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Apresentação
Os olhos do mundo estão atentos - e apaixo-

nados - pelos recantos da América do Sul. Seja 
pela abundância de belezas naturais, pelas op-
ções de bons programas, pela simpatia da po-
pulação ou, até, pela distância dos principais 
focos de atritos no mundo... Fato é que a im-
prensa estrangeira nunca deu tanta visibilidade 
aos destinos da região. Além disso, não param 
de surgir mais - e melhores - meios de hospe-
dagem e centros de serviços de alta qualidade, 
o que aguça ainda mais o desejo de conhecer 
este trecho do planeta. E a onda já chegou ao 
Brasil. É crescente a busca por entretenimento 
e conforto pelos países vizinhos.

Você vai perceber a tendência ao ler esta 12ª 
edição do Grandes Destinos, que apresenta al-
gumas das melhores opções do continente. São 
hotéis, lodges, programas e atividades que fi gu-
ram entre os melhores do mundo, tanto pelas  
atrações quanto pelo conforto que oferecem.  

E, como de costume, o Grandes Destinos tam-
bém traz novidades. Nesta edição, você vai no-
tar que alguns destinos estão sinalizados com 
ícones (box abaixo). Os que trazem uma peque-
na lua são lugares em que a lua cheia ressalta a 
beleza das paisagens e a emoção dos passeios. 
As letras G e P, presentes em alguns programas, 

signifi cam “Gold” e “Platinum”. Elas indicam a 
possibilidade de você solicitar diferenciais de 
serviços, que agregam valor à viagem, mesmo 
que não haja alteração na hospedagem. Isso 
para que você aproveite seus dias de lazer ao 
máximo... Para que sua jornada seja um sonho.

Boa viagem!

Heloisa Ferreira da Rosa Levy

Charme & Exclusividade .............................. 4
Active ....................................................15
Terras & Povos .........................................32
Cruzeiros ................................................42
Romance & Paraísos .................................54
Brasil .....................................................60
Ski & Snowboard ......................................64

ícones
: lugares em que a lua cheia ressalta a beleza das  

paisagens e/ou a emoção dos passeios.

 Gold   Platinum: programas nos quais podem ser 
aplicados diferenciais de serviços. 
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Charme &
Exclusividade
Charme &
Exclusividade

Viver cada momento, comer bem, divertir-se... Há muitos signifi cados para a expressão “aproveitar a 
vida”, mas todos eles, de alguma forma, remetem a prazeres proporcionados por elementos como acon-
chego, cuidado e bem-estar.  Fatores que levam todos a usufruir bons momentos, seja onde for. Na Ar-
gentina ou na França, em Portugal ou na Inglaterra, venha descobrir alguns dos lugares mais charmosos 
e acolhedores – e prepare-se para uma viagem de delícias.
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Alvear Palace

O porto seguro das estrelas
Ao recriar o glamour da França dos anos 30, 
o Alvear não só se tornou referência em hos-
pedagem de luxo na Argentina. Virou ponto de 
encontro de personalidades internacionais e 
garantiu um lugar ao sol dos melhores hotéis 
do mundo. A quem chega, é desfazer as ma-
las e sentir-se em outra época, embalada pelo 
tango e por serviços impecáveis. Sem falar de 
restaurantes como o L’Orangerie e de programas 
como o chá das cinco no belo salão do hotel. 
Encante-se!

Nosso pacote inclui: 3 noites com café da 
manhã no Palace Room (upgrade para o Palace 
Premier com hidromassagem, mediante disponi-
bilidade), drink de boas-vindas, almoço buffet 
no L´Orangerie (sem bebidas), fl ores e cesta de 
frutas todos os dias, serviço de mordomo 24hs, 
visitas aos museus. Preços a partir de: Palace 
Room US$ 795 e Suite Jr. US$ 912 (01 Jul a 30 
Set). Acrescentar 21% de taxas.
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Mesão Frio

Pestana Palace

Alijó Vila Pouca da Beira Guimarães

Pousadas 
de Portugal

Charme histórico 

Belos castelos, conventos e casarões históri-
cos, instalados nos mais interessantes destinos 
portugueses. Uma viagem pelos hotéis da rede 
Pousadas de Portugal é mais do que descobrir os 
encantos de regiões como o histórico Alentejo, 
a alegria da modernizada Lisboa, a religiosidade 
de Fátima e os segredos de produtos como o 
vinho do Porto. É garantir uma viagem inesque-
cível, na qual se pode explorar a história até na 
hora de dormir. Emocione-se!

Nosso pacote inclui: 2 noites no Pestana Pala-
ce (5*) – Lisboa, 2 noites na Pousada do Caste-
lo – Óbidos, 2 noites na Pousada Solar da Rede 
– Mesão Frio, 2 noites na Pousada Santa Mari-
nha – Guimarães, 1 noite na Pousada Monte de 
Santa Luzia – Viana Castelo, 1 noite na Pousada 
D.Diniz – Vila Nova Cerveira, almoço na Pousada 
Convento do Desagravo – Vila Pouca da Beira e 
na Pousada Barão de Forrester – Alijó. Preços 
por pessoa em acomodação dupla com café da 
manhã a partir de: € 974 (Ago e Out), € 1.024 
(Jul e Set) e € 726 (Nov e Dez).
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Mandarin Oriental Hyde Park
Fazendo parte da realeza

Não é exagero dizer que o visitante do Man-
darin Oriental Hyde Park se sente membro da 
realeza. Instalado em um majestoso castelo, no 
coração de Knightsbridge, o hóspede é brinda-
do com belas vistas para o Royal Parkland, com 
uma decoração que remete ao auge da monar-
quia e com serviços dignos da tradição do país. 
Também conta com um completíssimo spa, com 
vista para o Hyde Park, e gastronomia entre as 
melhores da Europa. Faça parte desta história!

Nosso pacote inclui: 3 noites com café no Man-
darin Hyde Park London (5*) e traslados em 
Mercedes S Class ou BMW 7 Series. Preços por 
pessoa a partir de: Courtyard King Room £669 
(01 Jul a 15 Dez) e £575 (16 Dez a 03 Mai 2006) 
e Knightbridge King Room £782 (01 Jul a 15 Dez) 
e £688 (16 Dez a 03 Mai 2006), exceto feriados. 
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Uma festa para os sentidos

O que pode ser mais charmoso do que uma via-
gem por belas paisagens, regiões e cidades fran-
cesas? Do que aproveitar as delícias do Vale do 
Loire, da Borgonha e da cidade-luz? Basta somar 
a isso hospedagem em castelos históricos, cheios 
de charme. Monumentos como o Château d’ Es-
climont, na Île de France e o Château d’Artigny, 
do Loire, esperam por sua chegada neste roteiro 
cheio de emoções – e, claro, sabores. Delicie-se!

Nosso pacote inclui: 1 noite no Château d’ Es-
climont (4*) – Ile de France, 2 noites no Châte-
au d’Artigny (4*) – Vale do Loire, 2 noites no 
Château de Gilly (4*) – Borgonha, 2 noites no 
Château d’Isenbourg (4*)– Alsácia, 2 noites 
no Château Les Crayères (5*)– Reims. Preço 
por pessoa em acomodação dupla a partir de: 
€ 1.154 (Jul a Nov).

Castelos da França
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Hôtel de Crillon

Primor nos detalhes

Todo mundo sabe que chá da tarde é tradição 
britânica. Pois é de um hotel parisiense o tí-
tulo de melhor do mundo no assunto. Por quê? 
Por ter muito cuidado com os detalhes – como 
músicos entoando fl autas e harpas para dar o 
som ambiente. Pelo esmero na gastronomia - 
comandada pelo premiadíssimo chef Jean-Fran-
çois Piège - e pela simpatia no atendimento. 
Pois o Hôtel de Crillon tem tudo isso – e muito 
mais. Uma tentação!

Preço da diária com café da manhã: Supe-
rior Room € 555, Deluxe Room € 634, Exe-
cutive Room € 724 e Junior Suíte € 874 (01 
Nov a 18 Dez).
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Boston
Cultura e diversão

Estudar, conhecer e passear pelo melhor da cul-
tura do mundo todo. No circuito entre Boston e 
New York, prepare-se para curtir uma tempora-
da de muita aprendizagem, muito conforto – e 
muita diversão. Afi nal, se New York é conhecida 
como a capital do mundo, por reunir um pouco 
do que há nas artes e na cultura de todos os po-
vos, Boston é um dos centros de excelência em 
cultura americana e em instituições de ensino 
de primeira grandeza. E tudo com muito char-
me, muita sofi sticação. Viva esse mundo!

Nosso pacote inclui: Passagem aérea American 
Airlines em classe econômica, 3 noites no Ritz 
Carlton (5*) – Boston, 2 noites no Fairmont 
The Queen Elizabeth (5*) – Montreal , 2 noite 
no Fairmont Manoir Richelieu (5*) - Charle-
voix, 3 noites no Fairmont Le Château Fronte-
nac (5*) – Québec,  traslados e passeios. Preço 
por pessoa a partir de US$ 4.600 (Jul a Set). 

Consulte nossas opções:
- Fall Folliage: 10 set - 15 out 05;
- New England e Canadá com motorista particular; 
- Vivendo e estudando em Boston. 
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Tour pelas Rochosas

Entre nessa saborosa viagem, por algumas 
das mais belas paisagens do Canadá, por 
entre as Montanhas Rochosas, atravessando 
vales, rios e imponentes construções históri-
cas de cidades como Vancouver e Calgary. Em 
Banff, curta as impressionantes vistas do alto 
da montanha, com todo o charme que têm os 
destinos de neve durante o verão. Aprovei-
te, também, para apreciar todas as belezas 
da região entre Banff e Vancouver a bordo 
do Rocky Mountaineer, um luxuoso trem pa-
norâmico que explora os mais encantadores 
recantos do trajeto. Uma jornada cheia de 
grandes emoções!

