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Apresentação
A 14ª edição do Grandes Destinos inspira-se em 

um novo conceito de luxo”, em evidência por todo 
o mundo. O máximo do luxo hoje em viagens é viver 
experiências e emoções inesquecíveis, é ser exclu-
sivo e intimista, oferecer serviços especialíssimos, 
como  poder chegar a um destino num hidroavião, 
em poucos minutos, é experimentar uma aventura 
confortável num ponto ermo do planeta, deliciar-se 
com comidas balanceadas e adegas maravilhosas. 
Além disso, é ir a um hotel rústico, mas dormir 
em lençóis do mais puro algodão e aproveitar as 
comodidades de última geração. É ser chique, mas 
ecologicamente consciente e correto. Luxo é poder 
vivenciar  em um destino, o que poucos podem.        

Pensando em tudo isso e sempre de olho nas ten-
dências em lugares mundo afora, oferecemos op-
ções de programas para todos os perfis de viajantes. 
Os que querem viajar em família, os românticos, os 
que adoram navegar, os aventureiros e assim por 
diante. Uma novidade neste número é o capítulo “A 
Cosmopolitan Week”, para quem quer dar uma esca-
pada a uma grande metrópole, em busca de cultura, 
sofisticados restaurantes e compras exclusivas.

Com tradição e vivências nos mais variados re-
sorts de neve, nossa equipe tem experiência em in-
dicar  as melhores opções de hospedagem em cada 
estação. Sabemos também quais são os melhores 
hotéis e fornecedores em cada destino ao redor do 
mundo, por isso oferecemos os programas “Gold” e 
“Platinum”, que permitem a você solicitar diferen-
ciais de serviço dentro dos mesmos roteiros, com os 
mesmos hotéis agregando assim, valor à viagem. 

Esses produtos vão rechear as páginas da nossa 
edição especial de aniversário, a ser publicada no 

2º semestre deste ano. Aguarde! São 25 anos de 
expertise, entre pesquisas, treinamentos, visitas 
técnicas a novos destinos e negociações para se 
chegar ao melhor custo/benefício, e dedicação a 
proporcionar jornadas memoráveis. 

Boa viagem!

Heloisa Ferreira da Rosa Levy
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Terras
& Povos
Terras
& Povos

Nada mais estimulante na vida do que conhecer a cultura, os costumes e a história de um país diferen-
te. A experiência enriquece os sentidos e  faz bem para a alma. Explica a sua existência e é a essência 
do “savoir vivre”. Da Jordânia à Indochina, do Egito à Sicília, prepare-se para se hospedar com luxo e 
muitas estrelas em jornadas emocionantes, prepare-se para descobrir cantos e recantos exclusivos. 
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Surpreendente! 

Esta é uma viagem com muito exotismo, rica cultura, arqueologia e praias de águas cristalinas. Bem-vindo à 
Turquia, país que fascina os sentidos e tem tradição na arte da boa hospitalidade. Na envolvente Istambul, 
perca-se pelas ruelas labirínticas, conheça mesquitas e palácios e deixe-se embriagar pelos aromas e sabores 
locais. Já em Capadócia, descubra uma cidade moldada pelo tempo, onde os povos antigos viveram em im-
pressionantes casas subterrâneas. No litoral, outra maravilha. No encontro do Mar Egeu com o Mediterrâneo, 
Bodrum revela charme, luxo, badalação e muitos tesouros. Deslumbrante!

Sugestão de Roteiro - Istambul e Capadó-
cia: passagens aéreas internas - Istambul/
Kaysere/Istambul em classe econômica, 4 
noites em Istambul, no Four Seasons Sul-
tanahmet (5*), Superior, 2 noites na Ca-
padócia, no Anatolian Houses (5*), em 
Suíte Standard. Café da manhã, traslados e 
passeios privativos, com guia em português 
ou espanhol. Preço por pessoa, em acomo-
dação dupla, € 2.696 (1 apr a 31 out). Pas-
seio de balão opcional na Capadócia, preço 
por pessoa € 310.

Sugestão de Roteiro - Istambul, Capadócia e 
Bodrum: passagens aéreas internas - Istambul/
Kaysere/Istambul/Bodrum/Istambul em classe eco-
nômica, 3 noites em Istambul, no Hilton Istambul 
(5*), Bosphorus View, 2 noites na Capadócia, no 
hotel Anatolian Houses (5*), em Suíte Standard, 
4 noites em Bodrum, no hotel Barbaros Bay Kem-
pinsky (5*), Superior. Café da manhã, traslados e 
passeios privativos, 4 dias de locação de carro em 
Bodrum. Preço por pessoa, em acomodação dupla, € 
3.702 (15 mai a 15 set 2008) e € 3.205 (16 set a 31 
out 2008). Passeio de balão opcional na Capadócia, 
preço por pessoa € 310. 

Turquia



6

Tesouros do Oriente Médio 

No topo da lista dos destinos mais espetaculares e 
imperdíveis da terra, a Jordânia tem o poder de fas-
cinar qualquer viajante. São muitas as preciosidades 
a descobrir. Petra, a cidade esculpida na rocha pelos 
nabateus – reverenciada no cinema em ‘Indiana Jones 
e a Última Cruzada’ – é de uma beleza ímpar, mágica, 
indescritível. Sobretudo à noite, sob a luz de velas e de 
um céu estrelado para nunca mais esquecer. O deserto 
de Wadi Rum, outra jóia do país, exibe um sem-fim de 
dunas e formações rochosas únicas. Uma visita digna 
das “mil e uma noites”. E o Mar Morto, conhecido por 
suas águas de propriedades terapêuticas, é o endereço 
de sofisticados resorts.  

Sugestão de roteiro: 2 noites em Amman no 
Hotel Four Seasons (5*), Deluxe, 2 noites 
em Petra no Movenpick Resort (5*), Junior 
Suíte, 3 noites no Mar Morto, no Kempinski 
Dead Sea (5*), Ishtar Superior, café da ma-
nhã diário, traslados e passeios privativos, 
ingressos a sítios históricos com assistência 
de guia especializado. Preço por pessoa, em 
apto. duplo, a partir de US$ 2.215,00 (15mar 
à 15 dez 2008).

