Ilhas Britânicas, St. 
Kitts, Antigua, Guadalupe, St.Lucia, Barbados, 
Grenada, St.Vincent, Rep.Dominicana, St.Bart´s, 
Martinique, México, Belize, Honduras, Grand Cay-
man, Jamaica); a partir de US$ 3.695. 

Silversea
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Windstar
Todo o charme da navegação a vela volta aos 
mares a bordo dos Windstar. O dia-a-dia sem ro-
tinas, a ausência de formalidades e os horários 
mais flexíveis de alimentação são alguns dos fa-
tores que diferenciam os cruzeiros a bordo dos 
charmosos veleiros os demais. Em qualquer das 
viagens, porém, você vai desfrutar muita sofisti-
cação e conforto. Navegue à vontade!

Wind Star – cruzeiros de 7 dias (Nov a Dez) - Taiti 
e suas ilhas, preços a partir de US$ 1.435. Cruzei-
ros de 7 dias (Jan a Mar) - América Central (Costa 
Rica ida/volta), preços a partir de US$ 2.895.

Wind Spirit – cruzeiros de 7 dias (Dez a Mar) - 
Caribe e suas ilhas (St.Thomas ida/volta), preços 
a partir de US$ 2.295. Cruzeiros de 7 dias (Mai a 
Jun) - Grécia e suas ilhas (Atenas a Istambul e 
vice-versa), preços a partir de US$ 3.295.

Wind Surf – cruzeiros de 7 dias (Jan a Mar) 
- México, Honduras & Belize (Cozumel ida/vol-
ta), preços a partir de US$ 2.895. Cruzeiros de 
7-11 dias (Mai a Nov) - Mediterrâneo (Portugal, 
Espanha, Itália, França, Malta, Tunísia, Grécia), 
preços a partir de US$ 3.295. 
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SeaDream

Descontração e sofisticação

O mais perto que se pode chegar de navegar em 
um iate particular, mas com todos os confortos 
de um refinado cruzeiro. Esse conceito levou os 
SeaDream a ser sonho de consumo de boa parte 
dos passageiros. Não à toa: a bordo, é possí-
vel, por exemplo, mudar o itinerário e entrar em 
baías pequenas, aonde os transatlânticos não 
chegam. Também se pode pegar o jet-ski para 
desbravar os mares. Enfim... Deleite-se!

 
SeaDream I Yacht Club – cruzeiros de 
7 dias; Caribe (saídas de St. Thomas ou 
San Juan - Nov a Abr), preços a partir de  
US$ 2.699. Mediterrâneo (Barcelona, Nice, Roma, 
Pireus, Veneza, Dubrovnik, Istambul, Barcelona, 
Sevilha - Mai a Out), preços a partir de US$ 3.599.

SeaDream II Yacht Club – cruzeiros de 7 dias 
(Dez a Abr) - Caribe mexicano (Cancun saída/re-
torno), preços a partir de US$ 2.199. 
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Oceania Cruises
Exclusividade em alto-mar

Dois navios de porte médio, com todos os lu-
xos e uma cozinha, de quatro restaurantes, tida 
como uma das melhores a bordo no mundo. Cur-
ta os serviços personalizados, com todo o char-
me e o aconchego de uma viagem exclusiva, na 
qual o clima assemelha-se a um country club de 
luxo: casual, embora elegante. Desfrute!

Regatta - Caribe - 12/16 dias (Dez a Mar): 
Miami-Miami; Miami-Los Angeles ou Mia-
mi-Barcelona, a partir de US$ 2.299.  

Europa - 14/16 dias (Abr a Jun): Barcelona-
Veneza e vice-versa, Barcelona-Estocolmo, 
Estocolmo-Londres e vice-versa; a partir de  
US$ 3.299.