Nosso pacote inclui: 1 noite no Fairmont 
Palliser (5*) – Calgary, 2 noites no Fairmont 
Banff Springs (5*) – Banff, 1 noite no trem 
Rocky Mountaineer, 3 noites no Fairmont 
Hotel Vancouver (5*) – Vancouver, trasla-
do e passeio de Calgary a Banff, passeio a 
Columbia Icefi elds, traslado de/para estação 
ferroviária de Kamloops, tour em Vancouver, 
excursão a Victoria incluindo visita a Bu-
tchard Gardens, café da manhã e almoço à 
bordo do Rocky Mountaineer. Preço por pes-
soa a partir de US$ 1.986 (Jul a Set).

Canadá
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FaenaHotel+Universe
Um novo conceito de hospedagem

Com assinatura do conceituado designer francês 
Philippe Starck e erguido sobre um armazém do 
início do século 20, no hoje fervilhante bairro 
de Puerto Madero, o Faena Hotel foi inaugurado 
no fi m do ano passado com a missão de revo-
lucionar o conceito de hospedagem. Conseguiu, 
ao traduzir a mescla entre a beleza da belle épo-
que com avançados serviços de primeira classe. 
Na área comum, The Universe, atente para o 
concorrido spa, o bistrô e o animado cabaré, 
sempre muito bem-freqüentados. Experimente!

Nosso pacote inclui: 3 noites com café de ma-
nhã no FaenaHotel+Universe (5*) – Buenos 
Aires, traslados, cesta de boas-vindas, fl ores no 
quarto na chegada, city tour, jornal local diário, 
ligações locais, serviço de engraxate, acesso ao 
ginásio, piscina e sauna. Preço por pessoa a 
partir de: Premium Room US$ 591 (Jul a Set).

Promoção: Até 31 de agosto, as diárias incluem 
massagem corporal para 2 pessoas e cerimônia 
do chá para 2 pessoas (no El Living).
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Welcome home! 
A&K Concierge Villas North America

Refeições gourmet, lençóis de linho, atenção nos detalhes... No Concierge Villas, encontre o estilo de 
hospedagem que sempre sonhou, do jeito que você gosta, com todo o conforto e o aconchego de sua 

casa, aliado às mordomias dos melhores hotéis de luxo.

Sabemos que seu tempo é precioso e que seus momentos de lazer têm de ser inesquecíveis. Então 
descubra, com o A & K Concierge Villas, o melhor dos resorts de praia, desfrutando serviços exclusivos e 

personalizados, completamente sob medida para seu descanso e sua diversão!

Casas luxuosas e espaçosas de 3-5 dormitórios com um serviço personalizado de concierge, opções em: As-
pen, Bahamas, Boca Raton, Palm Beach, Cabo San Lucas, Hilton Head, Maui, Naples, Palm Springs Valley, 

Park City,  Steamboat Springs. Preço a partir de US$ 930 a diária. Consulte-nos.
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Não é difícil explicar o fascínio pela aventura. A emoção de desbravar, de explorar o desconheci-
do, de expandir fronteiras rege a vontade humana desde que existimos. É um misto de desafi o e 
oportunidade, que encanta e apaixona ao mesmo tempo em que nos dá forças e impele a seguir o 
caminho. Venha descobrir essas sensações em um mundo de belas paisagens e muita natureza, com 
todo o conforto que você merece.

ActiveActive



16

PG

Namibia Wing Safari

Natureza surpreendente

Uma das mais belas aventuras da África está encravada 
no sudoeste do continente, em um abençoado trecho de 
fartas e diversifi cadas opções naturais. Seja na savana, 
seja no deserto, seja no litoral, prepare-se para uma 
jornada de descobertas e encantos, cheia de formações 
naturais surpreendentes e aventuras emocionantes, com 
muito conforto e segurança. Experimente e explore o ex-
citante fl y-in safari na Namíbia. Inesquecível!  

Nosso pacote inclui: 2 noites no Sossusvlei Wilderness 
Camp, 2 noites no Damaraland Camp, 2 noites no On-
gava Game Reserve, pensão completa, viagem de barco 
na Walvis Bay, sobrevôos em lugares como o deserto na-
míbio e a Skeleton Coast, além de ingressos para parques 
e atividades. Preços por pessoa a partir de: US$ 4.003 
(01 Jul a 31 Out) e US$ 3.877 (01 Nov a 18 Dez).
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Birkenhead House

Aventura com muito conforto 

Um paraíso tropical, de praias de areia branquinha, 
águas translúcidas e muitos coqueiros. Aliado a ele, 
um resort que oferece todo luxo e conforto, insta-
lado em uma região produtora de ótimos vinhos. 
Deu água na boca? Agora, imagine que tudo isso 
fi ca pertinho de algumas das melhores áreas para 
safáris, em plena África do Sul. Descubra o Birke-
nhead House, em Hermanus, e venha sentir-se um 
explorador do melhor da vida!

Diária de quarto com vista para o mar, pensão completa 
com vinhos da região e serviço de lavanderia. Preço em 
base duplo a partir de US$ 825 (18 Jul a 31 Dez).
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Galápagos
Evolução!

Uma paisagem vulcânica por essência, de pe-
dras negras e areias brancas cercadas por um 
mar translúcido, sob o sol do Pacífi co. Galápa-
gos, um dos últimos paraísos naturais do pla-
neta, é uma tentação a exploradores, ávidos 
por mergulhar entre tantas espécies ou por se 
aventurar por terra, descobrindo uma série de 
animais e plantas que, por adaptação ao meio 
ambiente, só existem por lá. Uma viagem única 
e deslumbrante!

Nosso pacote inclui: Passagem aérea Taca em 
classe econômica, 3 noites com café da manhã 
no Hilton Colón (5*) em Quito, passeios e 
traslados inclusos, 7 noites de cruzeiro pelas 
ilhas de Galápagos.
M/Y Isabella II: preço por pessoa a partir de 
US$ 3.473 (18 Jul a 10 Dez).
M/N Santa Cruz: preço por pessoa a partir de 
US$ 2.960 (18 Jul a 10 Dez). 
Eco Hotel Finch Bay: 4 noites com pensão com-
pleta, traslados, passeios, caiaque ou snorkel, 
atividades opcionais (curso de mergulho, ca-
valgada, bike). Preço por pessoa a partir de 
US$ 1.817 (saídas às Qua).
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Singita

Aventura cheia de charme

Uma aventura como nos melhores fi lmes de ex-
ploração, cheia de descobertas, emoções e na-
tureza. Embarque nesta viagem e conheça de 
pertinho as espécies africanas, em um roteiro 
com toda segurança e com conforto a toda pro-
va. A hospedagem é um capítulo à parte. Os 
lodges Singita, da rede Relais & Chateaux, além 
de diferenciais como uma série de tratamentos 
para corpo e mente, proporcionam uma expe-
riência única de exclusividade e design dentro 
de parques nacionais, possibilitando completa 
interação com o meio ambiente. Aventure-se!

Luxuosas suites nos lodges - Lebombo, Boul-
der, Ebony e Sweni - com pensão completa; 
por dia ocorrem 2 Safaris de Land Rover e 01 
Safari a pé, acompanhados por experientes 
game rangers e trackers; todas as bebidas, 
incluindo vinhos premium, spirits e licores 
(exceto champanhes); traslados do aeropor-
to para os lodges. Preço da diária por pessoa: 
US$ 1.135 (01 Jul a 15 Dez).
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Explora 

Surpreendente

Impressiona que o Chile, sozinho, reúna dois 
dos mais surpreendentes ecossistemas do plane-
ta. O Deserto de Atacama, o mais seco de todos, 
e a Patagônia, com suas intrigantes formações 
naturais e com sua fauna típica, emocionam e 
cativam os visitantes com suas peculiaridades. 
Viajar a essas regiões, porém, é mais do que 
se aventurar, é poder contar com a elegância e 
os serviços impecáveis dos resorts Explora, que 
além de hospedar com muito charme, montam 
variadas atividades para explorar a natureza das 
áreas. Além disso, chefs premiados e adegas 
completas garantem o deleite dos hóspedes. 
Uma aventura completa!
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Explora Patagonia: passagem aérea LAN 
S.Paulo / Santiago / Punta Arenas / Santiago/ 
S.Paulo em classe econômica; 4 noites de hos-
pedagem (quarto Salto Chico) com pensão com-
pleta, traslados, explorações diárias no Parque 
Nacional Torres del Paine com guia bilíngue, 2 
noites de hospedagem em Santiago no Hotel 
Ritz-Carlton (5*), com café da manhã e trasla-
dos. Preço por pessoa em quarto duplo a partir 
de US$ 2.765 (18 Jul a 10 Dez). 

Explora Atacama: passagem aérea LAN S.Paulo/ 
Santiago / Calama / Santiago / S.Paulo em clas-
se econômica; 4 noites de hospedagem; pensão 
completa, traslados, passeios com guia bilín-
gue, 2 noites de hospedagem em Santiago no 
Hotel Ritz-Carlton (5*), com café da manhã e 
traslados. Preço por pessoa em quarto duplo a 
partir de US$ 2.784 (18 Jul a 10 Dez).
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Travessias Explora 

Explorações emocionantes

Além de hospedar com todo conforto e elegância, o Explora realiza 
grandes expedições, cheias de aventuras e descobertas. Imagine-se, 
por exemplo, atravessando o lendário Salar de Uyuni, maior reser-
va de sal existente, no Atacama. Ou, então, fazendo a travessia da 
Cordilheira dos Andes, cruzando, pelo alto, a fronteira entre Chile e 
Argentina... Os programas reservam ainda mais surpresas, como a 
travessia da Patagônia, onde os exploradores podem se encantar com 
as singularidades do lado chileno e do lado argentino do ecossiste-
ma. E mais: a travessia da mitológica Ilha de Páscoa, com todas suas 
lendas e sua farta natureza. Muita diversidade a sua disposição!