Jordânia
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Convento do Espinheiro, patrimônio requintado
 
Prepare-se para uma viagem inebriante. O destino? 
A histórica cidade de Évora, Patrimônio da Humani-
dade pela Unesco, encravada numa das regiões mais 
cobiçadas de Portugal, o Alentejo e sua magnífica 
paisagem de planície. Instalado em um belo conven-
to do século 15, declarado Monumento Nacional, o 
Convento do Espinheiro Hotel celebra a arte de bem 
viver. Recebe seus hóspedes com elegância, bom 
gosto, alta tecnologia e um requinte que se traduz 
por todos os cantos. Degustações de vinho debaixo 
de arcadas góticas, massagens no spa premiadíssimo 
e delícias gourmets da culinária regional completam 
a experiência sofisticada. Uma preciosidade!         

Sugetão de roteiro: 2 noites em Lisboa, 3 
noites em Évora, no Convento do Espinheiro 
Heritage Hotel & Spa (5*), Deluxe Heritage, 
Café da manhã diário, uma semana de locação 
de carro. Preço por pessoa, em acomodação 
dupla, a partir de € 754 (fins de semana - 1 
mai a 31 out 2008) e € 845 (Domingo à Quin-
ta - 1 mai a 31 out 2008).

Portugal
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Stile Siciliano
 
Poucas ilhas no mundo exibem a riqueza cul-
tural da italiana Sicília. Ocupada  pelos mais 
diversos povos, dos gregos e fenícios aos nor-
mandos, ela herdou  maravilhas arquitetônicas, 
entre mesquitas e templos milenares. Some a 
isso a beleza das praias banhadas por águas 
cristalinas, castelos e ruínas medievais, a re-
ceptividade do povo siciliano, a hotelaria de 
luxo e, é claro, a fantástica gastronomia. Bem-

vindo a uma “nova Sicília”, aquela que vai além 
do que os filmes hollywoodianos deixaram em 
nossas mentes. Da fervilhante Taormina, e suas 
sofisticadas boutiques, restaurantes, bares, co-
loridas lojas de marzipans e sorveterias, a Sira-
cusa, a primeira cidade grega da ilha, há muito 
a descobrir. Sem falar no Vulcão Etna, cenário 
intrigante para um trekking inesquecível. Uma 
viagem surpreendente!   

Itália
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Sugestão de roteiro Cultural & Gastronômico: 
4 noites em Taormina, no hotel San Domenico 
Palace (5*), Superior Ocean View, 4 noites em 
Mazzara del Vallo, no hotel Kempinski Giardi-
no de Costanza (5*), Deluxe. Café da manhã 
diário, 6 almoços gastrônomicos nos melhores 
restaurantes da Sicília com seleção  de vinhos 
regionais, 2 jantares super exclusivos regados à 

champagne, degustações de vinho em renoma-
das vinícolas, 7 dias de  locação de carro Alfa 
Romeo 156 SW, traslados e passeios privati-
vos com guias  altamente qualificados. Preço 
por pessoa em acomodação dupla, a partir de  
¤ 3.782 (15 abr a 31 out 2008).
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Vita alla Siciliana

Sugestão de roteiro Esportivo: 4 noites em Taormina, no hotel Castello di 
San Marco (5*), Classic, 3 noites em Cefalú, no hotel Relais Santa Anastacia 
(5*), Junior Suíte. Café da manhã diário, 4 almoços gastronômicos, 1 jantar 
especial em Cefalú, 7 dias de locação de carro, traslados privativos, instrutor de 
mergulho Padi, trekkings monitorados por guias do CAI (Clube Alpino Italiano), 
equipamentos da renomadas marcas Mares, Cressi e Tecnisub. Preço por pessoa, 
em acomodação dupla, a partir de ¤ 2.788 (15 abr a 15 out 2008).
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Sugestão de roteiro “Lua-de-Mel”: 3 noites em Taormina, no hotel Villa 
Carlota (5*), Junior Suíte, 4 noites na Ilha de Panarea , no  hotel Raya (5*), 
Junior Suite. Café da manhã diário, 1 jantar especial no restaurante Il Bar-
caiolo, passagem de hydrofoil Milazzo/Panarea/Milazzo,  1 diária  de locação 
de Scooter em Lipari,  traslados privativos. Preço por pessoa, em acomodação 
dupla, a partir de ¤ 3.420 (1 mai a 30 set 2008).
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Rússia

Sugestão de roteiro: 3 noites em Moscow, no 
Baltschug Kempinski (5*), Deluxe Kremlin View, 
3 noites em St. Petersburg, no Grand Hotel Euro-
pe (5*) - em acomodação Deluxe. Café da manhã 
diário, traslados e passeios privativos em carro de 
luxo, 1 ingresso ao Circo de Moscow e outro ao 
balé no Teatro Maiirinski. Preço por pessoa, dupla 
€ 4.075 (14 mai a 26 jul - 20 ago a 25 out 2008)e  
€ 3.705 (27 jul a 19 ago 2008). Preços não váli-
dos para períodos de feiras e feriados.

Vida de czar, luxo sem limites! 

