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Apresentação
A história dedica espaço especial para o núme-

ro 13. Desde a antiguidade, o número signifi ca o 
reinício, o avanço, o aprimoramento. Isso vem de 
uma época em que a base de contagem era o 12 
(não é à toa que eram 12 os deuses gregos, ou 
que tenham sido 12 os apóstolos, ou que haja 12 
signos no zodíaco - e 12 meses no ano). Ou seja: 
o 12 encerra um ciclo e o 13 inicia o próximo. 
Mesmo no tarô, para o qual 13 signifi ca mudanças, 
e na numerologia, que vê no 13 grande sorte, o 
número é sinônimo de bons presságios, de melho-
rias. E é esse aspecto de avanço que procuramos 
refl etir nesta 13ª edição do Grandes Destinos. 

Há alguns anos, os destinos se destacavam por 
algum elemento específi co. Uns eram referência 
em charme. Outros, em luxo. Alguns, ainda, ti-
nham como diferencial os serviços ou a riqueza 
natural. Pois bem: hoje, eles estão se empenhan-
do para aprimorar não só seus diferenciais, mas 
em agregar fatores que, antes, não ofereciam 
aos visitantes. Por exemplo: destinos e hotéis de 
charme esforçam-se para dar, também, opções de 
diversão a quem ali chega. Destinos de muita be-
leza natural passaram a apostar em alternativas 
de luxo. Resorts de ski expandiram suas operações 
com atrações não só para o inverno. Ou seja, os 
produtos e destinos mais conceituados, de hotéis 
a países inteiros, querem satisfazer públicos de 
todos os tipos. 

Na prática, você vai notar, folheando esta edi-
ção do Grandes Destinos - que comemora também 
o sétimo ano da publicação -, que os resorts de 
inverno estão preparados para recebê-lo mesmo 
que você não goste de esquiar; que se você quiser 

viajar em família, vai encontrar boas opções nas 
páginas dedicadas a turismo de aventura ou a cru-
zeiros; e assim por diante. Assim sendo, diversos 
dos destinos selecionados atendem às suas expec-
tativas. Aproveite! 

Boa leitura e boa viagem!

Heloisa Ferreira da Rosa Levy
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Charme 
& Cultura
Charme 
& Cultura

Encantos para os olhos, conforto para o corpo, prazer para o espírito. Prepare-se para jornadas de 
muita emoção e aprendizado constante, por todos os cantos do planeta. Venha desfrutar um mundo 
de tradições únicas em cada viagem, descobrir culturas sem paralelo em jornadas inesquecíveis e 
apaixonar-se a cada momento, a cada parada.
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Mandarin Oriental Hyde Park
Morada da realeza

Os serviços são dignos da tradição inglesa. As su-
ítes, comparáveis às dos mais luxuosos castelos. 
A construção, um exemplar típico da ascendência 
real britânica. O Mandarin Oriental Hyde Park faz 
com que nos sintamos, todos, monarcas. Restau-
rantes premiados, spa completo – com uma linda 
vista do Hyde Park – e a localização, no coração 
de Knightsbridge, de onde se tem fantásticos pa-
noramas do Royal Parkland, completam a aura de 
glamour de sua viagem. Espetacular!

Nosso pacote inclui: 3 noites com café (full 
english)/Restaurante The Park no Mandarin 
Hyde Park London (5*) e traslados em Mer-
cedes S class. Preços por pessoa a partir de: 
Knightsbridge King £ 851 e Courtyard King 
£ 738 (01 Jun a 14 Dez). 
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Ultimate Luxury

A eterna elegância do
 The Peninsula Hong Kong

O The Peninsula Bangkok é um  oasis 
no River of Kings

Famoso pela suntuosidade e pelo conforto oferecido 
a seus hóspedes nas instalações modernas, equipa-
das com alta tecnologia e níveis de serviço perso-
nalizado jamais ultrapassados, os Hotéis Peninsula 
estão localizados nas cidades mais cativantes do 
mundo, na Ásia e nas Américas.

Há muito aclamado como um dos melhores hotéis 
do mundo, o The Peninsula Hong Kong, por exem-
plo, oferece acomodações elegantes, com magnífi -
cos panoramas da baía e serviços inovadores. Com 
restaurantes premiados, serviço de helicóptero, uma 
frota de limusines Rolls Royce, uma enorme piscina 
em estilo romano, fi tness center e o novíssimo Spa 
Peninsula, projetado pela consultoria internacional 
ESPA, o The Pensinsula Hong Kong oferece uma 

experiência única em requinte e sofi sticação, no 
coração do distrito de compras, negócios e entre-
tenimento de Kowloon.

Com um projeto inovador e exclusivo, construído 
em formato de onda, localizado às margens do Rio 
Chao Phraya, o The Peninsula Bangkok oferece, 
de todos os andares, vistas panorâmicas da cida-
de. Além disso, o hotel brinda seus hóspedes com 
gastronomia renomada, passeios em charmosos 
barcos fl uviais, piscina externa com três raias de 
natação, fi tness center e, a partir de dezembro, 
com o novo spa Peninsula, também projetado pela 
ESPA. Sem falar que o The Peninsula Bangkok está 
a um pulo das principais áreas de compras e atra-
ções turísticas.

The Peninsula Hotels
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O The Peninsula New York combina elegância clássica com o estilo contemporâneo.

O encontro da beleza do oriente com a hospitalidade do meio-oeste 
no The Peninsula Chicago

Localizado bem no coração do mais famoso centro 
de negócios, shopping e diversões de Manhattan, o 
The Peninsula New York oferece modernas e espaço-
sas acomodações. O fi tness center e spa, com três 
pavimentos, no topo do edifício, conta com uma 
piscina coberta e tem as mais avançadas instala-
ções e serviços de conforto. Não deixe de visitar 
o famoso Pen-Top Bar & Terrace e delicie-se com 
panoramas espetaculares de Manhattan.

Com acomodações suntuosas equipadas com tecno-
logia sofi sticada e vistas espetaculares da cidade, o 
The Peninsula Chicago é o endereço mais badalado 
da Magnifi cent Mile, nas proximidades das melhores 
áreas de compras e atrações culturais da cidade. 
Com um sofi sticado spa, recentemente reformado, 
piscina coberta, diversas opções gastronômicas e 
amplas instalações para reuniões, o hotel é um des-
tino perfeito para viagens de negócios ou lazer.

The Peninsula Hong Kong: diária com café da manhã 
no Restaurante The Lobby a partir de US$ 432. 
 
The Peninsula Bangkok: diária com café da manhã a 
partir de US$ 275; para os hóspedes que fi cam por mais 
de três noites consecutivas têm chá da tarde incluso. 

The Peninsula New York: diária com café da manhã a 
partir de US$ 531 + taxas. 

The Peninsula Chicago: 3 noites com café da manhã, 
um chá tarde para duas pessoas, a partir de US$ 2.213 
+ 15.4% taxa. 
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Indochina
Antigas tradições, novos horizontes

A força das tradições milenares está presente em cada 
detalhe, nos monumentos, nos templos e nas danças, 
na gastronomia... Mas a modernidade também se faz 
presente, nas modernas construções dos centros urba-
nos, nas ótimas opções de compras, no requinte e na 
preocupação de bem receber os visitantes. Embarque 
nesta jornada e descubra as maravilhas de países como 
a Tailândia, o Butão e o Vietnã, seus contrastes e seu 
charme. Apaixonante!

Nosso pacote inclui: 14 noites visitando Tailândia, Vie-
tnã e Camboja, passeios como um cruzeiro privativo no 
Rio Saigon, Halong Bay e o Rio em Hue, uma visita ex-
clusiva ao Museu Prasart (Bangkok), entre outros tours, 
acomodação em hotéis de luxo ou superior, traslados, 
pensão completa, visitando: Bangkok, Hanoi, Hue, Da 
Nang, Ho Chi Minh, Phnom Penh e Siem Reap. Preços 
por pessoa a partir de US$ 7.352 (Out a Dez).

Butão & Sikkim: 14 noites visitando o reino dos dra-
gões e India, em hotéis de categoria luxo/superior, 
traslados, pensão completa, visitando: Delhi-India, 
Darjeeling-India, Gangtok-Sikkim, Chalsa e Kalimpong-
West Bengal, Thimphu-Butão, Punakha, Paro. Preço por 
pessoa a partir de US$ 5.994 (Abr-Mai e Set-Out).
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China
Um mundo novo

Em cada olhar, uma surpresa, um encanto. Via-
jar à China é descobrir um mundo novo, cheio 
de atrações e curiosidades. Os templos e monas-
térios budistas, a gastronomia, as ervas medici-
nais, as técnicas de massagem... Tudo é envolto 
em tradições milenares, em hábitos que perdu-
ram há gerações, que remetem ao nascimento 
da civilização, que traduzem boa parte da cul-
tura oriental. Descubra esse universo tentador 
de opções. 

Nosso pacote inclui: 11 noites na China, vi-
sitando Shanghai, Guilin, Yangshuo, Chengdu, 
Xian, Beijing, acomodação em quartos club 
fl oor (quase todos os hotéis) com um check-
in privativo, um mestre de tai chi para toda a 
família durante visita a Grande Muralha, experi-
ência com uma família local em Shanghai, uma 
amostra do estilo de vida chinês como empinar 
pipa (Beijing), andar de bicicleta (Yangshuo), 
um passeio de canoa pelo Rio Yangshuo Yulong, 
aprender a caligrafi a em Shanghi, entre outros 
passeios, traslados, pensão completa. Preços a 
partir de US$ 5.596 (Jun e Jul). 
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Índia

Nosso pacote inclui: 1 noite no The Oberoi Mum-
bai (5*), 3 noites no The Oberoi Udaivilás (5*) 
– Udaipur, 1 noite no Aodi Hunting Lodge (5*) 
– Kumbhalgarh, 2 noites no Taj Hari Mahal (5*) 
– Jodhpur, 3 noites no The Oberoi Rajvilás (5*) 
– Jaipur, 2 noites no The Oberoi Amarvilás (5*) 
– Agra, 2 noites no The Oberoi New Delhi (5*), 
inclui pensão completa, acomodação com vista 
para o Taj Mahal, traslados, passeio de barco pri-
vativo pela Ilha de Elefanta (Mumbai), uma visita 
exclusiva a Galeria Maharaja´s Crystal (Udaipur), 
entre outros passeios. Preço a partir de US$ 10.415 
(Out a Mar 2007). 

Namasté!

Berço de uma cultura ímpar, de paisagens es-
petaculares e de construções sem igual, a Índia 
convida a uma jornada de prazeres e encantos. 
Para completar, todo o charme e requinte dos ho-
téis da rede Oberoi. Instalados em algumas das 
mais belas regiões do país, proporcionam a seus 
visitantes muito conforto e aconchego, além de 
vistas impressionantes – um dos hotéis da rede, 
para se ter idéia, fi ca do lado do Taj Mahal, um dos 
mais celebrados monumentos de todos os tempos, 
erguido sob o estímulo da paixão. Incrível!