Explora travessia Ilha de Páscoa: passagem 
aérea LAN S.Paulo/Santiago/Ilha de Páscoa/
Santiago/ S.Paulo em classe econômica; 4 noi-
tes em Casas Rapa Nui, pensão completa; ex-
plorações diárias com guia bilíngüe; 2 noites 
de hospedagem em Santiago no Hotel Ritz-
Carlton (5*), com café da manhã e traslados. 
Preço por pessoa em quarto duplo a partir de 
US$ 3.542 (18 Jul a 10 Dez). 
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Explora travessia pelo Salar de Uyuni: passagem aérea LAN 
S.Paulo/ Santiago/ Calama// Iquique/ Santiago/ S.Paulo em classe 
econômica; 4 noites em Atacama, 5 noites em acampamento Explora 
e 1 noite em Iquique; pensão completa, traslados, passeios com guia 
bilíngüe. Preço por pessoa a partir de US$ 5.840 (18 Jul e 10 Dez). 
Saídas: 06 Ago, 03 Set, 05 Out, 02 Nov e 30 Nov.

Explora travessia da Patagonia: 4 noites no Hotel Explora – Torres 
Del Paine, 4 noites em 2 dos melhores lodges disponíveis na loca-
lidade – El Chaltén, pensão completa, traslados, passeios com guia 
bilíngüe. Preço por pessoa a partir de US$ 3.800 (programa começa 
por Punta Arenas-Chile e termina em Calafate-Argentina ou pode ser 
vice-versa). Consulte datas de saída.

Explora cruzando a Cordilheira dos Andes: 4 
noites em Atacama, 1 noite em acampamen-
to Explora – Tambo La Quesera (Argentina), 2 
noites em casas de Finca Rancagua (Argenti-
na); pensão completa, traslados, passeios com 
guia bilíngüe. Preço por pessoa a partir de: 
US$ 3.365 (programa começa por Calama-Chile 
e termina em Salta-Argentina ou pode ser vice-
versa). Consulte datas de saída.
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Patagônia completa – e do seu jeito!

Ficar em lodges ou em acampamentos? Vamos 
de jipe, helicóptero ou barco? Quanto tempo? 
No Burco Adventure, é você quem monta a 
aventura, na travessia da Patagônia do litoral 
argentino aos fi ordes chilenos. Prepare-se para 
conhecer algumas das mais intrigantes e espe-
taculares paisagens do ecossistema, escolhendo 
até a difi culdade que quer enfrentar na jorna-
da... Além disso, você também pode optar pelo 
acompanhamento de profi ssionais especializa-
dos, como um chef de cozinha, por exemplo. 
Simplesmente imperdível! 

Burco 
Adventure
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Nossos pacotes incluem:
Patagônia Costa à Costa: 3 noites no Arelau-
quen Lodge (5*) - região de Bariloche, 2 noites 
no Bahía Arenal – Lago da Plata - Esquel, 2 noites 
na Estancia Lago Yungue – La Junta região X do 
Chile, 3 noites na Bahía Mala - região XI do Chile; 
pensão completa, traslados, todas as atividades 
guiadas: trekking, passeio de barco para avistar 
baleias, cavalgadas, caiaque, mountain bike, pes-
ca, escalada, rapel, tirolesa, rafting. Preço por 
pessoa a partir de US$ 2.470 + 21% taxa.

Consulte: opções de trechos aéreos entre 
Bariloche e Esquel.

Outra opção: 3 noites com café no Arelauquen 
Lodge (5*), traslados, 1 green fee de 18 buracos 
ou 1 massagem e a escolha de alguma das ativi-
dades: cavalgada, caiaque, trekking ou mountain 
bike com guia. Preço por pessoa a partir de: Lago 
US$ 247 (17 Ago a 31 Ago e 01 Out a 21 Dez) e 
US$ 209 (Set). Acrescentar 21% de taxa.
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Peru Lendas, mistérios e muito charme

Instalados no que hoje é o Peru e envoltos por uma aura 
de lendas e mistérios, os incas deixaram algumas das mais 
ricas tradições culturais do continente americano. Venha 
desvendar os segredos de Cuzco, a cidade sagrada, e da 
lendária Machu Picchu, entre muitos outros sítios arqueo-
lógicos espalhados pelo Peru. Uma aventura com sabor de 
exploração e muitas descobertas – com todas as comodi-
dades que a tecnologia e os bons serviços podem oferecer. 
Conheça essa deslumbrante jornada!

Nosso pacote inclui: Passagem aérea em classe econômi-
ca Taca, 3 noites no Hotel Mirafl ores Park (5*) – Lima, 3 
noites no Hotel Monasterio (5*) – Cuzco, saída a Machu 
Picchu de trem, tour no Vale Sagrado, 1 noite no Machu 
Picchu Sanctuary Lodge (5*) – Machu Picchu, todos os 
traslados, city tour em Lima e Cuzco. Preço por pessoa a 
partir de US$ 3.356 (01 Jul a 18 Dez).
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Patagônia
Nossos pacotes incluem: 
Villarrica Park Lake: passagem aérea LAN  S.Paulo/ Santiago/ Temu-
co/ Santiago/ S.Paulo em classe econômica, 2 noites no Ritz-Carlton 
Santiago (5*), 5 noites no Villarrica Park Lake Hotel (5*) – Pu-
cón, em quarto superior com café, traslados, drink de boas-vindas, 
um jantar no Restaurante Águas Verde, um passeio de rafting, tour 
entre Rios e Lagos, tour em crateras vulcânicas. Preço por pessoa a 
partir de US$ 1.314 (18 Jul a 15 Dez). 

Termas de Puyuhuapi - “Laguna San Rafael”: passagem aérea LAN 
S.Paulo/ Santiago/ Balmaceda/ Santiago/ S.Paulo em classe econô-
mica, 2 noites no Ritz-Carlton Santiago (5*) – Santiago, 3 noites de 
hospedagem em Termas de Puyuhuapi Hotel & Spa (5*) com pen-
são completa, traslados, passeios, acesso livre às piscinas termais, 1 
noite de hospedagem em Puerto Chacabuco com café, navegação no 
catamarã Patagonia Express com refeições. Preços por pessoa a partir 
de US$ 1.619.  Consulte o pacote “Al Sur del Silencio”. 

Rota do Vinho: passagem aérea LAN S.Paulo/ Santiago/ S.Paulo em 
classe econômica, 7 noites no Ritz-Carlton Santiago (5*) – San-
tiago, tour com pensão completa e desgustação de vinhos nos Valle 
del Maipo, Valle de Casablanca, Valle de Colchagua e Valle de Curico. 
Preço por pessoa a partir de: US$ 1.458 (18 Jul a 15 Dez).

Mendoza: 4 noites com café no Park Hyatt Mendoza (5*), 1 noite 
na Pousada Salentein e 1 noite na Finca Los Alamos com meia 
pensão, excursão privativa à Alta Montanha, os vinhedos da Bodega 
Salentein e atividades como: trekking, cavalgada, pesca e 4x4. Preço 
por pessoa a partir de US$ 1.315 (01 Jul a 15 Dez).

El Calafate: 3 noites com pensão completa no Eolo (5*) – traslados. 
Preço por pessoa a partir de: US$ 788 (15 Set a 15 Dez).

La Angostura: 4 noites com pensão completa no Correntoso (5*), 3 
dias de excursões e golf, traslados. Preço por pessoa a partir de: US$ 
672 (01 Jul a 31 Ago e 01 Nov a 22 Dez) e US$ 571 (01 Set a 31 Out). 
Acrescentar 21% de taxas.
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The best 
of Patagonia

Charme e sofi sticação no extremo sul

Algumas das mais prestigiadas empresas da Patagônia uniram-se para criar 
uma viagem cheia de encantos, de charme e de serviços de primeira por uma 
das regiões mais impressionantes do mundo. De Buenos Aires ao ponto mais 
austral da América do Sul, você vai poder apreciar as mais variadas paisa-
gens, ter contato com a riqueza de culturas e tradições, em um programa 
repleto de descobertas e encantos. 

Alvear Palace
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Nosso pacote inclui: passagem aérea S.Paulo/ Buenos Aires/ El Calafate/ 
Bariloche/ S.Paulo em classe econômica, 3 noites com café da manhã buffet 
no Alvear Palace Hotel (5*) – Buenos Aires, 2 noites com pensão completa 
na Hosteria Los Cerros (5*) – El Chaltén, 2 noites com pensão completa na 
Hosteria Los Notros (5*) – El Calafate, 3 noites com café da manhã e happy 
hour no Llao Llao Hotel & Resort, Golf - Spa (5*) – Bariloche, fl ores e fru-
tas todos os dias no quarto e 1 almoço buffet para 2 no L’Orangerie no hotel 
Alvear, city tour em Buenos Aires, jantar e show de tango na casa Esquina 
Carlos Gardel, champanhe na chegada à Hostería Los Notros, minitrekking 
nos glaciares, green fee diário no Llao Llao, traslados. Preço por pessoa a 
partir de: US$ 3.652 (Set a Mar, com exceção dos feriados). 

Buenos Aires & Cerro Catedral

O roteiro começa em Buenos Aires, por alguns de seus mais representativos 
pontos. Lugares como a Esquina Carlos Gardel, casa de tango que faz sucesso  
tanto pelas apresentações quanto pela gastronomia. Ou como o Alvear, um 
cinco-estrelas que remete ao glamour da França da década de 30. De lá, a 
jornada segue para Cerro Catedral, um reduto de paisagens impressionantes 
na  majestosa Cordilheira dos Andes. Destaque para a hospedagem no Llao 
Llao, um dos mais completos, charmosos e aconchegantes hotéis de monta-
nha do mundo. Um sonho!