Insignia - América do Sul - 12/15 dias (Dez 
a Mar): Puerto Caldera-Valparaiso, Valparaiso-
Buenos Aires e vice-versa, Buenos Aires-Rio 
de Janeiro, Rio-Manaus, a partir de US$ 2.899.  
Europa - 10/12/14 dias (Abr a Jun): Barcelo-
na-Istambul, Istambul-Atenas, Atenas-Roma, 
Roma-Barcelona, Barcelona-Lisboa, Lisboa-Ve-
neza, Veneza-Barcelona, a partir de US$ 3.099. 
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Arte & 
Cultura                      
Arte & 
Cultura                      

Jornadas de prazer para o espírito, cheias de emoção e de aprendizagem constantes. Uma forma 
enriquecedora de descobrir os povos, seus costumes e tradições, e de ampliar fronteiras. Uma aven-
tura pelas viagens intelectuais, que movem o mundo e descortinam as diferenças – e, por que não, 
as semelhanças? – entre as nações. Boa viagem!
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Sea Cloud
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Paisagens com arte

Está aí uma oportunidade única de aliar o me-
lhor da navegação ao melhor do mundo artísti-
co. O Metropolitan Museum, de Nova York, em 
parceria com a Sea Cloud, bolou um roteiro em 
que curadores de museus vão acompanhar os 
cruzeiros mostrando e explicando diversos mo-
vimentos artísticos de vários países. Não perca 
a chance de singrar pelos mares não só apre-
ciando belíssimas paisagens, mas aprendendo 
um pouco mais sobre a arte mundial!

Especial Sea Cloud II: algumas saídas: King-
doms of Spain (18-30 Mai), Castles, Collections 
and Coastal Villages (28 Mai a 09 Jun), The 
Baltic´s Amber Coast (16 Jun a 01 Jul), Italian 
Masterpieces (14-26 Set). A partir de € 4.500.

Sea Cloud – 7 dias (Dez a Mar) - Caribe, preços a 
partir de € 3.450. Mediterrâneo a partir de € 2.950. 



65

Suíça
Luxo & Design

Elegância das tradições

Para um território pequeno, encravado no meio 
da Europa, a Suíça tem uma impressionante 
quantidade de tradições e costumes. Os relógios, 
os chocolates, as fondues, os queijos – a gastro-
nomia, como um todo, na verdade – fazem parte 
de um rico acervo cultural que merece uma ex-
ploração delicada e profunda. Tudo cercado, cla-
ro, por muito conforto e sofisticação. Que, aliás, 
também são tradição em tudo no país!

Nosso pacote inclui: 3 noites com café no 
Lausanne Palace (5*), 2 noites com café no 
Grand Hotel Zermatterhof (5*), 3 noites com 
café no Palace Hotel Lucerne (5*), traslados e 
visitas; visita a Vila Gruyères, famosa no mundo 
por seu queijo; Chateau de Chillon, famoso pelo 
poema de Lord Byron “O prisioneiro de Chillon”, 
trem Glacier Express, passeio de barco, visita 
ao Monte Pilatus. A partir de US$ 7.965.  
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Vinhos 
França e Austrália

Duas chances de aprofundar seus conhecimen-
tos de enologia. A primeira, em um passeio pe-
los renomados vinhedos das regiões francesas 
de Champagne e Alsace, com direito a aula de 
gastronomia com o chef Lamaze e tudo mais o 
que uma viagem como essa tem direito. A ou-
tra, pelos vinhedos do Novíssimo Continente, 
em uma exploração cuidadosa das principais re-
giões produtoras da Austrália. Prato cheio para 
os amantes de vinhos!

Nossos pacotes incluem: 
Austrália - 15 noites - Perth, Margaret River, 
Adelaide, Barossa Valley, Coonawarra, Warrnam-
bool, Melbourne, Hunter Valley, Sydney. 16 dias 
de locação de carro. Preço por pessoa a partir 
de AUD 3.432 (Nov a 31 Mar).     