Terra dos Romanov, a Rússia guarda preciosidades in-
contáveis e convida a uma viagem única e marcante.  
De tesouros arquitetônicos, históricos e artísticos a uma 
diversidade cultural inimaginável, há muito para desco-
brir em Moscow e St. Petersburg. Ninguém resiste aos 
espetáculos de balé, ao Circo de Moscou, à Filarmônica 
de St. Petersburg, ao rico acervo do Museu Hermitage e 
à beleza do Kremlin e da Praça Vermelha. Tão pouco ao 
caviar, à vodca, à alta gastronomia e à sofisticação dos 
hotéis com serviços dignos dos czares. 
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Luxo e modernidade
 
A China inspira grandiosidade. Tanto em termos de proporções como 
em cultura, história, arte, culinária, arquitetura e luxo. Conheça ex-
traordinárias obras arquitetônicas, como a Cidade Proibida e a Grande 
Murulha, e cidades fervilhantes e up-to-date em tudo, como Pequim, 
Hong Kong e Shanghai, a chamada “Paris do Oriente”. E preciosidades 
como Xian, antiga capital de numerosas dinastias e ponto de partida 
para a lendária Rota da Seda, entre outras tantas atrações. Tudo regado 
a excelência de serviços, hotelaria de muitas estrelas e mordomia nos 
mínimos detalhes. Em Hong Kong, por exemplo, o traslado é feito a 
bordo de um Rolls Royce. Deslumbre-se!

Sugestão de roteiro: passagens aéreas dos 
trechos internos - Beijing/Xian/Shangai/
Hong Kong em classe econômica, 3 noites em 
Beijing, no hotel Península (5*), Club Grand 
Deluxe, 2 noites em Xian, no hotel Shangri-
la (5*), Horizon Club, 3 noites em Shangai, 
no hotel Portman Ritz Carlton (5*), Club 
Room, 2 noites em Hong Kong, no hotel Pe-
ninsula (5*), Harbour View. Café da manhã 
diário, 6 almoços gastronômicos, 1 jantar es-
pecial e show de acrobatas em Shangai, pas-
seio de barco privativo no Lago Kunming, em 
Beijing, traslados (em Hong Kong, em Rolls 
Royce) e passeios privativos em todo roteiro. 
Preço por pessoa, em acomodação dupla, a 
partir de US$ 7.129 (1 abr à 15 dez 2008). 
Valores não válidos de 1 à 31 Ago 2008,  de-
vido aos Jogos Olímpicos de Beijing.

China
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Sugestão de Roteiro: 3 noites em Bangkok, no 
hotel The Oriental (5*), Superior, 3 noites em 
Hanoi,  no hotel Sofitel Metrópole (5*), Classic 
Deluxe, 1 noite em Hue, no La Residence Hotel 
& Spa (5*), Superior, 2 noites no The Nan Hai 
(5*), One Bedroom Villa, 2 noites em Ho Chi Minh 
(antiga Saigon), no Park Hyatt Saigon (5*), Park 
Room, 2 noites em Siem Riep, no Raffles Grand 
Hotel D’Angkor (5*), Landmark. Café da manhã 
diário, 5 almoços gastronômicos, traslados e pas-
seios privativos em carro de luxo, com guia em 
idioma em inglês. Preço por pessoa, em acomoda-
ção dupla, a partir de US$ 6.305 (1 abr a 30 set 
2008) e US$ 6.448 (1 out a 31 out 2008).    

Indochina

Jornada de tradições 

De um lado, tradições milenares presentes 
em monumentos, palácios e sítios arqueoló-
gicos, na culinária e em hábitos e costumes 
mantidos ao longo de gerações. Do outro, 
a modernidade caótica de cidades orientais 
efervescentes, como Bangcoc e seus néons e 
mercados multicoloridos. O sudeste asiático 
abre as portas para uma viagem de grandes 
riquezas e contrastes. Some a isso o luxo da 
hotelaria cinco-estrelas, a excelência de ser-
viços e a hospitalidade de um povo gentil e 
sorridente. Descubra maravilhas pela Tailân-
dia, Vietnã e Camboja. 
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Sugestão de  roteiro: 2 noites em Delhi, no hotel Taj 
Mahal (5*), Superior, 2 noites em Udaipur, no hotel 
Taj Lake Palace (5*),  Luxury, 2 noites em Jodphur, 
no hotel Taj Umaid Bahawan Palace (5*), Palace, 
2 noites em Jaipur, no hotel Rambagh Palace (5*), 
Palace, 2 noites em Agra, no Oberoi Amarvillas (5*), 
Premier. Café da manhã diário, passeios e traslados 
privativos. Preço por pessoa, dupla, a partir de US$ 
3.976 (16 abr a 30 set 2008), US$ 5.230 (1 a 31 out 
2008) e US$ 5.501 (1 a 30 nov 2008).

India
Zen 
Um dos países mais enigmáticos do planeta, a Índia 
é capaz de seduzir viajantes antes mesmo de desem-
barcarem por lá. É só imaginar as roupas coloridas e 
ricamente adornadas, as lindas peças de decoração, 
a culinária exótica e condimentada, a prática de ritu-
ais tradicionais que harmonizam corpo e mente... Do 
Rajastão, a maior e mais visitada região da nação, ao 
Taj Mahal, o grande cartão-postal indiano, erguido em 
nome da paixão, prepare-se para uma viagem marcan-
te, regada a uma cultura ímpar, muito exotismo, paisa-
gens e monumentos fascinantes. Como se não bastasse, 
conte com serviços e mordomias dignos de marajás em 
hotéis de primeira linha. Uma viagem de prazeres! 
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A Cosmopolitan  
 Week
A Cosmopolitan  
 Week

Estar em algumas das metrópoles mais efervescentes e vibrantes do mundo signifi-
ca dar um mergulho no que há de melhor em tudo: hotelaria, gastronomia, moda, 
arte, cultura, lazer, entretenimento, vida noturna... De escapadas de fim de semana 
rumo a capitais da América do Sul a viagens rápidas para grandes cidades da Euro-
pa e dos Estados Unidos, prepare-se para desfrutar da boa vida urbana.
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New York
The city that never sleeps
Prato cheio para gourmets e ávidos consumidores, 
não é difícil topar com celebridades numa das ci-
dades mais cosmopolitas do mundo. E mais: ela se 
renova a cada instante. Marco tradicionalíssimo na 
hotelaria e na paisagem de Manhattan, num dos 
endereços mais celebrados da Big Apple, o The 
Plaza está de volta com glamour e comodidades 
de última geração, após uma reforma milionária. O 
resultado: primoroso. Todas as acomodações foram 
redesenhadas mesclando o estilo de Luís XV e o 

espírito contemporâneo. Conheça os lendários Oak 
Room e Oak Bar, pontos de encontro da crème de la 
crème da sociedade nova-iorquina, e não deixe de 
experimentar o novo spa da grife francesa Caudalie, 
consagrada pela vinhoterapia. Esplendoroso!