Esquina Carlos Gardel

Llao Llao
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Los Notros

The 
best of 
Patagonia

Los Cerros

Los Cerros & Los Notros

Seguindo a jornada rumo ao sul, é aos pés das imponentes montanhas 
da Patagônia, em El Chaltén, na Argentina, que Los Cerros hospeda seus 
visitantes. Uma área onde se combinam a magia dos glaciares, das lagoas 
e das cordilheira, formando uma sensação de encantamento e tranqüili-
dade... O mesmo acolhimento é válido para o Los Notros, com a diferença 
que seu terreno faz margem com o Parque Nacional Glaciares. O próprio 
Glaciar Perito Moreno, o mais famoso, ilumina as janelas dos ambientes. 
Prepare-se para muita aventura, com serviços irrepreensíveis.

Nosso pacote inclui: passagem aérea S.Paulo/ Buenos Aires/ El Calafate/ 
Buenos Aires/ S.Paulo em classe econômica; 2 noites em quarto Premium 
com pensão completa na Hosteria Los Cerros (5*) – El Chaltén,  2 noites 
em quarto Premium com pensão completa na Hosteria Los Notros (5*) – El 
Calafate, drink de boas-vindas, traslados, passeios e excursões. Preço por 
pessoa a partir de US$ 2.741 (Set a Mar, com exceção dos feriados). 
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Las Hayas

Mare Australis
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Ushuaia e Cabo Horn: Las Hayas & Cruzeiros Australis

Chegou a hora de desbravar o extremo sul do continente, conhecendo 
o ponto onde Pacífi co e Atlântico se encontram, o Cabo Horn. Por mar, 
cercado por algumas das mais belas formações naturais, a bordo do Mare 
Australis ou do Via Australis, sinta aquela apaixonante sensação da explo-
ração, com toda segurança e comodidade. Em terra, no Las Hayas Resort, 
em Ushuaia, conheça a cidade mais austral do planeta com muito charme 
e exclusividade. Uma aventura para nunca mais esquecer!

Nosso pacote inclui: passagem aérea S.Paulo/ Buenos Aires/ Ushuaia// 
Punta Arenas/ S.Paulo em classe econômica, 3 noites com café no Alvear 
Palace Hotel (5*) – Buenos Aires, 3 noites com café no Las Hayas Re-
sort Hotel (5*) – Ushuaia, 3 noites no Mare ou Via Australis – cruzeiro 
a Punta Arenas, traslados, fl ores e frutas todos os dias no quarto e 1 
almoço buffet para 2 no L’Orangerie no hotel Alvear, city tour em Buenos 
Aires e em Ushuaia. Preço por pessoa a partir de: US$ 3.508 (Set a Mar, 
com exceção dos feriados).
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Terras 
& Povos
Terras 
& Povos

Riqueza máxima de viajar, conhecer novos povos e novas culturas é a recompensa maior desse ato 
de sair de casa para encontrar o desconhecido, o novo. O contato com tradições seculares, culi-
nárias exóticas, danças, vestimentas, costumes... Uma experiência mágica, que se renova a cada 
passeio e garante o gosto infi nito pela exploração. Venha se apaixonar pelo mundo!
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Escandinávia

Paisagens singulares

Poucos lugares no mundo oferecem um astral 
– e uma paisagem – tão envolvente como a Es-
candinávia. Ao mesmo tempo em que formações 
naturais incomuns como os fi ordes da Noruega 
encantam os olhos, a simpatia da população da 
região contagia, deixando a viagem ainda mais 
gostosa. Conheça as tradições dinamarquesas 
na charmosa Copenhague, as construções histó-
ricas suecas em Estocolmo e uma série de belís-
simas paisagens entre os destinos. Uma viagem 
que renova e inspira!

Nosso pacote inclui: 2 noites no Hotel 
d’Angleterre (5*) – Copenhagen, 5 noites no 
M/S Seven Seas Voyager visitando as cidades 
Visby, Tallinn, St. Petersburg, Helsinki, 2 noi-
tes no Grand Hotel (5*) – Estocolmo, 2 noites 
no Radisson SAS Hotel Norge (5*) – Bergen, 
pensão completa com exceção de 2 jantares, vi-
sitas e traslados. Preço por pessoa a partir de: 
US$ 12.920. Saídas: 17 e 27 Jul e 10 Ago.
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Dubai
A nova fronteira

Tradições e inovação, mesclados na medida cer-
ta. Em Dubai, as tradicionalíssimas mesquitas e 
vilas convivem, lado-a-lado, com os mais arro-
jados estilos da arquitetura contemporânea. O 
exemplo máximo é o hotel Burj-al-Arab, uma gi-
gantesca construção em forma de vela náutica, 
erguida sobre uma ilha artifi cial cheia de boas 
opções de lazer. Dentro, muito luxo em cada co-
lorido detalhe e serviços sofi sticadíssimos. Um 
templo de requinte e pompa!

Nosso pacote inclui: 4 noites com café da ma-
nhã no Burj Al Arab (5*) – Dubai, traslados, 
locais visitados: Bastakia, City of Merchants, 
Dhaid, Dibba, Bidiyah Mosque, Fujairah, Bith-
nah Oásis, acampamento de beduínos. Preço 
por pessoa a partir de US$ 2.315 (Jul a Out).
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La Mamounia

Miragem?

Cercado pelos muros do centro antigo de Mar-
rakesh, a capital do Marrocos, e pertinho do 
deserto que margeia a cidade, o La Mamounia 
é o típico exemplo de oásis urbano. Um centro 
de excelência de serviços que mescla, na deco-
ração, motivos orientais com o mais puro art-
déco. Um excelente ponto de partida para ex-
plorar uma terra cheia de encantos e tradições 
milenares, de cultura popular e de gastronomia 
única. Embarque nesta aventura!

Nosso pacote inclui: 1 noite no Hotel Hilton (5*) – 
Rabat, 2 noites no Sofi tel Palais Jamai Fes (5*), 
3 noites no La Mamounia (5*) – Marrakesh, 2 
noites no La Gazelle d’Or (4*) – Taroudant, tras-
lados, passeios a Casablanca, Rabat, Meknes, Fès 
El Bali, Medina, Marrakesh, Taroudant e Agadir. 
Preço por pessoa a partir de US$ 3.800.
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Vietnam

Mistérios do Oriente

Por um lado, os palácios, os monumentos, os 
templos e a gastronomia mostram a força da cul-
tura milenar, dos hábitos e costumes mantidos 
ao longo de várias gerações. Por outro, as cons-
truções modernas das cidades, os bazares multi-
coloridos e as boas opções de compras remetem 
aos hábitos contemporâneos, convidando seus 
visitantes a uma jornada de contrastes e riquezas 
por alguns dos mais charmosos países da Ásia, 
como Vietnam e Tailândia. Exerça a curiosidade!

Nosso pacote inclui: 3 noites no The 
Oriental Bangkok (5*) – Bangkok, 2 
noites no Raffl es Grand Hotel D’Angkor 
(5*) – Angkor Wat, 2 noites no Shera-
ton Saigon Hotel & Towers (5*) – Ho 
Chi Minh, 2 noites no Furama Resort 
(5*) – Da Nang e 3 noites no Hotel So-
fi tel Metropole (5*) – Hanoi, trasla-
dos, passeios a cidades como Bangkok, 
Tailândia, Siem Reap, Angkor Wat, Ho 
Chi Minh, Hue, Da Nang, Hanoi. Preço 
por pessoa a partir de US$ 4.660 (Jul a 
Set) e US$ 4.820 (Out a Dez).
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PG

China
Um mundo novo

Tudo na China é superlativo. Então, prepare-se para 
uma grandiosa jornada, um passeio inesquecível por 
um novo mundo, tanto em termos de cultura, quanto 
de hábitos. Tanto de história, quanto de tradições, 
de gastronomia e de artes... Você vai conhecer, en-
tre outros, cidades pujantes como Pequim e Lhasa, 
monastérios budistas, a cidade proibida, o maior mo-
numento em homenagem a Buda do mundo, entre 
muitas outras atrações. Um programa imperdível!

Nosso pacote inclui: 16 noites conhecendo a 
República da China, visitando a maior estátua 
budista do mundo no Monásterio Tashilhunpo, a 
Cidade Proibida, as tumbas de reis tibetanos, en-
tre outros tours, hospedagem em hotéis categoria 
luxo ou superior, traslados, pensão completa, ci-
dades visitadas: Beijing, Chengdu, Lhasa, Zedong, 
Gyantse, Xigatse, Kunning, Lijiang. Preço por pes-
soa a partir de US$ 7.994 (Ago a Oct).
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Amanresorts
Mistérios do Oriente

Encravado no extremo leste da Ásia, entre a China 
e a Índia, o Butão é um dos países mais fechados 
do mundo. Mesclando o encanto das montanhas 
do Himalaia com o fértil terreno das fl orestas 
orientais, o reino respira o mais puro budismo em 
todos os atos. Não à toa, é considerado o último 
Shangri-lá – o reino da felicidade plena. Venha co-
nhecer as construções e as esculturas que também 
conferem ao país o apelido de terra dos dragões, 
a intrigante culinária típica e as pitorescas tra-
dições que remetem a culturas milenares. E tudo 
com muito conforto. A rede de resorts premium 
prepara a inauguração, nos próximos meses, de 
quatro unidades no país, que vão se juntar ao 
Amankora Paro, dando ainda mais exclusividade à 
viagem. O primeiro, Amankora Phunaka, será aber-
to já em agosto. Explore essa cultura!

Nosso pacote inclui: Butão: 3 noites no 
Amankora (5*) – Paro, 3 noites no Amanko-
ra (5*) – Punakha (inauguração prevista para 
agosto/05), 1 noite no Hotel Jumolhari (5*) 
– Thimphu, pensão completa e traslados e trecho 
aéreo em business class Delhi/ Paro/ Kathman-
du. China e Tailândia: 2 noites em Mandarin 
Oriental Bangkok (5*) e 2 noites na Península 
de Hong Kong (5*). Preço a partir de US$ 7.730 
(15 Ago a 30 Nov).