11

The Ritz-Carlton, Santiago

Requinte e prazeres à mesa

Porta de entrada para o mundo de aventuras emo-
cionantes do Chile, Santiago oferece, por si só, 
uma série de boas surpresas a seus visitantes. 
Acolhedora por essência, a capital do país é um 
oásis de ótimos programas e serviços de qualida-
de. Que o diga o Ritz-Carlton, Santiago, um tem-
plo de requinte e gastronomia de ponta. Os chefs, 
por exemplo, mesclam elementos da sofi sticada 
cozinha mediterrânea a ingredientes típicos chi-
lenos. Não deixe de se deliciar, também, na Wine 
365: em sua adega, há uma variedade de vinhos 
para cada dia do ano. Aproveite a vida!

Nossos pacotes incluem:
Rota do vinho: passagem aérea LAN S.Paulo/
Santiago/S.Paulo em classe econômica, 3 noites 
no The Ritz-Carlton, Santiago (5*), 1 noite no 
Hotel Santa Cruz Plaza (4*) – Santa Cruz; pen-
são completa, visitas ao Valle de Casablanca, 
Valle del Cachapoal e Valle de Colchagua, todos 
os traslados e guia. Preços por pessoa a partir 
de US$ 1.799 (01 Jun a 30 Set) e US$ 2.177 (01 
Out a 01 Dez). 
Santiago: 3 noites com café no The Ritz-Carlton, 
Santiago (5*), traslados e city tour Santiago. Pre-
ços por pessoa/terrestre: a partir de US$ 386. 
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San Domenico Hotels

Nosso pacote inclui: 4 noites com café (quarto superior) no Masseria San Do-
menico (5*), um jantar para duas pessoas (sem bebidas) e upgrade conforme 
disponibilidade no check-in. Preços por pessoa a partir de € 660 (01 Out a 31 
Dez) e € 880 (01 Jun a 30 Set). 

San Domenico House: 3 noites com café (quarto superior ) e upgrade conforme 
disponibilidade no check-in. Preço por pessoa a partir de £ 338 + 17,5% taxa. 

Viagem no tempo

Prepare-se para uma fascinante viagem à Eu-
ropa medieval – cercado por todas as como-
didades dos dias de hoje, claro. Localizado em 
um castelo construído no século 14, na costa 
italiana do Mediterrâneo, entre as charmosas 
cidades de Bari e Brindisi, na Itália, o Mas-
seria San Domenico domina a paisagem, 
mesclando elementos de glamour e charme 
à imensidão do mar e às belezas naturais da 
região. Delicie-se com o mutipremiado e ex-
clusivo campo de golf, com os relaxantes tratamentos de spa ou, ainda, com o melhor da 
gastronomia da região. E se, na volta, fi car aquele gostinho de “quero mais”, conheça o San 
Domenico House, em Londres, que oferece um mundo de conforto e comodidade instalado 
na fervilhante área de Chelsea. Suas 16 requintadas suítes garantem mais uma experiência 
cheia de requinte, charme, exclusividade e relaxamento no Velho Continente. Encante-se!
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Four Seasons

Nossos pacotes incluem: 
Four Seasons Buenos Aires: passagem aérea S.Paulo/Buenos 
Aires/S. Paulo; traslados, 3 noites com café da manhã no quarto 
superior (acomodação na Torre), um almoço no Restaurante Le 
Mistral, uma garrafa de vinho, acesso ao health club, city tour. 
Preço por pessoa a partir de US$ 836 (01 Jun a 31 Ago). 

Four Seasons Carmelo: acomodação no bungalow com café da 
manhã, um almoço no Restaurante Pura, uma garrafa de vinho, 
um tratamento de spa para duas pessoas por estada, acesso ao 
health club. Preço diária US$ 190 (dom a qui) e US$ 210 (sex 
e sab) - reserva mínima de duas noites. 

Pura exclusividade

Aproveitar as delícias de Buenos Aires, hospedado em uma glamou-
rosa mansão construída no estilo francês da década de 20, instalada 
na mais sofi sticada região da charmosa capital argentina, a Recole-
ta, cercada por lojas e atrações culturais de primeira. Parece tenta-
dor? Pois a rede Four Seasons disponibiliza a experiência. E não só 
ela: se você prefere aproveitar o tempo livre curtindo um acolhedor 
passeio no campo, entre uma tacada e outra de golf, delicie-se no 
Four Seasons Carmelo, no Uruguai, onde você não só vai encontrar 
um dos mais belos e bem-projetados campos de golf do mundo, 
mas também muita exclusividade na hospedagem, composta por 
44 aconchegantes e luxuosos bangalôs. Haja inspiração!
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Pride of Britain Hotels

Nosso pacote inclui: 
Uma coleção de country homes em toda a 
Inglaterra, Escócia: Bailiffscourt Hotel, Har-
twell House, Eastwell Manor, The Goring, 
Judges Country House, Maison Talbooth, The 
Chester Grosvernor & Spa, The Royal Scots-
man, Glenmorangie House, entre outros; di-
árias a partir de £ 160.

Charme à inglesa

Os mais prestigiados hotéis de charme da 
Inglaterra uniram-se para oferecer a você a 
garantia de que suas férias serão inesquecí-
veis. São lugares exclusivos, que primam pela 
simpatia e pela excelência nos serviços e pelo 
bom-gosto na decoração. Então, prepare-se 
para conhecer alguns dos mais belos destinos 
do país, das tentadoras cidades aos emocio-
nantes refúgios naturais, sempre cercado por 
todo conforto e requinte.
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HotelFaena+Universe
Só faltava ele

Faltava à revitalizada área de Puerto Madero, 
um dos lugares mais charmosos de Buenos Ai-
res, um lugar como o HotelFaena+Universe. 
Trata-se de uma referência em sofi sticação, que 
alia a beleza da belle époque com o requinte de 
serviços de primeira classe. Tudo em um espaço 
criado sobre um armazém portuário da década 
de 20, com projeto assinado pelo conceituado 
designer francês Phillipe Starck. O resultado? 
Um verdadeiro centro de entretenimento de 
luxo, com bistrô, spa e um animado e concorri-

Nosso pacote inclui: passagem aérea S.Paulo/
Buenos Aires/S. Paulo, traslados, 3 noites com 
café da manhã no quarto executive, serviço de 
engraxate, ligações locais, acesso ao ginásio, 
piscina e sauna, city-tour privado. Preços por 
pessoa a partir de US$ 957 (01 Jun a 16 Jun e 
18 Jul a 01 Dez) e US$ 1.003 (17 Jun a 17 Jul). 

do cabaré. Não à toa, virou ponto de encontro 
de personalidades internacionais em suas pas-
sagens pela capital argentina. Incrível! 
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Romance
& Paraísos
Romance 
& Paraísos

Alguns dos mais belos destinos do mundo oferecem um brinde à paixão. São lugares para se desco-
brir a dois, cheios de encantos e de charme, que proporcionam uma experiência sem igual de rela-
xamento e romantismo, cercados por paisagens de sonho e por serviços de primeiríssima qualidade. 
Venha descobrir estas jornadas inesquecíveis e apaixone-se!
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México
Uma experiência fantástica

Sede de alguns dos mais espetaculares destinos, o Méxi-
co respira alegria e simpatia, transmitindo aquela agra-
dável sensação de acolhimento e bem estar o tempo 
todo. Isso, somado às excelentes opções de hospeda-
gem, às belezas naturais, à rica cultura e à impressio-
nante história do país, faz dele uma opção de viagem 
única, capaz de proporcionar a qualquer visitante um 
mar de experiências inesquecíveis. Venha aproveitar as 
belas praias, curtir a animada vida cultural e encantar-
se com os legados de povos tão misteriosos quanto fas-
cinantes, como Maias e Astecas. Arriba!

Cidade do México, Cuernavaca e Acapulco – 9 
noites: Passagem aérea com AeroMexico S. Paulo/
México//Acapulco/S. Paulo em classe econômica, 
café da manhã, traslados, 3 noites no Four Seasons 
México DF em apto. superior, com café da manhã, 
city tour com Basílica de Guadalupe e Piramides de 
Teotihuacan, 3 noites no Hotel Lãs Mañanitas em 
Cuernavaca em apto. tipo Orquídea ou Terraza, 3 noi-
tes no Hotel Pierre Marques em Acapulco em apto. 
Ocean View, city tour com show de clavadistas e tour 
laguna Coyuca com almoço. Preços por pessoa em 
base duplo a partir de US$ 2.940 (até 24/07/06) e 
US$ 2.852 (de 25/07 a 08/12/06).
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México
Cancun e Riviera Maya – 8 noites: passagem 
aérea AeroMexico S. Paulo/Cancun/S. Paulo em 
classe turista, traslados, café da manhã, 3 noi-
tes no Hotel JW Marriott Resort & SPA Cancun 
em apto Ocean View, tours na Isla Mujeres com 
almoço e ruínas Mayas de Tulum com parque 
Xel-Há, 5 noites hotel Paraíso de La Bonita 
Resort & Thalasso em suíte com piscina, pas-
seios Xcaret, Chichén Itzá com almoço. Preços 
por pessoa em base duplo a partir de US$ 3.872 
(até 24 Jul); US$ 3.775 (25 Jul a 31 Out) e US$ 
4.165 (01 a 15 Nov).

Cidade do México, Ixtapa e Zihuatanejo – 8 
noites: Passagem aérea com AeroMexico S. 
Paulo/México/Ixtapa/S. Paulo em classe eco-
nômica, traslados, 3 noites no Hotel Four Se-
asons México DF em apto Superior com café 
da manhã, city tour na Basílica de Guadalupe 
e nas pirâmides de Teotihuacan, visita a Cuer-
navaca e Taxco, 5 noites no Hotel La Casa que 
Canta em quarto (terraço). Preços por pessoa 
em base duplo a partir de US$ 3.147 (até 24 
Jul) e US$ 3.060 (25 Jul a 08 Dez).
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Cidade do México e Los Cabos – 8 noites: Pas-
sagem aérea com AeroMexico S. Paulo/México/
San Jose del Cabo/S. Paulo em classe econô-
mica, traslados, 3 noites no Hotel Four Sea-
sons México DF em quarto Superior com café 
da manhã, city tour com Basílica de Guadalupe 
e pirâmides de Teotihuacan, visita a Cuernava-
ca e Taxco, 5 noites no Resort Las Ventanas 
al Paraíso em Suíte Jr. Gardenview. Preços por 
pessoa em base duplo a partir de US$ 3.440 
(até 24 Jul); US$ 3.353 (25 Jul a 15 Out) e 
US$ 4.010 (16 Out a 08 Dez).

Outra opção: passagem aérea com AeroMexico 
S. Paulo/México/San Jose del Cabo/S. Paulo em 
classe econômica, traslados, 3 noites no Hotel 
Four Seasons México DF em quarto Superior 
com café da manhã, city tour na Basílica de 
Guadalupe e nas Piramides de Teotihuacan, vi-
sita a Cuernavaca e Taxco, 5 noites no Resort 
One & Only Palmilla em apto. Ocean Front 
Superior. Preços por pessoa em base duplo a 
partir de US$ 2.965 (até 24 Jul); US$ 2.878 (25 
Jul a 15 Out); US$ 3.232 (16 Out a 15 Nov) e 
US$ 3.478 (16 Nov a 08 Dez).
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One & Only
Palmilla

Pura tentação

Prepare-se para uma viagem em que simplici-
dade e luxo mesclam-se em perfeita harmonia. 
No One & Only Palmilla, em Los Cabos, você vai 
ter acesso a um mundo em que tudo foi pensa-
do para garantir seu conforto e bem estar. Da 
localização, em uma das mais belas praias, aos 
menores detalhes, como a presença de um mor-
domo atendendo cada suíte, você vai ter uma 
viagem de sonhos. O clima praiano e as simpá-
ticas tradições locais garantem tranqüilidade 
e relaxamento totais. Há até uma simpática 
capelinha – quem sabe, para que você possa 
agradecer a possibilidade de aproveitar as de-
lícias de um lugar tão especial. Desfrute!
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Nosso pacote inclui: 
7 noites com café e almoço (sem bebidas) no 
quarto Ocean Front Superior, traslados privati-
vo, tratamento e massagem especial para o ca-
sal, 5 jantares inclusos sendo um deles à luz de 
velas na praia. Preços por casal: US$ 6.050 (15 
Mai a 15 Jun e 16 Out a 15 Nov), US$ 5.785 (16 
Jun a 15 Out) e US$ 6.350 (16 Nov a 18 Dez). 
Acrescentar 28% de taxas. 