The Plaza (5*) - Deluxe. Preço por apto a partir 
de US$ 815 (1 abr a 31 out 2008), não inclui taxas 
e café da manhã.
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Miami

The Setai: Studio Suite City - diárias a partir 
de U$S 495, não inclui taxa de 13% e café da 
manhã. (16 mai a 15 out 2008).

The South Beach Style
Tropical, chique, envolta por um clima latino 
irresistível, Miami é um oásis de boa vida. Dona 
de hotéis luxuosos com spas incríveis, ela reú-
ne um sem-fim de restaurantes badalados, óti-
mas opções de vida noturna e ainda é o paraíso 
para viajantes que adoram comprar. Shoppings 
e bairros bacanas repletos de lojas a céu aber-
to convidam ao deleite. Da fervilhante área de 
South Beach, por onde circulam carros conver-

síveis, modelos e celebridades, ao outlets nos 
arredores, como o Sawgrass e suas tentações, e 
os campos de golfe, a cidade norte-americana 
vem conquistando cada vez mais por seu status 
de destino cool. Uma delícia de viagem!   
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Mandarin Oriental Hyde Park
Yes, sir!
Elegância e glamour estão presentes em todos 
os detalhes do Mandarin Oriental Hyde Park. No 
coração de Knightsbridge e suas seletas lojas 
e a poucos passos do Hyde Park, o hotel ofe-
rece suítes dignas de reis e rainhas e mimos 
que vão do puro linho irlandês nas camas ao 
menu de travesseiros à disposição. E mais: res-
taurantes premiados, um bar badalado e um spa 
fantástico agradam os mais exigentes viajantes 
internacionais. Uma morada perfeita para cur-
tir a atmosfera de tradição e modernidade na 

efervescente capital inglesa. Algumas dicas? 
Não perca as boutiques da New Bond Street, as 
exposições da Tate Modern, o precioso Victoria 
& Albert Museum, o musical do momento Jersey 
Boys... Um banho de cultura! 

Sugestão de roteiro: 3 noites em Londres, no Man-
darin Oriental Hyde Park (5*), Courtyard King. 
Café da manhã diário, transfes privativos aeropor-
to/hotel/aeroporto, em carro Mercedes Benz S.  
Preços por pessoa, em acomodação dupla a partir 
de £ 796 (1 mai a 31 out 2008).
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Paris

Crillon: Apto Superior - diárias a partir de  
€ 660 com café da manhã e taxas incluídas.
Bristol: Apto Deluxe - diárias a partir de € 690 com 
café da manhã e taxas incluídas.
Plaza Athenee: Apto Superior - diárias a partir 
€ 650 com taxas incluídas
Ritz Paris: Apto Superior - diárias a  partir de 
€ 730 com taxas incluídas.
Four Seasons George V: apto Moderate - diárias a 
partir de € 675 com taxas incluídas.
Validade de 15 abr a 15 out 2008.

Trés chic!  
Ninguém resiste ao charme e à elegância da Cidade Luz. A capital mundial que mais recebe turistas 
anualmente seduz a cada nova viagem, como se fosse a primeira visita. Paris é de fazer suspirar. Nada 
mais inesquecível do que um passeio à beira do Sena, pelos Jardins de Tuileries ou o Bois de Boulogne. 
Nada mais rico em cultura do que conferir algumas alas do Louvre, ver o Museu Picasso ou o D’Orsay. 
Nada mais trendy do que um passeio pelo Marais ou pelas ruas da Rive Gauche. Nada mais chique do 
que caminhar pelas lojas da Faubourg Saint Honoré... E a cidade reúne muitos e muitos cafés e restau-
rantes para provar do melhor da cozinha francesa moderna e tradicional. Maravilhe-se!     
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FaenaHotel+Universe
Mi Buenos Aires querido!
Quando inaugurou, há cerca de três anos, o Faena Hotel veio com a proposta de revolucionar os concei-
tos de hospedagem em Buenos Aires. E conseguiu. Instalado num antigo armazém em Puerto Madero, 
a área portuária restaurada que fervilha com restaurantes, o hotel que leva a assinatura do designer 
francês Philippe Starck é uma atração à parte na cidade. Pelos ambientes, cativam a beleza do estilo 
da belle époque e os serviços impecáveis. Conte, por exemplo, com o trabalho de um “experience ma-
nager”, guia pessoal que irá acompanhar todos os detalhes de sua estadia. No The Universe, a badalada 
área comum, o bistrô e o cabaré são endereço habitué da nata da sociedade argentina. Não perca! 

Sugestão de roteiro: passagem aérea  no 
trecho S. Paulo/Buenos Aires/S.Paulo em 
classe econômica, 3 noites em Buenos Ai-
res, no FaenaHotel+Universe, acomodação 
Executiva, com café da manhã, traslados 
privativos, flores e frutas na chegada, aces-
so ao fitness center, piscina e sauna. Pre-
ço por pessoa, em apto. duplo, a partir de  
US$ 1.133 (01 Abr a 15 Dez 2008).
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Ritz-Carlton,  
Santiago

Requinte e boa mesa

Emoldurada pela Cordilheira dos Andes e seus picos 
nevados, a vibrante metrópole de Santiago reserva 
boas surpresas ao visitante – das charmosas viní-
colas nos arredores, onde se pode passar o dia, ao 
boêmio bairro de Providencia. Ali, o Ritz Carlton 
Santiago esmera requinte, serviço impecável, facili-
dades da hotelaria de última geração e gastronomia 
de primeira. Sempre envolto pelo estilo clássico e 
aconchegante. À mesa, experimente pratos da co-
zinha mediterrânea sofisticada e não perca a adega 
Wine 365, que reúne 365 exemplares de vinhos de 
100 vinícolas chilenas. Um para cada dia do ano. 
Delicie-se!   