Outros Amanresorts: Amanjena (5*) - Mar-
rakesh: diária de US$ 800 e no Pavilhão com Pis-
cina US$ 1.230.
Amandari (5*), Amankila (5*), Amanusa (5*) - 
Bali, Indonésia: US$ 650 Village Suite e US$ 1.000 
Pool Suite.
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Leste Europeu
Um novo mundo

Os monumentos arquitetônicos, a riqueza cul-
tural e as belas paisagens do Leste Europeu 
cativam e encantam todo o mundo. Enquanto 
países como a Polônia desfi lam suas tradições 
seculares e uma gastronomia singular, outros, 
como a Croácia, apresentam verdadeiras belezas 
naturais, com paisagens como o litoral recorta-
do, banhado pelo Adriático, além de fl orestas 
subtropicais, vales e rios de grande beleza. 

Isso sem falar do gigante da região, a Rússia, 
com suas relíquias arquitetônicas e sua cultura 
milenar. Das línguas às danças, da gastronomia 
às festas, das comunidades do interior às gran-
des cidades, encante-se com essa região. Des-
cubra esse mundo novo!

Nosso pacote inclui: 4 noites no Hotel Ararat 
Park Hyatt (5*) – Moscou, 3 noites no Grand 
Hotel Europa (5*) – St. Petersburg, pensão 
completa com exceção de 2 jantares, traslados, 
passeios e visitas a museus nas cidades de: 
Moscou, St. Petersburg, Petrodvorets, Pushkin. 
Preços por pessoa a partir de US$ 5.340 (01 Jul 
a 26 Out).
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Nossos pacotes incluem:

Polônia: 3 noites no Hotel Le Royal Méridien Bristol (5*) – Varsóvia, 5 
noites no Sheraton Hotel (5*) – Cracóvia, traslados, passeios nas cida-
des de Varsóvia, Cracóvia, Czestochowa, Oswiecim, Wielickza e Zakopane. 
Preços por pessoa a partir de US$ 4.680 (15 Jul a 10 Dez).

Croácia e Eslovênia: 3 noites no Sheraton Hotel (5*) – Zagreb, 2 noites no 
Grand Hotel Toplice (5*) –  Lake Bled, 2 noites no Millenium Hotel (5*) 
– Opatija, 2 noites no Split Hotel (4*), 3 noites no Hotel Grand Villa Ar-
gentina (5*) – Dubrovnik, pensão completa, visitas e traslados. Preços por 
pessoa a partir de US$ 7.995. Saídas: 21 Ago e 18 Set.
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Desbravar mares, oceanos e rios, em viagens que remontam ao tempo das grandes navegações, 
mas com todas as comodidades da vida contemporânea. Navegar não é só passear. É um estilo de 
explorar o mundo, de atravessar fronteiras e de desfrutar, da melhor forma, a tranqüilidade e o 
romantismo de estar a bordo. De perceber as paisagens a cada parada, de aguçar a curiosidade de 
interagir com o novo, com o desconhecido. Uma das formas mais fascinantes de apreciar o planeta. 
Embarque nessa jornada!

CruzeirosCruzeiros
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Bora Bora Cruises

Tranqüilidade e romantismo

Na decoração, elementos do Pacífi co Sul inspi-
ram tranqüilidade e harmonia dos sentidos. Na 
gastronomia, ingredientes regionais dão um to-
que todo especial e aguçam o paladar. No hori-
zonte, algumas das mais belas paisagens do pla-
neta. Apreciar a Polinésia a bordo dos cruzeiros 
da Bora Bora Cruises, da rede Orient Express, é 
atravessar arquipélagos de beleza singular com 
todo conforto e charme, em uma viagem de 
emoções inesquecíveis. Curta a vida!

Nosso pacote inclui: 2 noites no Interconti-
nental Resort Tahiti (5*) – Motu Overwater 
Bungalow, 4 noites no Hotel Bora Bora - Aman-
resorts (5*) – Overwater Bungalow, 3 noites no 
La Tahaa Private Island & Spa (5*) – Tahaa 
Overwater Suite; 6 noites em cruzeiros do Bora 
Bora Cruises, 4 noites no Kahala Mandarin 
Oriental (5*) – Honolulu, 4 noites no The Fair-
mont Kea Lani (5*) – Maui, traslados, ticket 
catamarã Aremiti (Papeete – Moorea). Preços por 
pessoa a partir de € 7.532.
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Queen Mary 2
A rainha dos mares

Uma viagem de grandiosidade ímpar – e de for-
tes emoções. Embarcar no Queen Mary 2, um 
dos maiores e mais exclusivos navios já constru-
ídos, é contar com o que há de mais avançado 
na navegação mundial, cercado pela pompa dig-
na da nobreza, com muito luxo e sofi sticação. 
É, também, desbravar os mais belos e cobiçados 
mares, atravessando paisagens inesquecíveis e 
visitando concorridos destinos. Superlativo!

Queen Mary 2 vem ao Brasil!
New York - Rio de Janeiro - Cruzeiro de 12 dias, 
visitando Fort Lauderdale, Basseterre, Bridge-
town e Salvador. Saída no dia 15 Jan 2006. 
A partir de US$ 2.759.
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Antártida
Desbrave um novo mundo
 
Uma jornada de descobertas e emoções, que remetem às grandes aven-
turas da navegação moderna. Venha desbravar o continente gelado, terra 
de vistas espetaculares e muitas surpresas. A bordo, você também terá a 
chance de aprender mais sobre a preservação desse trecho quase intocado 
do planeta. Cientistas acompanham o grupo, ensinando tudo sobre a vida 
das espécies da fauna e da fl ora antárticas. A aventura de uma vida!

Nosso pacote inclui: 1 noite de hospedagem (pré-cruzeiro) em Ushuaia 
com café da manhã; Expedição de 10 noites a bordo do M/V Orlova; Todas 
as refeições, excursões e atividades durante a expedição; palestras mi-
nistradas por notados Biólogos e Cientistas; traslados para as excursões; 
todas as taxas de serviço e taxas portuárias; CD-Rom contendo detalhes 
de toda sua viagem; Passagem aérea em classe econômica São Paulo / 
Ushuaia / São Paulo; Cartão Vip de assistência ao viajante. 
Preço a partir de: US$ 5.622 por pessoa.
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Radisson 
Seven Seas

Em grande estilo

Na varanda de sua cabine, um desfi le de cultu-
ras fascinantes e de paisagens de tirar o fôlego. 
A bordo, muito luxo, sofi sticação e a tranqüili-
dade dos serviços exclusivos e personalizados. 
Para completar, um mar de opções de diversão, 
que vão de cassinos a animados shows, passan-
do por lojas e restaurantes com o melhor da 
gastronomia. Descubra essa emoção!

Spotlight on Sinatra: Monte Carlo - Funchal - 
cruzeiro de 7 dias. Saída no dia 6 Nov. A partir 
de US$ 2.937;

Hollywood Style: Auckland - Los Angeles - cru-
zeiro de 18 dias. Saída no dia 21 Nov. A partir 
de US$ 4.998.
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Sun Boat IV
Pelos encantos egípcios 

Prepare-se para uma viagem cheia de encantos 
e história, atravessando o Egito e suas muitas 
lendas e mitos. As pirâmides, a esfi nge, os te-
souros descobertos e muito mais estão neste ro-
teiro cheio de charme, com navegação pelo Rio 
Nilo. A bordo do exclusivo Sun Boat IV, com a 
companhia de um estudioso sobre o país, depa-
re-se com monumentos como o Templo de Horus 
e a tumba do rei Tuts, entre muitos outros. Um 
programa de descobrimentos, belas paisagens e 
muita cultura! 

Nosso pacote inclui:  4 noites no Semiramis 
Intercontinental Hotel (5*),  3 noites de cru-
zeiro pelo Rio Nilo (Luxor, Edfu, Kom Ombo, 
Aswan) a bordo do Sun Boat IV, 2 noites no J. 
W. Marriott Hotel (5*), e 3 noites no Hyatt 
Regency Sharm el Sheikh (5*), inclui pensão 
completa com exceção de 4 jantares, trechos 
aéreos internos, traslados e visitas. Preços por 
pessoa a partir de US$ 4.055 (01 Jun a 25 Jul) 
e US$ 5.130 (19 a 28 Dez). 
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Skorpios

Fiordes, geleiras e a paisagem da Patagônia

Entre as belas paisagens da Patagônia, nave-
gando entre imponentes geleiras e fi ordes, com 
todo o conforto de um serviço de ponta e muito 
capricho nos detalhes. Os mares gelados do sul 
do Chile são o destino dos cruzeiros Skorpios, 
uma chance única de descobrir algumas das 
mais impressionantes formações naturais em 
passeios regados a muita aventura e diversão. 
A bordo, aproveite também as opções de gas-
tronomia – que fazem frente às belezas naturais 
– e a diversão destes roteiros cheios de exclusi-
vidade e de muita emoção.

Nosso pacote inclui: passagem aérea LAN 
S.Paulo/Santiago/Punta Arenas ou Puerto Montt/ 
Santiago/ S.Paulo em classe econômica: 
Skorpios II – Rota Clássica – saída e retorno 
de Puerto Montt, 1 noite adicional, 6 dias de 
navegação com pensão completa, traslados 
e expedições. Preços por pessoa: US$ 2.013 
(Olympo/Athos) e US$ 1.713 (Atenas) de 01 
Set a 10 Dez. 
Skorpios III – Rota Exploradores Kaweskar – 
saída e retorno de Punta Arenas, 6 dias de nave-
gação com pensão completa, traslados e expe-
dições: Preços por pessoa: US$ 2.513 (Olympo) 
e US$ 2.143 (B-Atenas) de 01 Set a 10 Dez.
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Cruzeiros Australis

Navegando pela última fronteira

Desbravar o extremo sul do continente ameri-
cano, refazendo trajetos épicos, que entraram 
no imaginário da moderna navegação marítima, 
cercado por algumas das mais belas formações 
naturais do planeta. Nas viagens a bordo do 
Mare Australis e do Via Australis, sinta a apai-
xonante sensação da exploração e da aventura, 
com toda a segurança e as comodidades trazidas 
pelo que há de mais avançado em tecnologia de 
embarcações. Venha descobrir essa emoção!