Outra opção: diária no Ocean Front One Be-
droom a partir de US$ 800 + 28%. 
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La Samanna
Luxo e discrição

Poucos lugares traduzem tão bem a palavra so-
fi sticação quanto o La Samanna. Hotel da rede 
Orient Express, ele oferece o que há de mais avan-
çado em termos de conforto. Das amplas acomo-
dações, com todo tipo de mimos para agradar aos 
mais exigentes visitantes, às praias particulares, 
onde se pode apreciar o mar cristalino e as areias 
brancas, passando pelas opções gastronômicas, 
com forte apelo da cozinha francesa-fusion, tudo 
é pensado para garantir o máximo de prazer, com 
toda discrição e exclusividade. Um brinde!
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Nossos pacotes incluem:
Honeymoon: passagem aérea American Airlines em 
classe econômica, 7 noites no deluxe one bedroom 
suíte com café da manhã buffet, traslados, cruzeiro 
ao pôr-do-sol, garrafa de champagne na chegada, um 
jantar romântico, uma massagem para o casal, dois ro-
bes La Samanna, um dia de locação de uma Mercedes 
para explorar a ilha (excluindo: combustível, seguro e 
taxas). Preço por pessoa a partir de US$ 4.425. 

Promoção - diárias: premium beachfront suite US$ 
895; deluxe ocean view suite US$ 650; deluxe ocean 
view US$ 365. Acrescentar 5% taxa (01 Jun a 31 Ago). 



24

Spas
Nossos pacotes incluem: 

Caneel Bay: 4 noites com café da manhã e jan-
tar; traslados, ver o pôr-do-sol em uma sessão 
privativa com direito à champagne, massagem 
para duas pessoas, presente de boas-vindas. Pre-
ço por pessoa (ocean view) a partir de US$ 1.850 
+ 18% de taxa (01 Jun a 16 Nov). 

Las Ventanas: 3 noites no oceanview junior suíte, 
preços por pessoa: US$ 938 (01 Jun a 15 Out) e US$ 
1.313 (16 Out a 18 Dez). Acrescentar 28% de taxas. 

Hawaii: passagem aérea American Airlines 
S.Paulo/Dallas/Honolulu/Maui/Kauai/Honolu-
lu/Dallas/S.Paulo em classe econômica, 7 noites 
de acomodação, day use no Hyatt Regency Dallas 
Fort Worth Airport, aluguel de carro da sua esco-
lha ou traslados privativos nas ilhas. Preço a partir 
de US$ 4.790 por pessoa. 

Polinésia Francesa: 6 noites em acomodação de luxo, 
1 day use em Papeete, traslados privativos. Preço a 
partir de US$ 3.330 (15 Out a 30 Nov) por pessoa. 

Banyan Tree Seychelles: 5 noites com café no hillside 
pool villa, preço por pessoa a partir US$ 2.375. Espe-
cial lua-de-mel, champagne e frutas na chegada, um 
café da manhã especial para o casal, 20% de desconto 
em massagens no spa. 

The Fairmont Mayakoba: 5 noites de hospedagem, 
preços a partir de US$ 685 (fairmont room) e US$ 843 
(casita deluxe) por pessoa. Acrescentar 12% taxa. 

Residence Mauritius: 5 noites no quarto ocean 
view com meia pensão (café e jantar) e taxas. Pre-
ço por pessoa a partir de US$ 1.190 (Jun a 30 Set), 
US$ 1.490 (Out a 20 Dez). Especial para casais em 
lua-de-mel, a noiva não paga a estadia, paga ape-
nas a meia pensão no valor de US$ 58/dia, ganha 
uma exótica cesta de frutas, uma garrafa de cham-
pagne no quarto e um jantar à luz de velas, além de 
uma bolsa de praia, pareô, camiseta e um jogo com 
cinco cartões postais (mínimo de 5 noites). 

Four Seasons Maldives at Kuda Huraa: 5 noites no 
beach bungalow com café, traslados. Preço por pes-
soa a partir de US$ 1.250 + US$ 8 por dia/taxa (01 
Jun a 31 Jul), US$ 1.450 (01 Ago a 15 Dez). Consul-
te os cruzeiros à bordo do Four Seasons Explorer. 

Hotel Guanahani St.Barthélemy: 5 noites no 
garden view superior room com café, traslados do 
aeroporto, esportes aquáticos não motorizados, 
acesso ao fi tness room, quadra de tênis. Preço por 
pessoa a partir de € 2.630 (13 Jan a 14 Abr) e 
€ 1.580 (15 Abr a 31 Out). 
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Family 
Celebrations

Family 
Celebrations

Nada mais importante do que compartilhar momentos mágicos com quem se ama. Viajar em 
família é sempre uma oportunidade de reencontro, de reaproximação, de curtir e compartilhar 
emoções. Também é a chance de aproveitar a sua maneira, as atrações, seja desbravando a 
natureza, conhecendo a cultura ou deliciando-se com a gastronomia. Aproveite o que a vida 
tem de melhor!
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Absinthe Motor Yatch
Aventura de uma vida com Entrée Alaska

O Alasca, um dos mais belos e inexplorados desti-
nos, é o palco deste fascinante e exclusivo cruzei-
ro. A bordo do Absinthe – um mega-iate no qual 
você conta com helicóptero para fazer expedições, 
além de conforto, privacidade e serviços incom-
paráveis – venha descobrir algumas das mais 
impressionantes paisagens e a fascinante cultura 
local, inacessível por outros meios. E o melhor: 
você mesmo ajuda a montar o roteiro, junto com 
o capitão e o líder da expedição. Prepare-se para 
uma fabulosa aventura!

Nossos pacotes incluem: 
Helicopter Yacht Absinthe: embarcação de 201 pés, 8 grandes cabines 
(acomoda 12 pessoas), roteiro do Alasca (Jun a Set), Preços do charter 
all-inclusive a partir de: US$ 294.000 (7 noites) ou US$ 42.000 (diária).

Outras opções de charter: 
M/Y Revelation: embarcação de 180 pés, 7 cabines – a partir de US$ 145.000
M/Y Safari Quest: embarcação de 120 pés, 11 cabines – a partir de US$ 97.000 
M/Y Safari Escape: embarcação de 112 pés, 6 cabines – a partir de US$ 64.000
M/Y Safari Spirit: embarcação 105 pés, de 6 cabines – a partir de US$ 48.000
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Acqualina, A Rosewood Resort
Uma obra-prima

Não é à toa que o novo Hotel Acqualina, A Rosewood 
Resort, em Sunny Isles Beach, já é considerado uma 
“obra-prima de frente para o mar”. Agraciado com 
vistas deslumbrantes tanto do mar quanto do hip-
notizante skyline de Miami, o resort, projetado sob 
a inspiração do estilo mediterrâneo, tem decoração 
ao mesmo tempo luxuosa e aconchegante, gastrono-
mia sensacional e um completo spa, que oferece uma 
bela vista da imensidão do horizonte. Além disso, 
aproveite os jardins tropicais, que convidam a mo-
mentos de relaxamento e descontração. Encantador! 

Nosso pacote inclui: 
passagem aérea American Airlines S.Paulo/
Miami/S.Paulo em classe econômica; 05 noites 
no quarto intracostal. Preços por pessoa a partir 
de: US$ 2.357 (01 Jun a 24 Jun e 26 Jul a 30 
Set), US$ 2.551 (25 Jun a 25 Jul) e US$ 2.627 
(01 Out a 01 Dez). 



28

Egito
Uma aventura faraônica

O Egito faz parte do imaginário de todo mundo. 
Para os menores, é a chance de estudar in loco a 
cultura milenar, a história do Rio Nilo, das pirâ-
mides, da esfi nge, dos templos multiseculares,.. 
Prepare-se para uma jornada cheia de encantos 
e história pelo berço de boa parte da sabedoria 
ocidental, em roteiros cheios de charme, que 
combinam exploração e navegação nas doses 
certas. Descobertas e belíssimas paisagens que 
aguardam por sua família!

Nosso pacote inclui: 4 noites no Four Seasons 
(5*) – Cairo, 4 noites de cruzeiro no Sun Boat 
IV (Cairo-Luxor), regime de pensão completa, 
traslados e visita a Abu-Simbel. Preço a partir de 
US$ 2.924 (Ago a Abr 2007).

Egito & Jordânia: total de 4 noites no Four Se-
asons (5*) – Cairo, 3 noites de cruzeiro no Sun 
Boat IV (Luxor-Aswan), 2 noites no Four Seasons 
Hotel (5*) – Amman, 2 noites no Petra Movenpi-
ck Hotel (5*) – Petra, traslados, pensão completa 
no Egito e café da manhã na Jordânia, passeios. 
Preço a partir de US$ 3.491 (Ago a Abr 2007).
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Norwegian 
Cruise Line

Norwegian Jewel – Mediterrâneo – 7 dias 
com saída e retorno de Barcelona, visitando 
Messina, Nápoles, Roma, Florença e Ville-
franche. Saída aos Domingos de 14 Mai a 27 
Ago. Preços de cabines familiares a partir de 
US$ 10.000 (Garden Villas – acomoda até 8 
pessoas) e US$ 3.500 (Courtyard Villas). 

Família que navega unida...

Prepare-se para experiências inesquecíveis, sin-
grando os mais belos mares, com todo conforto, 
junto com a família. As emoções começam já nos 
navios da Norwegian Cruise Line, Em seus corre-
dores, desfi lam obras de Matisse, Van Gogh... Um 
banho de cultura. Os restaurantes não fi cam atrás, 
apresentando legítimas obras de arte do melhor 
da gastronomia mundial. E tudo a bordo funciona 
no sistema freestyle, ou seja, sem horários rígidos, 
formalidades ou obrigações pré-estabelecidas. 
Faça parte desta viagem única!
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East Africa
Esplendor da natureza

A emoção de desbravar a natureza, seus encantos e suas belezas... E melhor, com toda a família. 
Países como Quênia e Tanzânia oferecem, além da possibilidade de contato intenso com a savana, 
aventuras sob medida para adultos e crianças. A você, basta curtir a paisagem e aproveitar cada 
momento de interação com a mata e com a rica fauna da região – esteja pronto para se encontrar 
com leões, zebras, girafas e muito mais. Aventure-se! 