Sugestão de roteiro: passagem aérea - 
S.Paulo/Santiago/S.Paulo em classe econô-
mica, 3 noites em Santiago, no The Ritz- 
Carlton (5*), Deluxe. Café da manhã diário, 
traslados privativos, acesso ao health e fit-
ness center,  piscina e sauna. Preço por pes-
soa, em acomodação dupla, a partir de US$ 
1.025 (até 20 dez 2008).
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Vinícolas do Chile

Vale do Maipo e Vale do Colchagua

Sugestão de roteiro: passagem aérea S.Paulo/
Santiago/S.Paulo em classe econômica, 4 noites 
em Santiago, no Ritz-Carlton (5*), em acomo-
dação Deluxe, com café da manhã diário, dois al-
moços em restaurantes gastronômicos, traslados 
e passeios privativos. US$ 1.695 (até dez 2008).

Visita com degustação às vinícolas: San-
ta Rita, Viña Casa Silva, Jacques & Francois 
Lurton, Mont Gras ou Viña Bisquertt, Cousiño 
Macul e Concha y Toro.
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CruzeirosCruzeiros
Navegar é preciso. É um estilo único de desbravar o mundo, de conhecer vários 
destinos numa só viagem, de atravessar fronteiras e emocionar-se diante de um 
pôr-do-sol no horizonte. Acrescente a isso todos os confortos e comodidades de 
um hotel flutuante: infinitas opções de entretenimento e lazer, gastronomia varia-
da, serviços caprichados e um menu de excursões. Embarque nessa! 
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Silversea
Exclusividade ao mar

Viajar a bordo dos navios da Silversea signifi-
ca conhecer destinos extraordinários com  ex-
clusividade, elegância e conforto. Sem falar na 
comodidade do sistema all-inclusive, no qual 
até as gorjetas estão incluídas no preço. Em 
alto-mar, tudo surpreende os mais exigentes 
viajantes, da gastronomia excepcional ao ser-
viço impecável. E a programação inclui desde 
aulas de cozinha e degustação de vinhos até 
tratamentos de beleza de última geração. Nos 
roteiros para o norte da Europa, com o Mar Bál-
tico no horizonte, envolva-se pela riqueza e a 
magia de cidades como Copenhagen, Dublin, St. 
Tropez e Monte Carlo. Imperdível!       

Silver Wind
15 dias - Copenhagen,  Alesund, Gradval, Honnin-
gsvag, Tromso, Geiranger, Bergen, Copenhagen - sa-
ída 21 jul 2008, cabine dupla a partir de - Vista:  
US$ 8.397; Veranda: US$ 10.497.

12 dias - Londres, St. Peter Port, Dublin , Belfast,  
Stornoway, Kirkwall, Invergordon, Edinburg, Londres 
- saída 29 ago 2008, cabine dupla a partir de - Vista: 
US$ 8.471; Veranda: US$  10.571.

Silver Cloud
12 dias - Londres, Bordeaux, Oporto, Lisboa, Málaga, 
St. Tropez, Monte Carlo - saída 31 ago 2008, cabine du-
pla a partir de - Vista: US$ 6.117; Veranda: US$ 7.677.

Taxas de porto não estão incluídas.
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Bora Bora Cruises
Uma brisa de momentos inesquecíveis

Quem já não suspirou diante das incríveis ima-
gens da Polinésia Francesa? Imagine, então, ver 
ao vivo e em cores este arquipélago que reúne um 
mar de águas calmas e cristalinas, praias bordadas 
de corais, ricas fauna e flora subaquáticas e muito 
exotismo – seja na culinária, seja na calorosa re-
cepção dos nativos ou na música sensual. De Bora 
Bora a Huahine, passando por Taha’a e Raiatea, 
nada como conhecer as tantas ilhas locais neste 
sofisticado iate da Bora Bora Cruises, onde ele-
mentos do Pácifico Sul inspiram o décor e aguçam 
o paladar. Tome café da manhã contemplando o 
degradê de azuis de uma lagoa e assista a um 
filme debaixo das estrelas. Viva essa emoção!

Sugestão de roteiro: 6 noites de cruzeiro 
no Bora Bora Cruise (5*), com início em 
Bora Bora, navegando pelas Ilhas de Tahaa, 
Huahine, Raiatea e Bora Bora, em cabine du-
pla. Refeições Gourmet preparadas por Che-
fs, vinhos selecionados, atividades a bordo, 
traslados aeroporto/porto/aeroporto em Bora 
Bora, providenciado pelo Bora Bora Cruise 
com assistência em inglês. Advance Purcha-
se: Desconto de 10% para pagamento total 
do cruzeiro, com 120 dias de antecedência do 
embarque. Preço por pessoa em cabine dupla, 
€ 5.800 (até 15 dez 2008). 
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Skorpios

Entre fiordes e geleiras   

É com conforto, serviço personalizado e clima fami-
liar que os navios Skorpios dão as boas-vindas aos 
passageiros e conduzem a uma fascinante jornada 
pelos campos de gelo da Patagônia chilena. Prepare-
se para desbravar um dos destinos mais intrigantes 
do planeta em passeios repletos de emoção. Nave-
gando pela rota Exploradores Kaweskar, uma das 
mais fascinantes da frota, uma coleção de glaciares, 
fiordes e aldeias cativam o olhar. Entre uma aventura 
e outra, relaxe contemplando a paisagem e saboreie 
delícias gastronômicas regionais. Incrível!

Sugestão de roteiro: passagem aérea em classe 
econômica, 6 noites de cruzeiro no M/N Skorpios II 
- Rota Chonos.  Pensão completa, open bar, explo-
rações terrestres e traslados. Preço por pessoa em 
cabine dupla, a partir de US$ 2.245 (6 a 27 set 
2008) e US$ 2.445 (4 out a 13 dez 2008).