Mare Australis ou Via Australis com pensão 
completa e expedições. Preços por pessoa na 
categoria “B”: 3 noites: US$ 681 (Out), US$ 858 
(Nov a 14 Dez) e US$ 1.078 (15 Dez a 28 Fev) 
e 4 noites: US$ 785 (Out), US$ 990 (Nov a 14 
Dez) e US$ 1.244 (15 Dez a 28 Fev). 

Outra opção: passagem aérea LAN S.Paulo/ 
Santiago/ Punta Arenas/ Santiago/ S.Paulo em 
classe econômica; 8 dias de navegação (Sáb a 
Sáb) com pensão completa; passeios e expedi-
ções. Preços por pessoa a partir de US$ 1.836 
(Out), US$ 2.141 (Nov a 14 Dez) e US$ 2.521 
(15 Dez a 28 Fev). 
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Norwegian Cruise Line

Requinte em alto-mar 

Nos corredores, desfi lam Matisse, Van Gogh, en-
tre outros. Nos restaurantes, o melhor da gas-
tronomia internacional. Pela janela, alguns dos 
mais belos destinos. E tudo no estilo freestyle, 
sem horários rígidos, formalidades ou obriga-
ções pré-estabelecidas. Embarcar nos navios da 
Norwegian Cruise Line é ter uma experiência 
única de requinte e exclusividade em alto-mar. 
Uma forma de conhecer os mares com muito 
conforto e diversão!

Pride of America – Hawaii – Cruzeiro de 7 dias 
passando por Honolulu, Hilo, Kahului e Kona.
Preços a partir de US$ 1.271 por pessoa. Inclui 
taxas portuárias. Saídas em Agosto de 2005.

Norwegian Spirit - hSawyer – passagem aérea 
em classe econômica São Paulo / Seatle / São 
Paulo, 7 noites de cruzeiro passando por Seatle, 
Juneau, Skagway, Ketchikan e Victoria. Saídas: 
28 ago, 04 e 11 set 2005. Não inclui taxas por-
tuárias.
Cabine interna: US$ 1.527; Cabine externa: 
US$ 1.707; Cabine com varanda: US$ 2.137.
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Aventura em família 

Non onono nonon onono nonononon onononon 
onon ononon ononono nonono nononono nono-
nono nonononon ononono nononon onononon 
onononononon onon onononononon onono no-

River Cloud
A primeira dama dos rios europeus

Uma combinação única entre o charme da nave-
gação fl uvial dos anos 30 e o que há de melhor e 
mais avançado em conforto e luxo, em serviços e 
gastronomia. Não à toa que o River Cloud é conhe-
cido como a primeira-dama dos rios europeus. O 
navio desfi la com todo o charme pelas mais belas 
paisagens de países como Alemanha, Áustria, Bél-
gica e Holanda. Uma justa homenagem às belezas 
do Velho Continente! 

Nossos pacotes incluem:
River Cloud: cruzeiros de 7 dias  (Jul a Out), nave-
gando pelos rios Reno e Danúbio. Preço por pessoa 
a partir de € 2.950. 
River Cloud II – cruzeiros 7 dias (Jul a Oct), na-
vegando pelo Rio Po, norte da Itália. Preço por 
pessoa a partir de € 2.110.
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Windstar

Ao sabor dos ventos

Quando se está a bordo dos Windstar, sente-se 
aquela gostosa aventura de navegar ao sabor dos 
ventos, o charme de ser levado pela vela. Além 
disso, os veleiros esbanjam sofi sticação e ofere-
cem conforto nos mínimos detalhes, da decoração 
à vida a bordo. Nada de formalidades ou horários 
muito rígidos para as atividades – nem para as re-
feições. Deixe-se levar também!

Wind Spirit - Ilhas Gregas de Agosto a Outubro de 
2005. A partir de US$ 4.080 por pessoa.
 
Wind Surf - Mediterrâneo de Agosto a Novembro de 
2005. A partir de US$ 3.680.
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Romance & 
Paraísos
Romance &
Paraísos

Sempre é tempo de viajar com quem se ama, de passar momentos de romantismo e diversâo em 
lugares cheios de belezas naturais, charme e muito conforto. Cercado por paisagens de sonho e por 
serviços dignos da nobreza, em uma atmosfera de paz e tranqüilidade, descubra programas inesque-
cíveis. Conheça algumas de nossas sugestões e prepare-se para uma apaixonante jornada.
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La 
Samanna

Conforto e discrição

As palavras de ordem no La Samanna, resort da rede Orient Express, seguem a tradição 
dos melhores do mundo: deleite e discrição, em um oásis de conforto e contemplação. 
Nos amplos apartamentos, de dois pavimentos, jacuzzi, TV de plasma e amenidades 
L’Occitane. Nas praias privativas, cabanas com almofadas para apreciar as areias brancas 
e o mar translúcido. Na gastronomia, o melhor da cozinha francesa-fusion (mesclada 
com elementos nativos). Enfi m, é chegar e aproveitar ao máximo!

Nossos pacotes incluem: 
Honeymoon Scape: Passagem aérea American Airlines em classe econômica, 7 noi-
tes no Ocean Front Superior Room com café da manhã buffet; traslados, cruzeiro ao 
pôr-do-sol para duas pessoas, garrafa de champanhe na chegada, jantar romântico, 
massagem para o casal no Elysee Spa, 2 robes La Samanna, 1 dia de locação de um 
Mercedes para explorar a ilha (excluindo: combustível, seguro e taxas). Preço por ca-
sal: US$ 5.900 (01 Jul a 19 Dez). 

Simply La Samanna: Preços da diária: Ocean 
View Room US$ 425 (01 Jul a 31 Ago) e US$ 595 
(01 Nov a 19 Dez) e Cliff Side Suite US$ 790 (01 
Jul a 31 Ago) e US$ 995 (01 Nov a 19 Dez).

Promoções: Traditional Oceanview Room 
US$ 335 (01 Jul a 31 Ago) e US$ 425 (01 Nov 
a 19 Dez), Cliffside 1 Bedroom Suite US$ 600 (01 
Jul a 31 Ago) e US$ 825 (01 Nov a 19 Dez) e 
Beachfront Premium 1 Bedroom Suite US$ 850 (01 
Jul a 31 Ago) e US$ 1.250 (01 Nov a 19 Dez). 
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PG

African
Feelings

Nosso pacote inclui: 5 noites no Hotel Mena 
House Oberoi (5*) – Garden Room Pyramides 
View – Cairo, 4 noites de cruzeiro pelo Rio Nilo 
a bordo do Sun Boat IV, 3 noites no Hotel Ritz 
Carlton Sharm El Sheikh (5*) – Deluxe Ocean 
View – Sharm El Sheikh, 7 noites no Hotel Banyan 
Tree (5*) – Pool Villa by the Rocks – Seychelles, 
trechos aéreos internos no Egito (Cairo, Aswan, 
Luxor, Cairo, Sharm, Cairo), traslados. Preços por 
pessoa a partir de US$ 11.410 (01 Jul a 31 Out) 
e US$ 12.925 (01 Nov e 15 Dez).

Viagem de sonhos
Uma jornada cheia de charme e de encantos úni-
cos, que começa no Egito e segue até as Ilhas 
Seychelles. Prepare-se para desfrutar uma agra-
dável aventura pela terra dos faraós, um passeio 
cheio de descobertas e surpresas, com direito a 
navegação no lendário Rio Nilo. Depois, descu-
bra a sensação de estar em uma das mais belas 
praias do mundo, hospedado em um resort que 
mescla elementos coloniais e tecnologia con-
temporânea com conforto e muita atenção aos 
detalhes. Não deixe de divertir o paladar, com 
as saborosas combinações dos elementos da 
exótica culinária local com a tradicional gastro-
nomia européia. Um sonho de roteiro!
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 One&Only 
Palmilla

Simplicidade e luxo em perfeita harmonia

O One&Only Palmilla, de Los Cabos, é uma viagem 
ao mundo da exclusividade a toda prova. Trata-se 
da melhor combiação entre luxo e simplicidade. 
Luxo das instalações e da preocupação em aten-
der aos menores caprichos – há um mordomo por 
suite, por exemplo. A simplicidade vem do clima 
praiano, da pitoresca capela, dos costumes da 
região, presentes em cada atração. Experimente 
essa tentação!

Nossos pacotes incluem:
Couple’s Sanctuary: 7 noites no Ocean Front 
Superior Room com pensão completa (sem 
bebidas), traslados privativos em Hummer 
H2, lembrança de despedida, tratamentos 
e massagens especiais para o casal em um 
spa privativo. Preços por pessoa a partir de 
US$ 4.925 (01 Jul a 15 Out), US$ 5.625 (06 
Out a 15 Nov) e US$ 6.000 (16 Nov a 18 Dez). 
Acrescentar 27% de taxas. 

Classic Golf - 3 dias a partir de US$ 1.925.
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Romance

Parrot Cay: Garden View: US$ 390 (01 Jul a 31 
Out) e US$ 465 (01 Nov a 16 Dez) e Ocean View: 
US$ 545 (01 Jul a 31 Out) e US$ 465 (01 Nov a 
16 Dez). Preço da diária incluindo café da ma-
nhã, atividades esportivas e traslados. Acrescen-
tar 20% de taxas.