Champagne e Alsace - 8 noites - Paris, Vale 
de Marne/Champagne, região de Alsace, Stras-
bourg; classe de culinária em Metz com o famo-
so chef Lamaze. A partir de US$ 8.883.  
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Park Hyatt 
Paris - Vendôme
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Paraíso dos sentidos

O Park Hyatt Paris-Vendôme sabe receber seus 
hóspedes como poucos. Além dos serviços per-
sonalizados, do atendimento exclusivo e dos di-
versos luxos e mordomias que oferece, volta-e-
meia o hotel realiza exposições de obras de arte 
de diversas correntes artísticas mundial, além 
de festivais gastronômicos de primeira grande-
za. Isso sem falar que está situado em Paris, 
uma das cidades de mais rico acervo cultural 
do mundo – o pacote inclui passes para visitar 

alguns museus e monumentos. Um verdadeiro 
brinde aos sentidos, na mais bela das cidades!

Nosso pacote inclui: 4 noites de acomodação 
com café no park room, traslados privativos em 
Mercedes-Benz, passe de três dias consecutivos 
para visitar os museus e monumentos de Paris. 
Preço por pessoa a partir de € 992 (Nov a Abr). 
Outra opção: somente a diária com café a partir 
de € 445 (Nov a Abr, 11 Jul a 28 Ago), € 520 
(Mai a 10 Jul). Promoção paga 3 noites e a 4a é 
grátis na baixa temporada. 
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Hotel Eden 
Roma

Monumental!

Capital do maior império que o mundo ocidental 
viu, Roma virou sinônimo, desde a Idade Anti-
ga, de capital do mundo. As principais manifes-
tações artísticas e culturais sempre tiveram na 
capital italiana sua principal morada. As recor-
dações de tão áureos tempos continuam lá, em 
forma de monumentos, mostrando a grandiosi-
dade de sua história. Uma dessas marcas, o pré-
dio que abriga o Hotel Eden, tem uma história 
mais recente – é de 1889 –, mas não de menos 
imponência. Oferece todos os confortos aos 
hóspedes, além de pôr à disposição deles um 
concorrido, exclusivo e premiado restaurante.

Nosso pacote inclui: 4 noites no duplo supe-
rior  com café, traslados, entrada para a Galeria 
Borghese, meio-dia de personal shopper, garra-
fa de vinho no quarto. A partir de € 1.129 (Nov 
a 04 Dez e Jan a Abr).

Natal: 3 noites com café e almoço de Natal no 
dia 25 Dez (sem bebidas). A partir de € 959.

Réveillon: 3 noites com café, jantar de gala 
(bebidas inclusas). A partir de € 1.784.

Outra opção: somente a diária com café em 
apartamento duplo superior a partir de € 475. 
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Charme incomparável

Um passeio por cidades históricas, em um ro-
teiro cheio de charme e simpatia. Conheça um 
pouco mais alguns segredos bem-guardados 
dos patrícios, como os vinhos alentejanos, em 
Évora, e os vinhos do Porto. Visite também, a 
religiosa cidade de Fátima, as rendeiras de Vila 
Pouca de Beira, entre tantas outras vilas e cida-
dezinhas cheias de tradições e singularidades. E 
isso tudo com hospedagem na famosa rede Pou-
sadas de Portugal, que instala os apartamentos 
em castelos e construções antigas, conferindo 
ainda mais encantos à viagem. Emocione-se!

Pestana Palace

Pestana Palace

Ourém/Fátima Vila Pouca da Beira Évora

Nosso pacote inclui: 2 noites no Hotel Pestana 
Palace (5*) – Lisboa, 1 noite na Pousada dos 
Lóios (5*) – Évora, 1 noite na Pousada Conde 
de Ourém (5*) - Ourém-Fátima, 1 noite no Con-
vento do Desagravo (5*) – Vila Pouca da Beira, 
3 noites no Hotel Vintage House (5*) – Viseu, 
1 noite no Hotel Pestana Carlton Porto (4*), 
meia pensão com exceção de alguns dias, tras-
lados, passeio de barco entre Régua e Pinhão. 
Preços por pessoa a partir de € 2.450 (Nov a 
Fev) e € 2.588.