Sugestão de roteiro: passagem aérea em classe eco-
nômica, 5 noites de cruzeiro no M/N Skorpios III  
- Rota Exploradores Kaweskar.  Pensão completa, 
open bar, explorações terrestres e traslados aero-
porto/porto/aeroporto. Preço por pessoa em cabi-
ne dupla, a partir de US$ 2.970 (6 a 27 set 2008).
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Cruzeiros Australis
Rumo à última fronteira

As águas frias do extremo sul do continente americano 
levam a uma fascinante jornada de exploração, entre 
geleiras milenares, praias repletas de pingüins, leões-
marinhos e muito mais das paisagens intrigantes do 
ecossistema patagônico e da mítica Terra do Fogo. A 
bordo dos navios dos Cruzeiros Australis, experimente 
a sensação da aventura, aprenda tudo sobre fauna, 
flora e cultura locais e relembre as lendárias viagens 
feitas pelos grandes exploradores do passado. Melhor 
ainda, conheça o Cabo Horn, último ponto continen-
tal antes de cruzar a Antártida. Para completar, conte 
com toda a segurança, o conforto e as comodidades 
de primeiro mundo ao mar. Emocionante!  

Sugestão de roteiro: passagem aérea - S.Paulo/
Santiago/Punta Arenas//Ushuaia/Buenos Aires/S.
Paulo em classe econômica, 4 noites de cruzeiro no  

M/N Mare ou Via Australis navegando por Punta 
Arenas, Baia Ainsworth, Canal de Beagle, Cabo de 
Hornos, Baia Wulaia e Ushuaia.  Pensão completa, 
open bar, explorações terrestres com guias espe-
cializados, palestras a bordo e traslados privati-
vos. Preço por pessoa em cabine dupla, a partir de 
US$ 2.152 (30 set a 28 out 2008) e US$ 2.502 (4 
nov a 23 dez 2008).

Sugestão de roteiro: passagem aérea - S.Paulo/Bue-
nos Aires/Ushuaia//Punta Arenas/Santiago/S.Paulo 
em classe econômica, 3 noites de cruzeiro no M/N 
Mare ou Via Australis navegando por Ushuaia, Cabo 
de Hornos, Baia Wulaia, Seno Chico, Ilha Madalena e 
Punta Arenas.  Pensão completa, open bar, explora-
ções terrestres com guias especializados, palestras a 
bordo e traslados privativos. Preço por pessoa em ca-
bine dupla, a partir de US$ 1.814 (1 a 29 out 2008) 
e US$ 2.074 (5 nov a 24 dez 2008).
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Nomads of the Seas
Aventura sofisticada

Uma forma exclusivíssima de aventurar-se pelas 
belezas e mistérios da Patagônia. Baseada na 
filosofia de oferecer seletos cruzeiros elegantes 
combinados com expedições por terra e ar, os pro-
gramas dos navios da Nomads of the Seas estimu-
lam os viajantes a conhecer a fundo a região com 
mordomia. Embarque numa jornada voltada para 
pesca esportiva ou a observação de vida selvagem 
na companhia de experts. As excursões? Trekkin-
gs, vôos panorâmicos de helicóptero, caiaque e 
muito mais. A bordo, desfrute de thalassoterapia 
(terapias à base de água e elementos do mar), 
participe de palestras sobre a natureza e saboreie 
especialidades das cozinhas patagônica e chilena 
com toques de sofisticação. Um luxo!

Sugestão de roteiro: 7 noites no cruzeiro   
Nomads of The Seas, saindo de Puerto Montt e 
navegando pela região centro-sul e extremo sul 
da Patagônia Chilena. Pensão completa, open 
bar, expedições terrestres com cientistas e guias 
especializados, vôos panorâmicos em helicópte-
ro, alta gastronomia e traslados privativos. Pre-
ço por pessoa em cabine dupla Deluxe Queen, 
a partir de US$ 8.500 (18 out a 20 dez 2008) e 
US$ 10.200 (27 de 2008 a 14 mar 2009). Não 
inclui taxa de 19%  V.A.T.
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Férias em 
Família
Férias em 
Família

Viajar com a família é compartilhar momentos felizes e experiências inesquecíveis.  Seja 
para celebrar aniversários ou bodas de casamento, não faltam motivos para fazer as ma-
las e descobrir um lugar diferente ou voltar para aquele destino que tem um significado 
especial com as pessoas mais queridas. Colecione memórias para uma vida toda!    
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Galápagos

Viva a natureza

Um dos maiores e mais fascinantes santuários naturais do mundo, formado por 13 ilhas de origem vulcânica, o arqui-
pélago de Galápagos, no Equador, permite reviver a viagem do naturalista britânico Charles Darwin, que lá observou 
um laboratório de biodiversidade naturalmente isolado. Muitas das maravilhas vistas por ele no passado podem ser 
vislumbradas ainda hoje por viajantes num interessante e confortável cruzeiro. Caminhe entre iguanas marinhas e 
terrestres, lobos-marinhos, tartarugas, pingüins e uma infinidade de aves, descubra tudo sobre as espécies e sinta-se 
parte de um documentário da National Geographic. Uma experiência incrível em família!  

Sugestão de roteiro: 2 noites em Quito, no 
Hilton Colon Quito (4*), Deluxe, 7 noites de 
cruzeiro, no Yacht La Pinta navegando pelo 
arquipélago de Galápagos, passagem aérea no 
trecho interno Quito/Galápagos/Quito. Café 
da manhã diário, pensão completa no Yacht La 
Pinta, explorações terrestres com guias natura-
listas, snorkeling, palestras a bordo e traslados. 
Preço por pessoa, em cabine dupla, a partir de 
US$ 5.257 (até 18 dez 2008).