Tahiti: 1 noite no Hotel Radisson Plaza (5*) 
– Ocean View Room – Papeete, 3 noites no 
Hotel Sofi tel La Ora Moorea (5*) – Garden 
Bungalow – Moorea, 3 noites no Hotel Sofi tel 
Marara (5*) – Ocean View Room – Bora Bora; 
traslados, catamarã Aremiti (Papeete – Moorea). 
Preços por pessoa a partir de US$ 1.020 (01 Ago 
a 31 Out) e US$ 925 (01 Nov e 15 Dez).

Hayman Island: Palm Superior Room AUD$ 620; 
Pool Superior Room AUD$ 800; Lagoon Superior 
Room AUD$ 930 (01 Jul a 20 Dez).
Valores em dólares australianos em quarto duplo 
por noite com acesso ao golf putting green, es-
portes aquáticos não motorizados.
Promoção: café da manhã cortesia para 2 pesso-
as no Azure ou 5 noites pagando 4. 

Las Ventanas: 3 noites no Gardenview Junior Sui-
te – US$ 675 (01 Jul a 15 Out), opção do Ocean-
view Junior Suite – US$ 825 (01 Jul a 15 Out). 
Acrescentar 27% de taxas.

Le Guanahani: 5 noites no Ocean Double Room 
com pensão completa, 5 dias de locação de 
veículo, opção de 1 hora de jet-ski, 2 aulas de 
windsurf ou de tenis de 1 hora ou curso iniciante 
scuba diving, traslados do aeroporto. Preço por 
pessoa a partir de € 1.340 (01 Jul a 31 Out). 

Oberoi Mauritius: 7 noites com café da manhã, 
frutas e fl ores diariamente no quarto, acesso li-
vre às quadras de tênis, sauna, jacuzzi e aos es-
portes aquáticos motorizados e não motorizados. 
Preço por pessoa a partir de: € 1.505 (01 Jul a 
02 Out) e € 1.890 (03 Out a 18 Dez).
Especial Lua de Mel e Aniversário de Casamento: 
50% de desconto para a acomodação do cônju-
ge, upgrade para a próxima categoria (mediante 
disponibilidade na chegada), 1 jantar à luz de 
vela com garrafa de vinho, 1 massagem. (01 Jul 
a 02 Out).  

The Setai South Beach, Miami
Preços da diária a partir de: Studio Suite US$ 
563, Studio Spa Suite US$ 638, Jr Suite US$ 
707, 1 Bedroom Suite US$ 848, 2 Bedroom Sui-
te US$1.060 (05 Ago a 21 Nov). Acrescentar 
13% de taxas.
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Sonhos de uma noite de verão

O magnata Laurance Rockefeller, um dos 
fi lhos do lendário John Davidson, queria 
um lugar diferente para passar as férias 
no Caribe. Era o nascimento do Caneel 
Bay, um dos mais exclusivos resorts da 
região, nas Ilhas Virgens Americanas. Ao 
contrário do que se possa imaginar, po-
rém, não há ostentação. Pelo contrário. 
O resort é envolto em uma aconchegante 
aura de simplicidade, mas tem serviços 
de primeiríssima e muitas vantagens, 
como sete praias à disposição apenas 
dos hóspedes. No bungalow 7, o próprio 
Laurance até recentemente passou seus 
fi ns de ano. Vale a pena conferir!

Nossos pacotes incluem:
Unwind: Passagem aérea American Air-
lines em classe econômica, 4 noites com 
café da manhã e jantar; traslados, assistir 
ao pôr-do-sol com champanhe, massa-
gem para duas pessoas, yoga, presente de 
boas-vindas. Preço por pessoa: Courtside 
Room US$ 2.363 e Ocean View US$ 2.663 
(18 Jul a 18 Nov). 

Simply Caneel Bay: preço da diária com 
pensão completa e traslados; Courtsi-
de Room US$ 525 e Ocean View Room 
US$ 625 (18 Jul a 18 Nov).
Acrescentar 18% de taxas. 

Caneel 
Bay
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Belas praias, onde avançam falésias e fl orestas, formando cenários que emolduram os sonhos de 
viajantes de todo o mundo. Quando se soma sofi sticação, estilo e charme aos encantos da paisa-
gem, então, surgem destinos de sonho. O luxuoso, o despojado-chique, o charmoso... Basta a você 
escolher o estilo de sua hospedagem e aproveitar o melhor da natureza!

BrasilBrasil
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Corumbau

O charme dos coqueiros

Com todo o charme da união entre requinte e 
simplicidade, a antiga produtora de coco Fazenda 
São Francisco do Corumbau deu origem a uma 
das opções de hospedagem mais exclusivas do 
País. Exclusividade garantida pelos serviços per-
sonalizados prestados aos hóspedes dos apenas 
dez quartos, divididos entre suítes e bungalows. 
Ao redor, quilômetros a fi o de areias brancas e 
mar azul inexplorados, cercados por imensos co-
queirais, no sul da Bahia. Uma tentação!

Nosso pacote inclui: 7 noites com pensão comple-
ta em Suítes ou Bungalows. Preço por pessoa em 
acomodação dupla: R$ 3.150. (01 Jul a 10 Dez). 

Feriado Corumbau: Diária por pessoa com pen-
são completa em acomodação dupla: Suítes ou 
Bungalows R$ 450 e Bungalows Luxo R$ 675 
(Datas: 03 a 10 Set, 08 a 15 Out, 29 Out a 05 
Nov e 12 a 15 Nov). Acrescentar 15% taxas.
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Ponta dos Ganchos (lua-de-mel): 5 noites 
com pensão completa com bebidas não-alcoó-
licas, fl ores e champanhe no Bungalow, jantar 
especial na ilha, uso de todos os equipamentos 
náuticos e dependências. Preço por casal: Bun-
galow Luxo R$5.350, Bungalow Super Luxo R$ 
6.325, Bungalow da Vila R$ 8.250 e Bungalow 
Especial da Vila R$ 9.900. (01 Set a 23 Dez, 
exceto feriados). 

Blue Tree Village Itacaré: diária com café da 
manhã e jantar. Diária por casal: Suíte Luxo R$ 
416, Suíte Acqua R$ 465, Suíte Master R$ 541, 
e Suíte Duplex R$ 574. (24 Jul a 18 Dez).

Recanto das Águas: 7 noites com meia-pensão 
em apartamento Master, drink de boas-vindas, 
2 terapias no Spa, traslados.  Preço por pessoa 
em acomodação dupla: R$ 1.988. (01 Jul a 17 
Dez, exceto feriados). 

Resorts do Brasil

Praia do Forte: 7 noites com café e jantar com 
bebidas não-alcoólicas, drink de boas-vindas, 
programação diária, de esportes e lazer com mo-
nitores, esportes náuticos com monitores e equi-
pamento para mergulho livre (máscara, snorkel, 
nadadeiras). Preço por casal: Standard R$3.808, 
Standard Plus R$ 4.172, Master R$ 4.900 e Suíte 
R$ 7.616. (30 Jul a 17 Dez). Diária por casal: 
Standard R$ 602, Standard Plus R$ 660, Master 
R$ 778 e Suíte R$ 1.204. (30 Jul a 17 Dez).

Ilha de Comandatuba: 07 noites de hospeda-
gem com café da manhã e jantar com bebidas 
não-alcoólicas durante os jantares, passagem 
aérea S.Paulo/ Comandatuba/ S.Paulo em vôo 
fretado TAM, traslado Aeroporto Comandatuba/ 
Hotel/ Aeroporto Comandatuba. Preço por pes-
soa: Bungalow Superior R$ 3.400, Apartamento 
Superior R$ 3.860, Luxo R$ 4.275 e Apartamen-
to Luxo R$ 4.275. (31 Jul a 15 Dez, exceto se-
mana da Criança).
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O branco da neve, o azul intenso do céu, o verde dos bosques... A paisagem da montanha encanta e 
estimula os sentidos a uma jornada cheia de aventuras e emoções. Um bálsamo para os visitantes, 
que podem aproveitar o que os resorts têm de melhor, seja nas pistas, nos restaurantes, nas pro-
gramações temáticas para todos os gostos. Venha descobrir a magia do ski e do snowboard nesta 
animada temporada sul-americana. Divirta-se!

Ski & 
Snowboard
Ski & 
Snowboard
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Paisagem mágica

Há quem diga que, depois de uma tem-
porada em Portillo, no Chile, famílias 
fi cam mais unidas, romances fl orescem 
e novas amizades se formam. Tudo por 
causa do mágico cenário natural onde o 
resort está, que convida a uma tempo-
rada de muita diversão, mas de muito 
relaxamento e tranqüilidade também 
– garantidos pelos mais de 50 anos de 
experiência do destino em bem atender 
seus visitantes. Surpreenda-se!

Nosso pacote inclui: passagem aérea S.Paulo/ 
Santiago/ S.Paulo em classe econômica pela LAN, 
7 noites de hospedagem no Hotel Portillo (5*), 
com pensão completa, uso ilimitado dos meios de 
elevação, traslados privativos e cartão de assis-
tência ao viajante.
Preços por pessoa a partir de: US$ 2.344 (30 Jul 
a 13 Ago), US$ 2.744 (16 a 29 Jul).

Portillo

Semana de Friends & Singles (20 a 27 
Ago): 50% de desconto em Apartamen-
to Familiar 1 ou 2 banheiros, ou segun-
da mulher em duplo vale, lago e lago 
6o andar paga 50%, ou  duas mulheres 
pagam e a terceira é grátis em cama 
adicional em apartamentos duplos, ou 
três mulheres pagam tarifa do Octógono 
e a quarta é grátis.

Semana da Pátria (03 a 10 Set): 7 Noi-
tes de hospedagem pelo valor de 6.