Nosso pacote inclui: 1 noite no Nairobi Serena Ho-
tel, 1 noite no Sweetwaters Tented Camp, 2 noites 
no Samburu Intrepedis Club, 2 noites no Mara In-
trepedis Club, 1 noite no Mountain Village Lodge, 2 
noites no Ngorongoro Crater Tented Camp, 2 noites 
no Serengeti Serena Lodge, pensão completa, pas-
seios, guia coordenador para atividades com as crian-
ças. Preços a partir de US$ 7.490 (Jun a Jul e Dez). 

Quênia & Tanzânia: 10 dias visitando Amboseli 
Parque Nacional, Arusha, cratera de Ngorongoro, 
Serengeti Parque Nacional, Masai Mara em lodges/
hotéis de luxo sendo 1 noite no Norfolk Hotel, 2 
noites no Tortillis Camp, 2 noites no Ngorongoro 
Serena Lodge, 1 noite no Kusini Camp, 2 noites 
no Olonana, traslados, pensão completa e pas-
seios. Preços a partir de US$ 7.975 (Jun a Dez). 
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África do Sul

Singita: passagem aérea Johannesburg/Sabi Sands/Lebombo/Johannes-
burg; 2 noites no Singita Boulders Lodge em Sabi Sands, 2 noites no 
Singita Lebombo, 1 noite em Johannesburg no Michelangelo, game dri-
ves, pensão completa e traslados. Preço por pessoa a partir de US$ 6.016 
(01 Jun a 15 Dez). 
 
Mala Mala: passagem aérea Johannesburg/Mala Mala/Johannesburg; 2 
noites no Mala Mala Main Camp, 2 noites no Rattray´s e 1 noite em 
Johannesburg no D´Oreale, game drives, pensão completa e traslados. 
Preço por pessoa a partir de US$ 3.500 (01 Jun a 31 Mar 2007).
 
Royal Malewane: passagem aérea Johannesburg/Hoedspruit/Johannes-
burg, 3 noites no Royal Malewane com pensão completa, game drives e 
traslados. Preços por pessoa a partir de: US$ 3.655 (2 pessoas no luxury 
suite), US$ 5.560 (4 pessoas no Malewane suite - dois quartos com 
piscina privativa, sala de estar, deck com vista para a selva, mordomo 
e chef exclusivo, games privativos e quatro massagens no spa. (01 Jun 
a 10 Dez).

Interação total

Aquele sabor das aventuras de exploração, onde você é convidado para jornadas cheias de desco-
bertas, emoções e interação total com natureza. Embarque nesta viagem e conheça de pertinho a 
fauna e a fl ora africanas, em um roteiro com toda segurança para sua família e com conforto a toda 
prova. Neste quesito, um capítulo à parte: os lodges são instalados em pontos especiais, cheios de 
charme, completamente integrados com o ambiente. Uma grande aventura!
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South American Experience

Galápagos - Nosso pacote inclui: 3 noites (piso 
executivo) com café no Swissôtel (5*) - Quito 
com traslados incluso, 7 noites de cruzeiro pe-
las ilhas a bordo do Eclipse, pensão completa 
com bebidas (sem álcool), snorkeling, passeios. 
A embarcação tem uma das maiores cabines de 
todos os barcos de Galápagos. Preços por pessoa 
a partir de US$ 3.302 (10 Jun a 26 Ago, 11 Nov a 
25 Nov e 16 Dez a 30 Dez), US$ 3.653 (13 Mai a 
03 Jun, 30 Set a 04 Nov e 02 Dez a 09 Dez).

Peru - Nosso pacote inclui: passagem aérea com 
LAN S.Paulo/Lima/Cusco/Lima/S.Paulo em classe 
econômica, 3 noites (suíte executiva) com café no 
Hotel Mirafl ores Park (5*) – Lima, 1 noite (quar-
to deluxe) com meia pensão no Hotel Monasterio 
(5*) – Cusco, 1 noite (suíte) com meia pensão no 
Sol & Luna – Urubamba, 1 noite (quarto com vis-
ta) com café no Machu Picchu Sanctuary Lodge 
(5*), todos os traslados, passeios, excursão a Ma-
chu Picchu no trem Hiran Bingham com almoço. 
Preço por pessoa a partir de US$ 4.247.

Paraíso natural

Dois destinos que fascinam, fontes de conhecimento para toda a família. De um lado, uma terra 
de rochas negras e mar límpido e multicolorido, onde se escondem exemplares únicos de animais. 
Um lugar completamente sem igual, onde a paisagem, cuidadosamente preservada, hipnotiza, seja 
sobre as ilhas, seja sob as águas do Pacífi co. De outro lado, todo o esplendor da cultura inca, com 
seus monumentos e sua rica história de lutas e conquistas. Opções tentadoras para quem tem a 
aventura no coração, que mesclam encantos e aprendizagem. Prepare-se para muitas descobertas!
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AuroraEco

Um Brasil deslumbrante

Baseados em alguns dos mais bem-sucedidos 
exemplos de viagens de aventura e cultura com 
charme do planeta, os roteiros AuroraEco combi-
nam, com maestria, o sabor da emoção de explorar 
novos horizontes com toda a comodidade de ho-
téis e pousadas exclusivos e de atrações únicas no 
Brasil. Isso sem falar das opções gastronômicas, 
escolhidas “a dedo”, e do conforto de estar sempre 
acompanhado por guias treinados para que cada 
passeio seja único e inesquecível. Deslumbre-se! 

Nossos pacotes incluem: 
Sul da Bahia (biking/8 dias), a partir de 
R$ 5.223; Estrada Real (biking/8 dias), a par-
tir de R$ 4.550; Sul do Brasil (biking/7 dias), 
a partir de R$ 4.315; Estrada Real (walking/7 
dias), a partir de R$ 3.340; Lençóis Mara-
nhenses a Jericoacora (multisport/8 dias), a 
partir de R$ 3.936.
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ActiveActive
O fascínio de conhecer, de descobrir, de desbravar está em todos nós. Um instinto que permeia 
nossas vidas e nos estimula a participar de jornadas nas quais se busca explorar novos horizontes, 
desafi ar os próprios limites, ir além. São viagens de lazer para o corpo e descanso para a mente, 
cheias de emoções e encantos, capazes de reabastecer as energias consumidas no dia-a-dia e pro-
porcionar momentos de encantamento únicos. Experimente!
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Sabi Sabi
Desbravando a savana

Basta entrar no paraíso ecológico de Sabi Sabi para 
se sentir como um legítimo desbravador. Uma expe-
riência inesquecível pela savana, descobrindo as pai-
sagens e os sons da mata, deparando-se com alguns 
dos mais belos exemplares de fauna e fl ora. Uma ex-
periência completa de contato com a natureza – cer-
cada, claro, por toda a sofi sticação e as comodidades 
de uma hospedagem de primeira. Explore!

Nossos pacotes incluem: 
Safári: 2 noites no Selati Camp, 2 noites no Ear-
th Lodge, pensão completa com bebidas nacionais, 
2 safáris por dia e taxas locais. Preço por pessoa: 
US$ 2.865 (Mai a Set) e US$ 3.399 (Out a Dez). 

Safári Lua-de-Mel: 3 noites no Selati Camp na Lou-
renço Marques Honeymoon Suite, pensão completa 
com bebidas nacionais, 2 safáris por dia, taxas locais, 
jantar à luz de velas, cesta de frutas, decoração da 
suíte com fl ores e velas e ainda bilhete aéreo com a 
Federal Air Johannesburg/Sabi Sabi/Johannesburg. 
Preço por pessoa US$ 2.795 (Mai a Dez).
 
Inspiração e Elegância: 3 noites no Earth Lodge, 
pensão completa com bebidas nacionais, 2 sa-
fáris por dia e taxas. Para acomodação em suíte: 
US$ 2.897 por pessoa. Acomodação na Amber Pre-
sidential suite com safári em Land Rover privativo: 
US$ 5.795 por pessoa. (Mai a Dez).
*câmbio US$ 1,00 = ZAR 5,70
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Alvear Palace

Charme e sofi sticação com o The Best of Patagonia

Alguns dos mais renomados hotéis, resorts e destinos tu-
rísticos argentinos – da Patagônia em especial – uniram-
se para criar uma viagem cheia de encantos, de charme e 
de serviços de primeira, por uma das regiões mais impres-
sionantes do mundo. De Buenos Aires ao extremo sul do 
continente, você vai poder apreciar as mais variadas pai-
sagens, ter contato com a riqueza de culturas e tradições, 
em um passeio repleto de descobertas e encantos.
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Nosso pacote inclui: 
3 noites com café da manhã no palace 
premier, drinque de boas-vindas, almoço 
gourmet no La Bourgogne ou buffet no 
L´Orangerie (sem bebidas), fl ores e cesta 
de frutas todos os dias, serviço de mor-
domo 24 horas, acesso livre ao centro de 
ginástica. Preço por pessoa a partir de 
US$ 450 + 21% de taxa (01 Mai a 31 Ago). 

Um luxuoso túnel do tempo

A imponente porta de entrada do Alvear, de 
Buenos Aires, funciona como um túnel do tem-
po. Já no hall, um exemplo do que espera os 
visitantes: todo o glamour da França dos anos 
30, com serviços compatíveis aos dos mais len-
dários castelos. Predicados que fi zeram o Alvear 
alçar a posição de referência mundial em hos-
pedagem de luxo. Por essas e por outras, virou 
ponto de encontro de personalidades interna-
cionais. Sem falar de seu mais badalado restau-
rante, o L’Orangerie, e de programas como o chá 
das cinco no belo salão do hotel. Tudo embalado 
pelo contagiante ritmo do tango, presente, por 
exemplo, na renomada Esquina Carlos Gardel, 
uma casa de espetáculos que atende aos mais 
exigentes padrões. Fantástico!
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Llao Llao
The Best of Patagonia - Todo o charme da montanha
Há muito o Llao Llao, em Cerro Catedral, povoa o imaginário de quem gosta de aproveitar o tempo 
livre para fugir rumo às montanhas. O charme, a exclusividade e os serviços de ponta do hotel 
tornaram-no um dos mais desejados destinos para quem busca momentos de relaxamento e tranqüi-
lidade e de prazeres, tanto os relacionados à gastronomia quanto os proporcionados pelos serviços 
de spa, pelo campo de golf ou, simplesmente, pela contemplação da natureza. Relaxe!

Nossos pacotes incluem: passagem aérea S.Paulo/Buenos Aires/Bariloche/Buenos Aires/ S.Paulo 
em classe econômica; 2 noites com café no Alvear Palace Buenos Aires (5*), 3 noites com café 
no Llao Llao Resort Golf & Spa (5*), traslados. Preço por pessoa a partir de US$ 1.376. 
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The Best of Patagonia - Onde o vento faz a curva
Lá onde o Atlântico se encontra com o Pacífi co descortina-se uma das belas – e inóspitas - pai-
sagens. Embarque nessa aventura e encante-se com o charme da cidade mais austral de todo 
o mundo, Ushuaia, com as comodidades e a exclusividade do renomado Las Hayas Resort. Uma 
aventura para nunca mais esquecer!

Nossos pacotes incluem: 
Esquiador: 5 noites com meia pensão (sem be-
bidas), traslados, acesso ao health club, 4 dias 
de meios de elevação e traslado ao Cerro. Preço 
por pessoa a partir de US$ 777. 