Pousadas 
de Portugal
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Alvear - Circuito das Artes
Todo o requinte de La Recoletta

O Alvear, o mais premiado hotel da América 
do Sul, é o ponto de partida para uma viagem 
cheia de descobertas culturais e gastronômi-
cas por Buenos Aires. O próprio hotel, porém, 
é uma atração turística em si. Seu imponente 
e luxuoso prédio, uma das mais fiéis traduções 
do estilo La Recoletta de ser, já recebeu impe-
radores, reis, presidentes e popstars do mundo 
inteiro. Ganham destaque também os serviços 
personalizados, como um mordomo à disposição 
24 horas, e a gastronomia premiada do Alvear. 

Nosso pacote inclui: 3 noites com café no pa-
lace room (tem upgrade para o palace premier 
com hidromassagem), almoço buffet, flores e 
cesta de frutas todos os dias, health club, visi-
tas aos museus. Preços base duplo: Palace room 
US$ 795 + 21% taxa e Suite Jr. US$ 912 + 21% 
taxa (Nov a 30 Jun, exceto feriados). 

Outra opção “Final de semana de luxo”: 2 
noites com café, um almoço buffet. Preço base 
duplo palace room US$ 508 + 21% taxa. 
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Ritz-Carlton, Santiago
Uma explosão de sabor e sofisticação

Os vinhos chilenos conquistaram respeito mun-
dial apostando na qualidade de sua produção 
combinado ao charme que invoca o país. E, nes-
tes roteiros, você terá a chance de conhecer um 
pouco mais sobre essa singular união, desco-
brindo belas paisagens do Chile para visitar al-
gumas das mais prestigiadas vinícolas do Novo 
Mundo. Em Santiago, o novo e luxuoso Ritz-
Carlton é o ponto de partida para os passeios 
– o que já demonstra o grau de sofisticação da 
viagem. Um brinde!

Nossos pacotes incluem:
Rota do vinho: passagem aérea LAN S.Paulo/
Santiago/S.Paulo em classe econômica, 3 noi-
tes no The Ritz-Carlton Santiago (5*), 1 noite 
no Hotel Santa Cruz Plaza (4*) – Santa Cruz; 
pensão completa e guia acompanhante. Preços 
por pessoa a partir de US$ 2.485 (automóvel 
Jaguar) e US$ 1.797 (automóvel tipo sedan). 

Natal/Réveillon: 3 noites no deluxe room com 
café e jantar especial. Preço por pessoa/ter-
restre a partir de US$ 370 (Natal) e US$ 500 
(Réveillon). 
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Art Basel 
Miami

Um mergulho na arte moderna

De 2 a 5 de dezembro, Miami recebe uma das 
mais celebradas exposições de arte do mundo, 
a Art Basel. Obras dos principais expoentes 
das artes moderna e contemporânea dividem 
a atenção dos apreciadores, em um espetá-
culo de variedade e qualidade na produção 
cultural mundial. A mostra reúne obras de 
aproximadamente 300 galerias selecionadas 
de Europa, América, Ásia e Oceania, que tra-
çam todo o espectro da produção artística do 
período. Amplie seus horizontes culturais!

Four Seasons Hotel Miami (5*): diária no su-
perior room a partir de US$ 350 + 13% taxa, 
(Nov a Mai), US$ 275 + 13% taxa. (Jun a Set) 
* mínimo de duas noites. Promoção paga 2 noi-
tes, 3ª grátis para todos os meses, exceto feria-
dos, Fev e Mar. 

Mandarin Oriental, Miami (5*): diária no su-
perior room a partir de US$ 299 + taxas (Nov a 
23 Dez) e US$ 399 + taxas (24 Dez a 30 Abr). 
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La Residence 
Birkenhead House
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Aventura regada a vinho

Aliar um paraíso tropical a muito luxo e confor-
to é o sonho de consumo de boa parte dos via-
jantes. Se a isso for acrescida a possibilidade de 
conhecer algumas das mais renomadas viníco-
las sul-africanas, a viagem passa a ser única. A 
hospedagem é um capítulo à parte: dois hotéis, 
da mesma rede Royal Malewane, o La Residence, 
em Franschoek Valley, e o Birkenhead House, 
em Hermanus, com serviços extremamente ex-
clusivos, para atender às mais exigentes deman-
das. Delicie-se!