Sugestão de roteiro: 3 noites em Quito, no 
Hilton Colon Quito (4*), Deluxe,  3 noites em 
Galápagos, no Finch Bay Eco Hotel (4*), Stan-
dard. Café da manhã diário, pensão completa no 
Finch Bay, 2 passeios em iate, guias naturalistas 
e traslados. Preço por pessoa, em acomodação 
dupla, a partir de US$ 1.835 (1 mai a 14 jun) e 
US$ 1.920 (15 jun a 20 dez 2008).
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Egito
Sugestão de roteiro: passagem aérea nos tre-
chos internos Cairo/Aswan//Luxor Cairo em 
classe econômica, 4 noites no Cairo, no Hotel 
Four Seasons Nile Plaza (5*), Standard, 4 noi-
tes de cruzeiro, no navio Sun Boat IV, café da 
manhã diário, pensão completa durante o cru-
zeiro, 2 almoços no Cairo, passeios e traslados 
privativos  no Cairo e  durante o cruzeiro acom-
panhados por egiptólogos em idioma espanhol 
ou inglês. Preço por pessoa, em acomodação 
dupla, a partir de US$ 2.608 (1 mai a 15 jul 
2008) e US$ 2.885 (16 jul a 15 dez 2008).

Mistério e fascínio 
Esta é uma jornada faraônica cheia de encantos, 
história e cultura milenar. Berço de uma das ci-
vilizações mais antigas do mundo, o Egito fasci-
na todos os tipos de viajante, incluindo famílias. 
Não deixe de embarcar num cruzeiro pelo Nilo e 
descobrir a vida e os tesouros ao redor deste rio 
legendário. Os templos de Abu Simbel, outra parada 
obrigatória, revelam   lendas e mistérios. E envolva-
se pela beleza rara e quase mística do Cairo, com 
atrações como o famoso mercado  Khan el-Khalili, 
totalmente preservado desde o século 14 e envolto 
em cores e aromas, e as pirâmides de Gizé, uma das 
sete maravilhas do mundo. Fantástico!       
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Mala Mala e Sun City

Sun City - Kruger Park e Cape Town 
Sugestão de roteiro: passagens aéreas South African Airways - S. Paulo/Johan-
nesburg/Cape Town/ Johannesburg/S.Paulo em classe econômica, e dos trechos 
Johnnesburg/Mala Mala/Johannesburg, operado por aviões de pequeno porte, 1 
noite em Johannesburg, 2 noites em Sun City no hotel The Palace (5*), standard, 
2 noites no Kruger Park no Mala Mala Main Camp (5*), luxo, 3 noites no hotel 
Table Bay (5*), standard. Café da manhã diário, pensão completa no Mala Mala, 
traslados e passeios privativos em Cape Town e Sun City, traslados e safáris em 
serviços regulares no Kruger Park. Preços por pessoa a partir de US$ 5.267 (1 mai 
à 31 ago 2008) US$ 5.590 (1 set à 15 dez 2008).

Safári com golfe

A maior reserva particular da África do Sul a abrigar os lendários “Big Five”, Mala 
Mala convida a uma viagem de descobertas e interação com a natureza, regada a 
emocionantes safáris fotográficos, muita sofisticação em lodges elegantes, estilosos 
e serviços personalizados. Para completar a experiência luxuosa, o complexo de 
Sun City cativa visitantes com a harmoniosa combinação de golfe, safári, cassino e 
hotelaria de primeira linha. Entre uma tacada e uma aventura na savana, aproveite 
a excelência dos vinhos sul-africanos e uma gastronomia exótica e requintada. Um 
roteiro com luxo e segurança perfeito para a sua família. Faças as malas!     
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Cruce de Lagos 
Natureza encantada
Uma natureza exuberante encanta os viajantes que per-
correm a região dos Lagos Andinos. A impressão que se 
tem é a de estar dentro de uma pintura impressionista. 
Às margens de um lago encantado, com os vulcões Osor-
no e Cabulco e seus cumes de neves eternas como pano 
de fundo, a charmosa Puerto Varas é o endereço do Me-
liá Patagônia, um cinco-estrelas que esmera excelência 
em serviços e gastronomia. E a viagem continua com 
o espetacular Cruce de Lagos, passeio de travessia dos 
lagos chilenos até a cidade de Bariloche. No horizonte, 
desfrute da beleza dos Andes contrastando com os tons 
de azul do céu e das águas e da natureza selvagem dos 
parques nacionais do sul do Chile e Argentina. Uma via-
gem cinematográfica!

Sugestão de roteiro: passagem aérea - S.Paulo/Santia-
go/Puerto Montt//Bariloche/Buenos Aires/S.Paulo em 
classe econômica, 3 noites em Santiago, no Santiago 
Marriott Hotel (5*), Standard, 1 noite em Puerto Varas, 
no Meliá Patagônia (4*), Standard, 1 noite em Peulla, 
no Hotel Natura (4*), 3 noites em Bariloche, no Blue 
Tree (4*), Deluxe Plus, 3 noites em Buenos Aires, no 
Meliá Recoleta Plaza Boutique Hotel (4*), Standard. 
Café da manhã diário, meia pensão em Peulla, show de 
tango com jantar em Buenos Aires, passeios e traslados. 
Preço por pessoa, em acomodação dupla, a partir de US$ 
4.116 (até 30 set 2008).
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Llao Llao
Relaxe!

Com tradição em bem receber com charme, ex-
clusividade e serviços de primeira, o Llao Llao 
reina no topo da lista dos melhores hotéis do 
mundo. Encravado numa colina entre lagos e 
montanhas em Bariloche, ele convida a desfru-
tar de momentos de pura tranqüilidade em meio 
a uma paisagem mágica e a curtir os prazeres 
da boa vida –  do consagrado  campo de golfe 
ao spa repleto de tratamentos revitalizantes, 
passando pela gastronomia elaborada. Sem fa-
lar nas inúmeras opções de diversão para crian-
ças e uma infinidade de atividades para todas 
as idades, tais como, cavalgadas e pesca. Uma 
novidade: o hotel inaugurou uma nova ala de 
acomodações de luxo com jacuzzi. Prepare-se 
para uma viagem relaxante! 