Las Hayas

Primavera: 3 noites com café da manhã, trasla-
dos, acesso ao health club, tour pelo Parque Na-
cional Tierra Del Fuego (sem entradas), tour de 
dia inteiro pelo Lago Escondido e Fagnano, ticket 
para o Tren Del Fin Del Mundo (não inclui trasla-
dos). Preço por pessoa a partir de US$ 696. 



40

Patagônia
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Nossos pacotes incluem: 

3 Lodges: passagem aérea S.Paulo / Buenos 
Aires / Calafate / Buenos Aires / S.Paulo em 
classe econômica; 2 noites com café no Alvear 
Palace Buenos Aires (5*), 3 noites com pen-
são completa no Hotel Los Cerros, 2 noites 
com pensão completa na Hosteria Los Notros, 
2 noites com pensão completa na Estancia 
Cristina, traslados, passeios: Preço por pessoa 
a partir de US$ 3.374 (Set a 10 Dez). 

Outras Opções (validade Set 2006 – Mai 2007) 

Los Notros: pensão completa (sem bebidas al-
coólicas), traslados, menu de excursões de acor-
do com a programação da hosteria; 3 noites no 
quarto premium US$ 2.126 por pessoa. 
Los Cerros: meia pensão (café e jantar sem be-
bidas alcoólicas), traslados; 2 noites no quarto 
premium US$ 571 por pessoa. Opção c/pensão 
completa US$ 711.
Estancia Cristina: programa all inclusive de 2 
dias; US$ 395 por pessoa. 

The Best of Patagonia - A magia dos glaciares

Perto do extremo sul do continente, aos pés 
das imponentes montanhas patagônicas, em El 
Chaltén, Los Cerros brinda seus visitantes com 
paisagens únicas, que mesclam, além da cordi-
lheira, glaciares e lagos belos como poucos. O 
resultado? Uma agradável sensação de encanta-
mento e tranqüilidade. E basta seguir um pou-
co mais ao sul para encontrar o Los Notros, às 
margens do Parque Nacional Los Glaciares. No 
hotel, é tal a integração com a natureza que 
o mais famoso dos glaciares, o Perito Moreno, 
ilumina as janelas dos ambientes. Isso sem falar 
da exclusiva Estancia Cristina, com suas 12 aco-
lhedoras e charmosas acomodações, cercada por 
uma paisagem inesquecível. Aventure-se ! 

Los Cerros

Estância Cristina

Los Notros
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Explora Atacama

Referência na arte de conciliar belas paisagens 
a serviços únicos e muita exclusividade, os ho-
téis explora têm como moldura alguns do mais 
impressionantes ecossistemas. No Deserto do 
Atacama, considerado o mais árido do mundo, 
por exemplo, até o projeto arquitetônico foi 
pensado para se integrar à natureza, ao cenário 
de formações agrestes e a um céu tão límpido 
que ilumina as paisagens dia e noite. Na via-
gem, uma série de programas especiais pela re-
gião completam a experiência. Único!

Nosso pacote inclui: passagem aérea LAN S.Paulo / 
Calama / S.Paulo em classe econômica; 06 noites 
de hospedagem; pensão completa, traslados, pas-
seios com guia bilíngue, 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$ 3.831 (01 Mai a 16 Jun e 18 
Jul a 10 Dez) e US$ 3.988 (17 Jun a 17 Jul). 
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Explora Patagonia

No explora Patagonia, você é chamado a co-
nhecer as belezas do intrigante ecossistema 
patagônico em todo seu esplendor. Dos pam-
pas às geleiras, mergulhe nesta viagem cheia 
de aventuras e surpresas. Tudo cercado por todo 
o charme e a sofi sticação da hospedagem no 
explora, que promove passeios fascinantes pela 
região, regados com todos os cuidados que as 
explorações merecem. Sinta esta emoção!

Nosso pacote inclui: passagem aérea LAN SP/ Punta 
Arenas / SP em classe econômica; 6 noites de hospe-
dagem (quarto Cordilheira Paine), pensão completa, 
traslados, explorações diárias com guia bilíngue, 2 
noites Hotel Ritz-Carlton, Santiago (5*) com café da 
manhã e traslados. Preço por pessoa em quarto duplo 
a partir de: US$ 3.883 (01 Mai a 16 Jun e 18 Jul a 
31 Ago) e US$ 4.039 (17 Jun a 17 Jul). Passaporte 
explora: tarifas preferenciais ao combinar programas 
na mesma viagem; Patagônia-Atacama 8 noites US$ 
3.640 (base duplo); Atacama-Casas Rapa Nui 8 noites 
US$ 3.460 (base duplo). Consulte outras opções. 
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Travessias Explora

Explorações exclusivas

O lendário Salar de Uyuni, tido como a maior re-
serva de sal existente, no Atacama; a mitológica 
Ilha de Páscoa, no Oceano Pacífi co, e a impres-
sionante Patagônia, no extremo sul da América. 
Conheça os destinos das grandes expedições pre-
paradas pela rede explora para quem gosta de 
aliar paisagens únicas e muita exclusividade, em 
programas cheios de surpresas e emoções ines-
quecíveis. Curta a aventura!

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$ 5.920 (consulte datas de saída). 
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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 vice-versa). 
Consulte datas de saída. 

explora travessia Ilha da Páscoa: passagem aé-
rea LAN S.Paulo/Santiago/Ilha da Páscoa/San-
tiago/ S.Paulo em classe econômica; 4 noites em 
Casas Rapa Nui, pensão completa; explorações di-
árias 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$ 3.448 (01 Mai a 16 Jun e 18 
Jul a 31 Ago) e US$ 3.605 (17 Jun a 17 Jul). 
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Remota
Submerso na natureza

A aventura no Hotel Remota começa ainda an-
tes de você dar o primeiro passo dentro da char-
mosa construção, instalada em um dos pontos 
mais belos da Patagônia, perto do Parque Torres 
del Paine. Isso porque chegar ao lugar já é uma 
experiência encantadora, por entre a rica paisa-
gem do local. Uma jornada tão maravilhosa que 
os visitantes têm a sensação de fi car submersos 
na natureza e cultura de um lugar quase intoca-
do – sentimento ressaltado pela arquitetura do 
hotel, que tem o cuidado de se integrar total-
mente com o ambiente. Tudo cercado por muito 
conforto. Encantador!
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Nossos pacotes incluem: passagem aérea LAN 
S.Paulo / Santiago / Punta Arenas / Santiago / 
S.Paulo em classe econômica; 04 noites de hos-
pedagem com pensão completa (refrigerantes e 
vinhos da casa), traslados, explorações diárias, 
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$ 2.386 (01 Jun a 16 Jun e 18 Jul a 01 
Dez) e US$ 2.508 (17 Jun a 17 Jul). 

Outra opção: hospedagem com pensão com-
pleta (refrigerantes e vinhos da casa), trasla-
do, explorações diárias. Preços por pessoa: 3 
noites US$ 990; 4 noites US$ 1.335 e 7 noites 
US$ 2.340 (01 Jun a 31 Mai 2007). 
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Ski &
Snowboard
Ski &
Snowboard

A imensidão das montanhas nevadas, emolduradas por um céu de azul intenso e por verdejantes 
vales, traduz a imponência da natureza e convida a viagens de muito prazer e conforto. Descubra 
alguns dos mais celebrados resorts de ski e snowboard e divirta-se muito, tanto nas pistas quanto 
fora delas. Afi nal, os destinos de esportes de neve não se cansam de buscar, cada vez mais, alter-
nativas de lazer a seus visitantes e apresentam spas, opções culturais e gastronômicas de primeira 
grandeza. Diversão garantida!
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Valle Nevado
Pistas fervilhantes

Gente bonita, muita badalação e pistas prontas para você aproveitar o melhor da 
temporada de ski na América do Sul. Valle Nevado desponta como o lugar certo para 
quem quer, além de aproveitar as emoções dos esportes de neve, curtir muitas ativi-
dades. No resort, você e seus fi lhos têm diversão garantida, com opções que vão das 
escolinhas de ski para os menores à discoteca, spa e bons restaurantes. Isso sem falar 
das semanas temáticas, com atrações para todos os gostos. Divirta-se!

Nosso pacote inclui: passagem aérea S.Paulo/Santiago/S.Paulo em classe eco-
nômica pela LAN, 7 noites de hospedagem com meia pensão, uso ilimitado dos 
meios de elevação, traslados privativos e cartão de assistência ao viajante.

Preços por pessoa a partir de:
Hotel Valle Nevado (5*): US$ 3.198 (14 a 27 Jul); US$ 2.919 (28 jul a 13 Ago); US$ 
1.878 (14 a 24 Ago). Hotel Puerta del Sol (4*): US$ 2.698 (14 a 27 Jul); US$ 2.485 
(28 Jul a 13 Ago); US$ 1.628 (14 a 24 Ago). Hotel Tres Puntas (3*): US$ 2.316 (14 a 
27 Jul); US$ 2.086 (28 Jul a 13 Ago); US$ 1.886 (14 a 24 Ago). 

Promoções: 
Kids Free: saídas 30 Jun, 07 Jul, 08 Set e 15 Set, dois adultos em um duplo pagando 
100%, terão uma criança menor de 11 anos no pacote terrestre grátis. 
50% 2ª pessoa: saídas 16 Jun, 23 Jun, 18 Ago, 25 Ago e 22 Set, base em quarto 
duplo, o segundo hóspede tem desconto de 50% da tarifa adulto. 
Adicional grátis: saídas 28 Jul, 04 Ago e 11 Ago, base em quarto duplo, o terceiro 
hóspede (cama adicional) é grátis. 
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Chillán
Muitas emoções

De um lado, as pistas, com animadas sessões de 
ski e snowboard. De outro, um completo centro 
de cuidados com a saúde e o bem estar. Venha 
sentir, em Chillán, um mundo de emoções, da 
adrenalina dos esportes de neve ao conforto de 
massagens – há várias à disposição –, passando 
pelo romantismo da paisagem e pelas maravi-
lhas dos banhos de água termal. Nesta tempo-
rada, você e sua família também podem fazer 
parte do 1º Campeonato Brasileiro Amador de 
Ski e Snowboard, uma emocionante e alegre 
competição nos Andes. Uma delícia!

Nosso pacote inclui: passagem aérea S.Paulo/ 
Santiago/ Chillán ou Concepción / Santiago/ 
S.Paulo em classe econômica pela LAN, 7 noi-
tes de hospedagem com meia pensão, uso ilimi-
tado dos meios de elevação, traslados regulares 
e cartão de assistência ao viajante.
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Preço por pessoa a partir de: Gran Hotel (5*): 
US$ 2.753 (08 Jul a 05 Ago); US$ 2.323 (05 a 
13 Ago); US$ 2.166 (05 Ago a 02 Set). Hotel 
Pirigallo (4*): US$ 2.153 (08 Jul a 05 Ago); 
US$ 1.681 (05 Ago a 09 Set); Hotel Pirimahui-
da (3*): US$ 1.733 (08 a 29 Jul); US$ 1.246 
(29 Jul a 14 Out)

1º Campeonato Brasileiro Amador de Ski: 
(02 a 09 Set) Kids Free: menores de 11 anos 
acompanhados por um adulto, não pagam a 
parte terrestre. Adultos: Gran Hotel US$ 1.866; 
Pirigallo US$ 1.681; Pirimahuida: US$ 1.246. 
Preços não incluem a taxa de inscrição.