Nosso pacote inclui: Nas proximidades de Cape 
Town, 3 noites no La Residence (5*) – Frans-
choek Valley com pensão completa, traslados, 
serviços privados de mordomo, chef e visitas lo-
cais; 3 noites no Birkenhead House (5*) – Her-
manus com pensão completa, traslados e visitas 
à quatro famosas vinícolas na região. Preços por 
pessoa a partir de ZAR 30.363. 

La Residence La Residence
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Um passeio pela cultura oriental

Toda a magia do Sudeste Asiático, as tradições 
e culturas de países como a Índia, o Butão, o 
Tibet e Yunnan, a receptividade dos habitantes 
locais... Embarque nessa aventura pelos mais 
bem-guardados segredos da sabedoria oriental 
e pelos templos e monumentos. Aproveite, tam-
bém, para visitar os parques nacionais indianos 
e conhecer de perto espécies raras, como o leão 
asiático e o tigre-de-bengala. As histórias para 
contar depois serão muitas! 

A essência da 
Ásia

Nossos pacotes incluem: 

Tibet e Yunan - 16 noites visitando a Repúbli-
ca da China, visitando a maior estátua budista 
do mundo no Monásterio Tashilhunpo, a Cida-
de Proibida, as tumbas de reis tibetanos, entre 
outros tours, hospedagem em hotéis categoria 
luxo ou superior, traslados, pensão completa, 
cidades visitadas: Beijing, Chengdu, Lhasa, Ze-
dong, Gyantse, Xigatse, Kunning, Lijiang. Preço 
por pessoa a partir de US$ 7.994 (Abr-Mai e 
Ago a Oct).
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Butão e Sikkim: 14 noites visitando o reino 
dos dragões e a India, em hotéis de categoria 
luxo ou superior, traslados, pensão completa, 
visitas nas cidades: Delhi-India, Darjeeling-In-
dia, Gangtok-Sikkim, Chalsa e Kalimpong-West 
Bengal, Thimphu-Butão, Punakha, Paro.  A par-
tir de US$ 5.994 (Abr-Mai e Set-Out).

Safári na Índia: 1 noite no Hotel Le Royal Me-
ridien Mumbai (5*) - 2 noites no Hotel Taj Gir 
Forest Group (5*) – Gir, 2 noites no The Oberoi 
Rajvilas (5*) – Jaipur, 3 noites no The Oberoi 

Vanyavilas (5*) – Ranthambore, 2 noites no The 
Oberoi Amarvilas (5*) – Agra, 1 noite no The 
Oberoi Delhi (5*) - 2 noites no Wild Grass Lodge 
(5*) – Kaziranga, 1 noite no The Oberoi Grand 
(5*) – Kolkatta; inclui pensão completa, trasla-
dos e visitas: Parques Nacionais, onde poderão 
ver espécies raras: em Gir - o leão asiático, em 
Rathambore - o tigre de bengala, em Kaziranga  
- rinocerontes, excursão de elefante em Amber 
Fort, entre outros passeios. Preços a partir de 
US$ 7.180 ( Fev e Mar). 
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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 responsabili-
dade 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 responsabilidade 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 solicita-
ção), 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 considerados 
se solicitados por escrito, com envio por fax ou e-mail.
Urgência: caso o cliente precise de uma resposta antes do prazo médio, acima men-
cionado, 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, impor-
tará 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 ocorra, 
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 :
a) 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 soli-
citados.
b) A parte aérea inclusa em nossos pacotes refere-se à classe operadora promocional, 
estando esta sujeita às condições de cada companhia aérea.

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 esti-
pulado 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 passageiros 
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 autorização 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 neces-
sidade 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 recebi-
mento.
-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 constantes 
deste catálogo, declara conhecer a aceitar as condições gerais e o programa de viagem. 
No caso de reclamação quanto à prestação de serviços, deverá encaminhá-la por escrito 
à Interpoint, em até 30 (trinta) dias após o encerramento 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 pagamento 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 em apartamento duplo, salvo indicação em contrário,  
sujeitos a alterações sem aviso prévio.

De acordo - Ag. de Viagem compradora

Assinatura do Comprador (titular)



77



78