Promoção Criança Grátis (a partir de 
10 Set): crianças acompanhadas por 
seus pais, não pagam a parte terrestre!
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Nosso pacote inclui: passagem aérea S.Paulo/
Santiago/S.Paulo em classe econômica promo-
cional pela LAN, 7 noites de hospedagem com 
pensão completa, uso ilimitado dos meios de 
elevação, traslados privativos e cartão de as-
sistência ao viajante.

Preço por pessoa a partir de: Hotel Valle Ne-
vado (5*): US$ 2.950 (18 a 28 Jul); US$ 2.669 
(29 Jul a 25 Ago). Hotel Puerta del Sol (4*): 
US$ 2.450 (18 a 28 Jul); US$ 2.238 (29 Jul a 
25 Ago). Hotel Tres Puntas (3*): US$ 2.068 
(18 a 28 Jul); US$ 1.838 (29 Jul a 25 Ago).

Valle Nevado

Badalação nos Andes

As pistas estão fervilhando como nunca em Valle Nevado, cheias de 
gente bonita, muita badalação e, claro, emoção de sobra sobre es-
quis, para toda a família. Enquanto os pais praticam os esportes, os 
pequenos dão os primeiros passos na neve e participam de atividades 
criadas exclusivamente para eles. Além disso, a noite do resort está 
ainda mais animada, com uma nova danceteria e gastronomia pilota-
da pelos melhores chefs de Santiago.
 
Aproveite, também, as semanas temáticas. Há programações de todos 
os tipos: para solteiras, para solteiros, para apreciados de vinhos, 
para amantes de boa gastronomia. Basta escolher a que mais bem se 
encaixa em seus sonhos de viagem e embarcar para uma temporada 
cheia de encantos e emoções neste recanto chileno. Informe-se co-
nosco e venha desfrutar!
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- Kids Free (29 Jul a 05 Ago e 09 a 16 Set): Dois adultos em um duplo 
pagando 100%, terão uma criança até 12 anos incompletos free no 
pacote terrestre (cama adicional).
- 3ª Mulher Grátis (05 a 12 Ago): Duas mulheres adultas em duplo 
pagando 100% da tarifa - uma 3ª mulher em cama adicional será grá-
tis no pacote terrestre.
- 3º Homem Grátis (12 a 19 Ago): Dois homens adultos em duplo 
pagando 100% da tarifa - um 3º homem em cama adicional será grátis 
no pacote terrestre.
- Adicional Grátis (19 a 26 Ago e 26 Ago a 02 Set): Duas pessoas 
adultas em duplo pagando 100% da tarifa - uma 3ª pessoa em cama 
adicional será grátis no pacote terrestre.
- 50% no aluguel de equipamento (16 a 23 Set): para todos os hóspedes.
- 50% da Tarifa para o 2º hóspede (23 a 30 Set e 30 Set a 07 Out): 
tarifa de cama adicional permanece inalterada.
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Nosso pacote inclui: passagem aérea S.Paulo/ Santiago/ Chillán/ Sanitago/ S.Paulo em classe eco-
nômica pela LAN, 7 noites de hospedagem com meia pensão, uso ilimitado dos meios de elevação, 
traslados regulares e cartão de assistência ao viajante.
Preço por pessoa a partir de: Gran Hotel (5*): US$ 2.500 (18 a 29 Jul), US$ 2.070 (30 Jul a 03 Set). 
Hotel Pirimahuida (3*): US$ 1.480 (18 a 30 Jul), US$ 1.150 (31 Jul a 03 Set).

Tudo pelo bem-estar

Durante o dia, as emoções das pistas, em ani-
madas sessões de ski e snowboard. Depois, uma 
relaxante massagem – há várias opções no car-
dápio – seguida de um banho nas águas termais, 
com os Andes como testemunha. Chillán cativa 
os visitantes com uma combinação de elemen-
tos única, que torna a viagem inesquecível.

Chillán

Soma-se a isso o ar romântico conferido pelo 
estilo alpino das construções, cercadas por 
grandes pinheiros, e o conforto das instalações, 
que conquistam a todos pelo charme da mescla 
entre sofi sticação e simplicidade. Aproveite a 
chance e delicie-se com este paraíso da neve 
nesta temporada!
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- Semana dos Solteiros (30 Jul a 06 Ago): To-
dos os hotéis: desconto de 15% nos serviços 
de Spa e Bar no Club House.

- Semana do Spa (06 a 13 Ago): Gran Hotel e 
Hotel Pirigallo: desconto de 20% nos serviços 
de Spa.

- Desconto de 50% em snowmobile e trenós 
puxados por cães (13 a 20 Ago): Todos os 
hotéis e condomínios.

- Pensão completa pelo valor de meia pen-
são (20 a 27 Ago): pensão completa sem 
acréscimo ao valor do pacote do Gran Hotel.

- Desconto de 50% no aluguel de equipa-
mentos (27 Ago a 03 Set): válido para todos 
os hotéis e condomínios.

- Crianças têm desconto de 50% na hospeda-
gem (03 a 10 Set): todas as crianças menores 
de 12 anos, têm desconto de 50% na hospe-
dagem e no valor semanal da mini escola de 
ski, válido para todos os hotéis.

- 2º hóspede paga 50% (de 17 Set até o fi nal 
da temporada): segundo passageiro no mesmo 
quarto paga 50% da tarifa (cama adicional paga 
tarifa normal, válido para todos os hotéis).
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Tradição na neve

Um centro de serviços de primeira, de opções 
variadas de hospedagem, de pistas para todos 
os níveis, de escolas-modelo de ski e snowboard 
e de gastronomia de alto nível. Las Leñas é uma 
tradição em si no mundo dos esportes de neve. 
Sem falar da qualidade da neve, por causa do 
clima seco, e de atrações emocionantes, como 
o ski fora das pistas e o ski de travessia, únicas. 
Venha aproveitar todas as opções em uma tem-
porada regada a muita emoção! 

Las Leñas
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Nosso pacote inclui: fretamento aéreo direto (sáb a sáb) AEROLINEAS 
ARGENTINAS S.Paulo/ Malargue/ S.Paulo em classe econômica, 7 noites 
de hospedagem com meia pensão, uso ilimitado dos meios de elevação, 
traslados regulares e cartão de assistência ao viajante.
Preço por pessoa a partir de: Hotel Piscis (5*): US$ 2.524 (09 a 29 Jul), 
US$ 2.246 (30 Jul a 05 Ago), US$ 1.988 (06 a 26 Ago), US$ 1.934 (27 Ago 
a 02 Set). Hotel Escorpio (4*): US$ 2.154 (09 a 29 Jul), US$ 1.814 (30 Jul 
a 05 Ago), US$ 1.575 (06 a 26 Ago), US$ 1.521 (27 Ago a 09 Set).

Semanas Temáticas
Jazz  ................................ 30 Jul a 06 Ago
Gourmet  ............................... 06 a 13 Ago
Tango  ................................... 13 a 20 Ago
Arte e Vinho  .......................... 20 e 27 Ago
Beauty & Relax  ................. 27 Ago a 02 Set
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Explorando neve virgem

Desbravar neves intocadas, em plena Cordilhei-
ra dos Andes, cercado por um cenário de tirar 
o fôlego, formado por montanhas, fl orestas e 
lagos. Venha conhecer a aventura do heliisking 
da melhor maneira: com a segurança da com-
panhia de guias experientes e com os serviços 
personalizados e o charme da hospedagem no 
Arelauquen Logde. Renda-se a essa aventura! 

Nosso pacote inclui: 7 noites com café da 
manhã buffet no Arelauquen Lodge; traslados, 
drink de boas-vindas, 3 dias (saídas) de He-
liski a cerros virgens com guia especializado, 
1 traslado ao Cerro Catedral (dia livre – não 
inclui meios de elevação), 1 dia de caminha-
da em Snow Rackets, 1 jantar no restaurante 
Refúgio (ida e volta em snowmobile), uso livre 
da piscina climatizada, hidromassagem, sauna e 
fi tness center. Programa para um mínimo de 4 
esquiadores com 1 guia. Preços por pessoa em 
acomodação dupla a partir de US$ 4.254 (01 
Jul a 30 Set).

Heliskiing
Arelauquen



73

Romance na montanha

Chapelco respira romance. E não é à toa um dos resorts mais procurados 
por casais apaixonados no continente. Localizado em San Martin de Los 
Andes, cidade pequena, aconchegante, tranqüila, com construções em es-
tilo alpino, mas com excelentes opções gastronômicas e uma vida noturna 
animada, com pubs e danceterias, o resort inspira momentos cheios de 
romantismo e muitas emoções. Não há como nâo se apaixonar! 

Nosso pacote inclui: passagem aérea S.Paulo/Chapelco/S.Paulo em clas-
se econômica, fretamento interno (sáb a sáb) Buenos Aires/Chapelco/ 
Buenos Aires, 7 noites de hospedagem com meia pensão, uso ilimitado 
dos meios de elevação, traslados regulares e cartão de assistência.
Preço por pessoa a partir de: Hotel La Cheminee (Primeira Superior): 
US$ 1.440 (Jul), US$ 1.396 (Ago), US$ 1.121 (Set). Hotel Patagonia 
Plaza (Primeira Superior): US$ 1.401 (Jul), US$ 1.287 (Ago), US$ 1.111 
(Set). Hotel Terra Alta (Na Montanha): US$ 1.518 (Jul), US$ 1.348 (Ago), 
US$ 1.176 (Set). Cabana Los Álamos (Cabana para 4 pessoas): US$ 1.101 
(Jul), US$ 1.056 (Ago), US$ 1.004 (Set).

Chapelco
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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, fi rmado 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 confi rmação 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 confi rmada.
-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 confi rmadas 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 específi cas 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 confi rmado, 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 especifi cado, 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 específi co.

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 fi rma 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 fi zer 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)
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