Promoções: 
Semana 19 Ago: hóspedes do Gran Hotel te-
rão pensão completa pelo preço da meia pensão 
(mínimo de 7 noites). 
Kids 50%: crianças menores de 11 anos, acom-
panhadas de um adulto tem desconto de 50% 
na tarifa de Ski Week (mínimo de 7 noites). 
2x1: saída de 09 Set a 30 Set (mínimo de 4 noites) 
nos hotéis, o 2º hóspede no mesmo quarto é grátis. 
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Pucón

Nosso pacote inclui: passagem aérea S.Paulo/ 
Santiago/Temuco/S.Paulo em classe econômica 
pela LAN, traslados, 7 noites de hospedagem no 
Gran Hotel Pucon (5*), com café da manhã, uso 
ilimitado dos meios de elevação, traslados diá-
rios ao Centro de Ski, 3 aulas de ski de 1h30m, 
1 banho termal, shows diários com a equipe de 
animação e de esportes e cartão de assistência ao 
viajante. Preços por pessoa a partir de: US$ 1.422 
(08 Jul a 28 Jul), US$ 1.166 (29 Jul a 12 Out). 

Simplesmente diferente

Passar a temporada de neve em Pucón é muito mais 
do que aproveitar as belas pistas nevadas que en-
volvem o cume das montanhas e dos vulcões da 
região. É deliciar-se com a paisagem ímpar, que 
contempla vegetação nativa, lagos, rios e fontes de 
águas termais. É, também, misturar aventura com 
boas opções de compra e com variadas alternativas 
gastronômicas. Descubra esse oásis de esplendor 
natural, com toda a comodidade – e a famosa sim-
patia dos habitantes da região. Encantador!
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Charme e tradição
Se há algo que Portillo soube manter ao longo 
de seus mais de 50 anos de história foi sua sur-
preendente capacidade de, temporada após tem-
porada, conseguir acolher cada vez melhor seus 
visitantes. Aproveite a excelência dos serviços, 
aliada ao charme do resort, às belas pistas e às 
paisagens espetaculares da região, que contem-
plam os anseios tanto de casais apaixonados 
quanto grupos de amigos e famílias com crian-
ças. Surpreenda-se!

Portillo

Nosso pacote inclui: passagem aérea 
S.Paulo/ Santiago/ S.Paulo em classe eco-
nômica pela LAN, 7 noites de hospedagem 
no Hotel Portillo (5*), com pensão com-
pleta, uso ilimitado dos meios de elevação, 
traslados privativos e cartão de assistência 
ao viajante. Preços por pessoa a partir de: 
US$ 2.705 (06 Jul 15 Jul e 30 Jul a 09 Set); 
US$ 3.145 (15 a 29 Jul). 

Promoções: 

Aulas coletivas grátis: saída de 17 Jun – míni-
mo de 7 noites. 
Criança grátis: menores de 11 anos acompa-
nhados dos pais, não pagam a parte terrestre. 
Consulte datas de saída. 
20% desconto: saída de 24 Jun – mínimo de 
7 noites. 
Somente mulheres: saída 26 Ago, mínimo de 
6 noites, 50% desconto para a 2ª mulher no 
quarto (mínimo de 7 noites). 
Semana da Pátria: saída 02 Set, pagando 6 
noites, a 7ª noite é grátis. 
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Superando expectativas

Visitar Las Leñas é entrar num mundo onde as 
tradições de serviços de primeira, de opções va-
riadas de hospedagem, de pistas para todos os 
níveis e de gastronomia de alto nível superam 
as expectativas. Ou seja: é passear em um lu-
gar onde tudo é pensado e feito para divertir e 
bem atender. Isso sem falar da grande qualidade 
da neve, por causa do clima seco, e de atrações 
emocionantes, como o ski de travessia. Adrenali-
na e muito charme!

Nosso pacote inclui: fretamento aéreo direto 
(sáb a sáb) Aerolineas Argentinas S.Paulo/ 
Malargue/ S.Paulo em classe econômica, 7 noi-
tes de hospedagem com meia pensão, uso ilimi-
tado dos meios de elevação, traslados regulares 
e cartão de assistência ao viajante.

Preço por pessoa a partir de: 
Hotel Piscis (5*): US$ 2.877 (08 a 28 Jul), US$ 2.553 
(29 Jul a 05 Ago); US$ 2.237 (05 Ago a 01 Set) 
Hotel Virgo (5*): US$ 2.668 (08 Jul a 05 Ago); 
US$ 2.269 (05 a 18 Ago); US$ 2.391 (19 a 26 Ago).
Escorpio (4*): US$ 2.452 (08 a 28 Jul), US$ 2.087 
(29 Jul a 05 Ago); US$ 1.766 (05 Ago a 01 Set). 

Semanas Temáticas (Hotel Piscis)
Jazz ....................................29 Jul a 05 Ago 
Gourmet .............................05 Ago a 11 Ago 
Tango .................................12 Ago a 18 Ago 
Arte & Vinho .......................19 Ago a 25 Ago 
Wine open ...........................26 Ago a 01 Set

Las Leñas
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Nosso pacote inclui: passagem aérea SP/Buenos Aires/SP em classe 
econômica com fretamento Buenos Aires/Chapelco/Buenos Aires, 7 noi-
tes de hospedagem, café da manhã, ski lifts, traslados regulares e cartão 
de assistência ao viajante.

Preços por pessoa a partir de: 
Hotel La Cheminee (Primeira Sup.): US$ 1.628 (15 a 28 Jul), US$ 
1.520 (29 Jul a 04 Ago), US$ 1.475 (05 a 25 Ago);
Hotel Patagonia Plaza (Primeira Sup.): US$ 1.683 (15 a 28 Jul), 
US$ 1.628 (29 Jul a 04 Ago), US$ 1.490 (05 a 25 Ago);
Hotel Le Chatelet (Primeira Sup.): US$ 1.588 (15 a 28 Jul), US$ 1.565 
(29 Jul a 04 Ago), US$ 1.490 (05 a 25 Ago);
Cabana Los Álamos (Cabana para 4 pessoas): US$ 1.270 (15 Jul a 
04 Ago), US$ 1.170 (05 Ago a 01 Set). 

Chapelco
Diversão e relaxamento

Uma bela paisagem emoldura as pistas de Chapelco, convidando você 
a uma viagem cheia de encantos, charme e conforto. Tudo cercado por 
aquele clima típico das aldeias de montanha. Aproveite para recarregar 
as baterias e aproveitar cada momento! 

Nosso pacote inclui: passagem aérea SP/Buenos Aires/Ushuaia/Buenos 
Aires/SP em classe econômica, 7 noites de hospedagem, café da manhã, 
ski lifts, traslados regulares e cartão de assistência ao viajante.

Preços por pessoa a partir de:
Ski Lodge Castor (Luxo c/ meia pensão): US$ 2.487 (08 Jul a 05 Ago), 
US$ 2.123 (05 Ago a 09 Set), US$ 2.055 (09 Set / Fechamento);
Hotel Las Hayas (Luxo): US$ 1.763 (15 Jul a 14 Ago), US$ 1.630 (14 
Ago a 30 Set);
Hotel Los Ñires (Primeira): US$ 1.166 (01 Jul a 15 Out);
Hotel Los Yamanas (Primeira): US$ 1.221 (01 Jul a 01 Out).

Cerro Castor
Uma nova estrela

Desponta um novo destino de ski e snowboard na América do Sul. Cerro 
Castor, além do charme do clima das montanhas, brinda seus visitantes 
com paisagens encantadoras, que convidam a momentos de muita tran-
qüilidade. E como está pertinho do extremo sul do continente, o resort 
também é base para atividades em família em Ushuaia, a cidade mais ao 
sul do mundo. Aproveite! 
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Aspen/Snowmass

Sempre surpreendendo

Centenas de atrações culturais, lojas requintadas, 
acompanhando todas as tendências da moda e 
da tecnologia, restaurantes renomados, onde 
circulam alguns dos mais reconhecidos chefs em 
atuação nos Estados Unidos. Não, não estamos 
falando de Manhattan ou de Bervelly Hills, mas 
da charmosa Aspen, que soma a isso tudo uma 
neve abundante e seca e a mais avançada infra-
estrutura de hospedagem e de transporte, ofere-
cendo muita diversão aos visitantes, a qualquer 
hora do dia ou da noite. Curta esta experiência!

Aspen
Nossos pacotes incluem: passagem aérea 
S.Paulo/Eagle/S.Paulo em classe econômica 
pela American Airlines, 7 noites de hospeda-
gem, 6 dias de ski lift e cartão de assistência 
ao viajante, os preços mencionados são por pes-
soa, base 2/hotel e 4/condomínio a partir de: 

The St.Regis (5*): US$ 2.600 (27 Nov a 15 Dez), 
US$ 4.585 (02 Jan a 31 Mar), US$ 2.430 (01 Abr a 
23 Abr) - inclui café da manhã. 
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Jerome (5*): US$ 5.618 (16 Dez a 04 Jan), 
US$ 4.030 (05 Jan a 15 Fev), US$ 4.250 (16 Fev a 
01 Abr), US$ 3.270 (02 Abr a 15 Abr). 

The Little Nell (5*): US$ 4.295 (03 Jan a 31 Mar), 
US$ 3.375 (01 Abr a 16 Abr). 

The Gant (4*): US$ 2.330 (15 Dez a 21 Dez, 
03 Fev a 14 Fev e 06 Mar a 02 Abr), US$ 3.110 
(22 Dez a 04 Jan), US$ 2.130 (05 Jan a 13 Jan), 
US$ 2.450 (26 Jan a 02 Fev e 15 Fev a 05 Mar). 

Sky Hotel (4*): US$ 3.465 (15 Dez a 21 Dez e 
16 Fev a 25 Mar), US$ 4.825 (22 Dez a 02 Jan), 
US$ 2.855 (03 Jan a 18 Jan e 26 Mar a 15 Abr). 

Aspen Square (4*): US$ 2.215 (15 Dez a 21 Dez), 
US$ 3.010 (22 Dez a 03 Jan), US$ 2.070 (04 Jan a 
08 Fev), US$ 2.295 (09 Fev a 31 Mar). 

Chateau Chaumont/Dumont (4*): US$ 2195 
(16 Dez a 21 Dez), US$ 3.050 (22 Dez a 03 Jan), 
US$ 2.220 (04 Jan a 14 Fev e 25 Mar a 31 Mar), 
US$ 2.490 (15 Fev a 24 Mar). 
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Aspen/Snowmass
Diversão em família

Uma vila charmosa, onde estão instala-
dos alguns dos melhores e mais exclusi-
vos condomínios da América, cercados 
por uma paisagem mágica, que alterna 
montanhas nevadas e vales verdejantes. 
Snowmass convida a uma temporada de 
emoções para toda a família, com atra-
ções para todas as idades. As pistas, vá-
rias e de todos os níveis, são um capí-
tulo a parte. E melhor: da porta de onde 
você estiver hospedado, seu acesso às 
áreas esquiáveis é instantâneo. Muita 
comodidade, charme e aconchego para 
você e sua família. 

Snowmass e Aspen Highlands
Nossos pacotes incluem: passagem aérea 
S.Paulo/Eagle/S.Paulo em classe econômica 
pela American Airlines, 7 noites de hospe-
dagem, 6 dias de ski lift e cartão de assis-
tência ao viajante, os preços mencionados 
são por pessoa, base 2/hotel e 4/condomí-
nio a partir de: 
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Woodrun V (5*): US$ 2.790 (27 Nov a 21 Dez e 
03 Jan a 17 Fev), US$ 3.490 (22 Dez a 02 Jan), 
US$ 2.960 (18 Fev a 25 Fev e 11 Mar a 01 Abr), 
US$ 2.780 (26 Fev a 10 Mar). 

Silvertree (5*): US$ 2.080 (27 Nov a 21 Dez), 
US$ 3.710 (22 Dez a 01 Jan), US$ 2.650 (02 
Jan a 16 Fev), US$ 2.890 (17 Fev a 31 Mar).

Woodrun Place (4*): US$ 1.480 (27 Nov a 21 
Dez), US$ 2.070 (22 Dez a 02 Jan), US$ 1.390 
(03 Jan a 16 Fev e 25 Fev a 04 Mar), US$ 1.480 
(17 Fev a 24 Fev e 05 Mar a 31 Mar)

The Crestwood (4*): US$ 3.117 (27 Nov a 21 
Dez), US$ 3.380 (22 Dez a 01 Jan), US$ 2.520 
(02 Jan a 16 Fev), US$ 2.780 (17 Fev a 25 Mar), 
US$ 2.210 (26 Mar a 16 Abr). 

Top of the Village (4*): US$ 2.498 (27 Nov a 
21 Dez), US$ 3.170 (22 Dez a 02 Jan), US$ 2.135 
(03 Jan a 03 Fev), US$ 2.680 (04 Fev 31 Mar). 

Ritz-Carlton - Highlands (5*): US$ 2.768 
(18 Nov a 14 Dez), US$ 3.656 (15 Dez a 22 
Dez), US$ 2.999 (04 Jan a 09 Fev), US$ 3.683 
(10 Fev a 03 Mar).
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Vail
Charme, muito charme

Um pedacinho dos alpes europeus encravado nas Ro-
chosas norte-americanas, Vail é um destino cheio de 
charme que consegue como poucos aliar a emoção das 
pistas com belezas naturais, arquitetura acolhedora e 
atrações imperdíveis. De centros de relaxamento e es-
tética a alguns dos mais renomados restaurantes, sem 
falar de lojas tentadoras, tudo foi pensado para acolher 
bem os visitantes, com muita comodidade e sofi stica-
ção. Encantador! 

Nossos pacotes incluem: passagem aérea 
S.Paulo/Eagle/S.Paulo em classe econômica 
pela American Airlines, 7 noites de hospeda-
gem, 6 dias de ski lift e cartão de assistência 
ao viajante, os preços mencionados são por pes-
soa, base 2/hotel e 4/condomínio a partir de: 
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The Lodge at Vail (5*): US$ 2.379 (27 Nov a 14 Dez), 
US$ 3.585 (15 Dez a 22 Dez), US$ 4.536 (23 Dez a 01 
Jan), US$ 3.403 (02 Jan a 01 Fev), US$ 3.946 (02 Fev 
a 01 Abr). 

Vail Cascade Resort & Spa (5*): US$ 2.075 (27 Nov 
a 22 Dez), US$ 4.306 (23 Dez a 02 Jan), US$ 3.130 
(03 Jan a 04 Fev), US$ 3.975 (05 Fev a 24 Mar). 

Sonnenalp Vail (5*): US$ 2.620 (27 Nov a 14 Dez), 
US$ 3.886 (15 Dez a 22 Dez), US$ 5.188 (23 Dez a 
01 Jan), US$ 4.308 (02 Jan a 31 Mar). 

Outras opções: 
Park Hyatt Beaver Creek Resort & Spa (5*): 
US$ 2.700 (27 Nov a 22 Dez), US$ 4.900 (23 Dez a 
01 Jan), US$ 3.617 (02 Jan a 31 Mar). 

Keystone Lodge (4*): US$ 2.300 (27 Nov a 22 Dez), 
US$ 3.200 (23 Dez a 01 Jan), US$ 2.700 (02 Jan a 04 
Fev), US$ 2.950 (05 Fev a 31 Mar). 
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Ski in Park City
Emoções a toda prova

O estado norte-americano de Utah é famoso por suas belas for-
mações naturais e pelas sensacionais áreas de ski e snowboard. 
A cidade de Park City, por exemplo, tem um centro de esportes 
de inverno, o Park City Mountain Resort, que engloba três dos 
mais celebrados e charmosos destinos de ski da América do 
Norte – Park City Mountain, Deer Valley e The Canyons – e fi ca 
a apenas 35 minutos do aeroporto internacional de Salt Lake 
City. Prepare-se para uma temporada de muita diversão. Você 
vai ter a chance, por exemplo, de conhecer o Utah Olympic 
Park e aprender a andar de bobsled (uma versão esportiva e 
mais moderna de trenó) e a dar saltos em ski. A animação está 
garantida também na cidade. Só para se ter uma idéia, é lá que 
ocorre, anualmente, um dos mais importantes festivais de cine-
ma, o Sundance Film Festival. Impressionante! 

Nossos pacotes incluem: passagem aérea S.Paulo/Salt Lake 
City/S.Paulo em classe econômica, 7 noites de hospedagem, 
6 dias de ski lift (Deer Valley Resort, The Canyons Resort, 
Park City Mountain Resort) e cartão de assistência ao via-
jante, os preços mencionados são por pessoa, base 2/hotel e 
4/condomínio a partir de: 

Park City Marriott (5*): US$ 2.723 (27 Nov a 21 Dez), 
US$ 3.338 (22 Dez a 01 Jan), US$ 2.940 (02 Jan a 20 Fev), 
US$ 3.005 (21 Fev a 31 Mar). 

Hotel Park City (5*): US$ 2.995 (27 Nov a 21 Dez), US$ 4.536 
(22 Dez a 01 Jan), US$ 3.818 (02 Jan a 30 Mar). 

Snow Flower (4*): US$ 2.626 (27 Nov a 21 Dez), US$ 3.300 
(22 Dez a 01 Jan), US$ 2.867 (02 Jan a 30 Mar). 

Stein Eriksen Lodge (5*): US$ 3.508 (01 Dez a 21 Dez), 
US$ 4.650 (22 Dez a 01 Jan), US$ 3.715 (02 Jan a 04 Fev), 
US$ 4.210 (05 Fev a 31 Mar). 

Trails End Lodge (5*): US$ 3.210 (01 Dez a 21 Dez), US$ 4.210 
(22 Dez a 01 Jan), US$ 3.475 (02 Jan a 01 Fev), US$ 3.950 (02 
Fev a 30 Mar). 

The Lodges at Deer Valley (4*): US$ 2.845 (01 Dez a 21 Dez), 
US$ 3.277 (22 Dez a 01 Jan), US$ 2.989 (02 Jan a 30 Mar).
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CruzeirosCruzeiros
A chance de descobrir diversos novos destinos, a emoção de singrar os mares e o charme típico das 
navegações explicam, em parte, o fascínio das viagens de navio. A esses fatores somam-se, ainda, 
serviços caprichados, muito requinte e inúmeras opções de entretenimento em alto-mar. São jor-
nadas de poesia, nas quais se pode aproveitar cada momento. E melhor: há sempre um navio e um 
roteiro que se encaixam perfeitamente com suas expectativas. Embarque nessa!
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Crystal CruisesUm mar de lazer

Experimente a sensação de se estar em um autên-
tico resort em alto-mar. A bordo, a diversão é ga-
rantida, com opções que vão de partidas de tênis 
a apostas no cassino, passando por premiados res-
taurantes e ótimas opções de compras. Se sua in-
tenção é, simplesmente, relaxar, sinta-se também à 
vontade, apreciando a paisagem e aproveitando os 
tratamentos corporais e estéticos. Tudo para provo-
car os sentidos e garantir emoções incomparáveis! 

Nossos pacotes incluem:
Crystal Symphony – cruzeiros de 7 a 14 dias, 
roteiros de Monumentos e Mitos, Aventuras no 
Aegean, Tesouros do Black Sea, Arte e Roman-
ce, Rota dos Vikings, Lobsters & Liberty, Outuno 

Espetacular, entre outros – (06 Jun a 31 Ago) 
Transatlântico, Mediterrâneo, Europa a partir de 
US$ 3.990 (14 Set a 20 Out) Nova Inglaterra e 
Canadá a partir de US$ 3.415 (12 Nov a 21 Dez) 
Canal do Panamá e Riviera Mexicana a partir de 
US$ 2.585. 
 
Crystal Serenity – cruzeiros de 7 a 19 dias, 
roteiros de Castles & Kilts, Kings & Czars, 
Contos de Fadas & Fjords, Baltic Bliss, La Dol-
ce Vita, Caribbean Medley, entre outros – (04 
Jun a 15 Nov) Europa e Transatlântico a partir 
de US$ 5.100 (25 Nov a 22 Dez) Caribe a par-
tir de US$ 2.950. 
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Windstar

Nossos pacotes incluem:
Wind Star – cruzeiros de 7 dias: (Mai a Nov) Medi-
terrâneo e Ilhas Gregas a partir de US$ 2.059. Canal 
do Panamá e Costa Rica a partir de US$ 1.579. 
Wind Spirit – cruzeiros de 7 dias: (Mai a Out) Me-
diterrâneo e Ilhas Gregas a partir de US$ 2.409. 
Caribe (St.Thomas ida/volta) e suas ilhas a partir 
de US$ 1.579. 
Wind Surf – cruzeiros de 7 dias: (Mai a Nov) Medi-
terrâneo a partir de US$ 2.259. (Dez) Caribe (Bar-
bados ida/volta) a partir de US$ 1.479. 

O charme da navegação a vela

O delicioso murmurar das velas será sua com-
panhia de viagem a bordo. Nos veleiros da Win-
dstar, sinta as emoções da navegação ao sabor 
dos ventos, que conferem um misto de sofi s-
ticação e informalidade à viagem. Tudo com o 
conforto proporcionado por quem se preocupa 
em encantar em cada detalhe: da decoração, 
requintada e acolhedora, ao cotidiano em alto-
mar, sem horários muito rígidos para atividades 
e refeições. Bem-vindo a bordo!
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Silversea

Nossos pacotes incluem:
Silver Cloud & Whisper – cruzeiros de 9-16 dias (Nov e Dez) – África e 
Oceano Índico, Extremo Oriente e Pacífi co Sul (Dubai, Mumbai, Singapu-
ra, Hong Kong, Bangkok); a partir de US$ 3.735.
Silver Wind – cruzeiros de 9-10 dias (Nov e Dez) - América do Sul (Rio de 
Janeiro, Buenos Aires, Santiago, Ushuaia); a partir de US$ 3.996.
Silver Shadow – cruzeiros de 7-14 dias (Out a Dez) - Caribe e México (Miami, 
Bridgetown, San Juan, Barbados, Fort Lauderdale); a partir de US$ 2.796.
Todos os navios Silversea – cruzeiros de 7-15 dias (Jun a Nov)- Europa 
(Mediterrâneo e norte europeu), a partir de US$ 2.923. 

Exclusividade e tranqüilidade

O conceito de uma viagem a bordo dos navios Silversea traduz o que 
lhe espera a bordo: o melhor em qualidade e estilo. São destinos es-
petaculares, completados com uma requintada decoração, serviços de 
primeira e muita exclusividade. E tudo com a conveniência do sistema 
all-inclusive, no qual tudo – até as gorjetas – está incluído. Conforto e 
tranqüilidade garantidos!
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Nossos pacotes incluem:
Tesouros do Japão, desde tradições antigas até a 
contemporânea cultura, visitas a castelos do sécu-
lo 17, ruínas de reino de Shilla, tumbas, templos, 
palácios em ruínas, jardins, entre outros passeios, 
são 14 dias saída Kobe/Niigata (18 Mar, 07 e 27 Abr 
2007) e Niigata/Kobe (08 e 28 Mar, 17 Abr 2007), a 
partir de US$ 5.699. 

Alaska, roteiro da passagem interna, 9 dias desde 
Ketchikan/Juneau ou vice-versa (Jun a Ago), a par-
tir de US$ 4.099.

Cruise 
West

Legendas do Pacífi co, explore uma das mais remo-
tas ilhas Sul do Pacifi co, tradicional vilas, visita em 
áreas da época da 2ª Guerra Mundial, snorkeling, 
santuários de reserva de pássaros e vida marinha, 
são 18 dias saída de Guam/Fiji (18 Dez 2006) e 
Fiji/Guam (15 Fev 2007), a partir de US$ 6.499.

Pérolas da Polinésia, aprenda com arqueologistas 
a cultura do polinésios, visita à ilha onde residen-
tes são descendentes de um único homem, passeios 
observando bem de perto os ninho de pássaros, en-
tre outras interessantes visitas, são 14 dias saída de 
Fiji/Papeete (02 Jan 2007) e Papeete/Fiji (03 Fev 
2007), a partir de US$ 5.499.
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O melhor do Pacífi co

A bordo, uma decoração requintada e a preocupação em oferecer os melhores serviços o tempo 
todo, para que os passageiros aproveitem cada momento de viagens espetaculares, nas quais você 
vai ter a oportunidade de conhecer alguns dos mais belos e exóticos destinos. Nos roteiros, Alasca, 
Polinésia Francesa, Japão... Não perca a oportunidade!
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Cruceros Australis
A última fronteira a seus pés 

O extremo sul do continente é o destino des-
ta fascinante exploração, a bordo dos navios 
Cruceros Australis. Ao passar pelo Cabo Horn, 
você vai se sentir desbravando os mares, fa-
zendo parte de legendárias jornadas aos pon-
tos mais ao sul do planeta. Uma apaixonante 
aventura, cercada por toda a segurança e as 
comodidades proporcionadas pelo que há de 
mais avançado em tecnologia de embarca-
ções. Emoção a toda prova!

Nosso pacote inclui: passagem aérea LAN S.Paulo/ 
Punta Arenas / S.Paulo em classe econômica; 6 dias 
de navegação com pensão completa; passeios e ex-
pedições. Preços por pessoa a partir de US$ 2.374 
(Set e Out), US$ 2.678 (Nov a 02 Dez). 

Outra opção: Mare ou Via Australis com pensão 
completa e expedições: Preços por pessoa na 
categoria “B”: 4 noites: US$ 1.110 (Set e Out), 
US$ 1.310 (Nov a 23 Dez) e 3 noites: US$ 960 (Set 
e Out), US$ 1.140 (Nov a 20 Dez). 
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Antartic Dream

Visitar o continente gelado, com suas paisagens 
hipnotizantes e muitas surpresas, é, ao mesmo tem-
po, um desafi o e uma conquista a quem encara esta 
aventura. Uma jornada de descobertas e emoções, 
onde você, além de contemplar todas as belezas vai 
ter a chance de aprender tudo sobre este trecho qua-
se intocado da natureza. Uma equipe de cientistas 
acompanha a exploração, dando detalhes tanto da 
formação quanto das espécies de fauna e fl ora an-
tárticas. Na fascinante jornada, você também vai ter 
a chance de conhecer um pouco mais sobre as in-
críveis paisagens patagônicas, com seus exemplares 
únicos de exuberância natural. Inesquecível! 
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Expedição Antártida 10 noites com pen-
são completa e expedições: Preços por 
pessoa: US$ 5.800/Amundsen, US$ 6.900/
Shackleton (09 Nov a 27 Fev 2007). 

Outra opção: passagem aérea S.Paulo/Bue-
nos Aires/Ushuaia/Buenos Aires/S.Paulo em 
classe econômica; 10 noites com pensão 
completa; coquetel de boas-vindas; pas-
seios e expedições. Preços por pessoa/deck 
Amundsen: US$ 6.275 (Nov). 

Patagônia com pensão completa e expedi-
ções: Preços por pessoa 4 noites USH/PUQ: 
US$ 900/Amundsen, US$ 1.200/Shackleton (Set a 
03 Nov e 10 Mar a 10 Abr) e 3 noites PUQ/USH: 
US$ 800/Amundsen, US$ 1.100/Shackleton (Set a 
Out e 17 Mar a 07 Abr). 

Outra opção: passagem aérea LAN S.Paulo/Santiago/
Punta Arenas/Santiago/ S.Paulo em classe econômi-
ca; 6 dias de navegação com pensão completa; co-
quetel de boas-vindas; passeios e expedições. Preços 
por pessoa/deck Amundsen: US$ 2.208 (Set e Out). 
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Skorpios
Todo o esplendor de fi ordes e geleiras

É cercado pelo conforto de um serviço de pri-
meira e pelo esmero em todos os detalhes que 
os navios Skorpios levam seus passageiros a um 
fascinante cruzeiro pelas belas paisagens da Pa-
tagônia, navegando entre imponentes geleiras e 
fi ordes chilenos. Uma chance única de descobrir 
algumas das mais impressionantes formações 
naturais em passeios regados a muita aventura 
e diversão. A bordo, além de contemplar a natu-
reza, você tem acesso a opções de gastronomia 
que nada deixam a dever às sensações de des-
bravar a natureza. Um arraso!

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 a bordo adicional 
(Sex), 6 dias de navegação, pensão comple-
ta, traslados, passeios e expedições. Preços 
por pessoa/cabine Atenas: US$ 1.869 (Set) e 
US$ 2.019 (Out a 02 Dez). 
Skorpios III – Rota exploradores Kaweskar: saí-
da e retorno de Punta Arenas, 6 dias de navegação 
(Sáb a Qui) com pensão completa, traslados, pas-
seios e expedições. Preços por pessoa cab. dupla A: 
US$ 2.397 (Set) e US$ 2.637 (Set a 02 Dez). 
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Hot Points

Nosso pacote terrestre inclui: Acomodação em Doha por 
3 noites em apartamentos com vista para o Golfo Pérsico, 
traslados, visita à cidade, tour em 4x4 pelo deserto e jantar 
Arabian Nights style. Preços por pessoa: com Ritz-Carlton, 
Doha (5*) a partir de US$ 1.397 e com Four Seasons, Doha 
(5*) a partir de US$ 1.416.

Novo oásis na Arábia

Se você gosta de conhecer todas as novidades do turismo, 
tome nota: depois de Dubai, que abriu os olhos do mundo 
para as maravilhas da Arábia, o Qatar também já conta 
com uma estrutura de alto luxo e serviços diferenciados 
para receber visitantes. O país aposta na diversão: há op-
ções para todos os gostos, de esportes náuticos a belíssi-
mos campos de golf, de safáris pelo deserto a compras... 
Tudo cercado por belíssimas paisagens!Nosso pacote inclui: passagem aérea LAN, SP/Lima/Los An-

geles/Lima/SP e mais o trecho Salt Lake City/Los Angeles em 
classe econômica; 2 noites no Hotel Loews Beverly Hills (4*), 
viagem em trem de 7 dias (Los Angeles/Salt Lake City) à bordo 
do GrandLuxe Train, visitando: Grand Canyon National Park, 
Cedar Breaks National Monument, Zion National Park, Grand Te-
ton National Park, Yellowstone National Park. Preço por pessoa 
a partir de: (Vintage Pullman) US$ 5.962, (Parlor Suite) US$ 
7.362, (Grand Suite) US$ 7.962 (Jul a Ago). Consulte datas.

Nova opção para Los Angeles

Quem precisa dar um pulinho na Costa Oeste dos Estados Uni-
dos ou no Canadá, agora pode contar com um vôo da LAN de 
São Paulo para Los Angeles com escala em Lima. Trata-se de 
uma nova alternativa, que alia os ótimos serviços da compa-
nhia com seu atendimento sempre simpático. Boa viagem! 
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Condições Gerais para Viagens Nacionais e Internacionais

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

CONDIÇÕES ESPECÍFICAS: Interpoint Viagens e Turismo Ltda., atuando no 
ramo de turismo como intermediária entre seus clientes e os prestadores de serviços 
nacionais e internacionais, declina de toda e qualquer responsabilidade por problemas 
oriundos de caso fortuito ou força maior, bem como por aqueles decorrentes de 
eventos da natureza, condições climáticas, etc, uma vez que sobre os mesmos não pode 
exercer nenhum controle. O passageiro e o agente declaram ter conhecimento de que 
a responsabilidade sobre a parte aérea do programa é integralmente da companhia 
aérea emitente do bilhete em nome do passageiro. A operadora não pode responder 
Civil, Criminal ou na forma do Código de Proteção ao Consumidor, por quaisquer 
contratempos, atrasos, danos a outros fatores, sendo esta responsabilidade total da 
companhia aérea que opera os vôos contratados, de acordo com o Código Brasileiro 
de Aeronáutica a as normas dele decorrentes, Þ 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 conÞ 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 conÞ rmada.
-Alteração: alterações de qualquer natureza na reserva anteriormente solicitada, im-
portará no pagamento de uma taxa no valor de US$ 50.

CANCELAMENTO:
A) Serviços terrestres: cancelamentos de reservas conÞ rmadas estão sujeitos ao paga-
mento 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 determi-
nações do operador local.
*Produtos de Ski, Abercrombie & Kent, tours regulares ou individuais, reserva de 
apart-hotéis, têm condições especíÞ 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 conÞ 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 especiÞ 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 
solicitados.
b) A parte aérea inclusa em nossos pacotes refere-se à classe operadora promocio-
nal, estando esta sujeita às condições de cada companhia aérea.

2- Comissão 
Os preços publicados neste catálogo são comissionados para as Agências de Via-
gens. 
Consulte o percentual do serviço especíÞ co.

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

RESPONSABILIDADE
1- Da Interpoint: como operadora associada à BRAZTOA, a Interpoint garante adotar 
todas as providências adequadas ao cumprimento desses programas, sendo responsável 
por sua organização, oferta, divulgação, contratação e execução.
2- Do Agente de Viagens: obrigação de informar e obter a aceitação dos 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 estive-
rem viajando desacompanhados ou somente com um dos pais, portar autorização 
de viagem assinada e com Þ rma reconhecida (validade da autorização para menores 
é de 3 meses). 
c)Viagens para Argentina, Uruguai, Paraguai a Chile: cédula de identidade (RG) - original 
emitida há menos de 10 anos e em bom estado para adultos e menores ou passaporte 
válido. Caso haja passageiros de nacionalidade não brasileira para o Cone Sul, consulte 
sobre a necessidade de visto. 
d)Estrangeiros: passaporte válido e RNE original. Consulte sobre a necessidade de 
visto para o país de destino. 
e)Documentos não aceitos: Certidões, 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 rece-
bimento.
-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 necessida-
des.

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 Þ 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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