Sugestão de roteiro: passagem aérea - S.Paulo 
/ Buenos Aires / Bariloche / Buenos Aires / 
S.Paulo em classe econômica, 2 noites em Bue-
nos Aires, no Alvear Palace Buenos Aires (5*), 
acomodação Palace, 3 noites em Bariloche, no 
Llao Llao Resort Golf & Spa (5*), em acomo-
dação com vista para o lago. Café da manhã 
diário e traslados  privativos. Preço por pessoa, 
em acomodação dupla, a partir de US$ 1.906 (1 
abr 30 jun e 1 set a 20 dez 2008) e US$ 2.428 
(1 jul a 31 ago 2008).
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RomanceRomance
Sempre é tempo de curtir os pequenos prazeres da vida e colecionar momentos de muito romantis-
mo. O mundo está repleto de refúgios e paraísos para descobrir a dois. Cercado por paisagens de 
sonho, muitos mimos, charme, conforto, tranqüilidade e serviços impecáveis. Prepare-se para viver 
programas apaixonantes.   
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Four Seasons
Romance em todas as estações do ano
Imagine curtir dias deliciosos em Buenos Aires hospedando-se 
numa glamourosa mansão no estilo francês do início do século 
20, no coração da Recoleta, a região mais elegante da cidade. 
E, depois, relaxar em meio a bosques de pinheiros e eucaliptos 
no melhor clima campestre na pequena Carmelo, no Uruguai. As 
duas experiências são garantidas pela luxuosa rede de hotéis Four 
Seasons. Na capital argentina, o hotel oferece todas as facilidades 
da hotelaria moderna. Já no Uruguai, o Four Seasons Carmelo, às 
margens do Rio de la Plata, abriga um conceituado campo de golfe, 
um spa incrível e espaçosos bangalôs cercados de jardins floridos. 
Combinação perfeita para o romance!     

Sugestões de roteiro: 
Passagem aérea S.Paulo/Buenos Aires/S.Paulo em classe eco-
nômica, traslados em avião bi-motor no trecho Buenos Aires/ 
Carmelo/Buenos Aires, 2 noites em Buenos Aires, no hotel 
Four Seasons (5*), em acomodação Superior, 2 noites em 
Carmelo, no hotel Four Seasons (5*), em bungalow. Café da 
manhã diário, uma garrafa de vinho espumante, um jantar e 
uma massagem em Carmelo. Traslados privativos. Preços por 
pessoa em acomodação dupla, US$ 1.630 (1 a 31 mai - 1 a 
18 set 2008), US$ 1.560 (1 a 30 ago 2008), US$ 1.780 (19 
set a 19 dez 2008).



38

Las Balsas
Pequena Suíça na Patagônia

O cenário de “pequena Suíça” inspira o romance. Rodeado por 
montanhas de neves eternas, florestas nativas, o encantado Lago 
Nahuel Huapi e a hospitaleira cidadezinha de Villa la Angostura, o 
hotel Las Balsas abre as portas para um dos panoramas mais lindos 
e charmosos de toda a Patagônia. Cada apartamento tem o seu 
estilo e há todo um cuidado especial nos serviços. Da culinária rica 
em sabores regionais ao spa baseado nos mais modernos métodos 
tratamentos, seus hóspedes usufruem do luxo by Relais & Cha-
teaux. Sem falar no menu de aventuras – que inclui caça, pesca, 
hiking e rafting. Uma jornada perfeita para os amantes de vinhos, 
da boa mesa e dos esportes na natureza.

Sugestão de roteiro: passagem aérea - 
S.Paulo / Buenos Aires / Bariloche / Buenos 
Aires / S.Paulo em classe econômica, 4 noites 
em Villa la Angostura, no Las Balsas (5*), 
em Suite. Café da manhã diário, piscina, Spa, 
passeios e traslados privativos. Preço por 
pessoa, em acomodação dupla, a partir de 
US$ 2.256 (até 31 out 2008).
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Esperanza Resort
Sonhos de uma noite de verão

Deserto e florestas de cactos de um lado, mar 
azul turquesa e areias finas e brancas do outro. 
Parece um sonho? Pois este é um destino dos 
sonhos no México. Envolto por uma beleza exó-
tica que apaixona à primeira vista, o Esperanza 
Resort, em Los Cabos, convida a dias de puro de-
leite regados a simplicidade e elegância. Um dos 
hotéis mais românticos do planeta, tudo foi pen-
sado para garantir o conforto dos casais: acomo-
dações com vista para o mar, privacidade, exce-
lência em serviços e atividades irresistíveis como 
mergulho e observação de baleias. Sem contar 

os ótimos vinhos da região da Baja Califórnia e 
o restaurante debruçado sob o mar, que prepara 
delícias da cozinha mediterrânea com influência 
de sabores regionais. Apaixonante!  

Sugestão de roteiro: 4 noites em Los Cabos, no 
Esperanza Resort (5*), Casita Jardín Vista al 
Mar. Café da manhã diário, traslados privativos 
aeroporto/resort/aeroporto. Preços por pessoa 
em acomodação dupla US$ 1.900 (1 abr a 14 jun 
- 15 out a 15 dez 2008) e US$ 1.500 (15 jun a 
14 out 2008) taxas de 13% de imposto e 15% de 
serviço não estão incluídas.
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Puyuhuapi
O espetáculo da natureza

Segredo muito bem guardado da Patagônia chilena, o 
charmoso Termas de Puyuhuapi convida a uma experi-
ência regada a simplicidade e sofisticação. A começar 
pela viagem até lá, embarcando num exclusivo catama-
rã e navegando em um cenário de fiordes estontean-
tes. Cercado por bosques nativos, rios, cascatas, mon-
tanhas e glaciares, prepare-se para explorar a beleza 
selvagem com todo conforto. Conheça a Lagoa San Ra-
fael e sua impressionante geleira, pesque, aproveite o 
serviço impecável e a culinária rica em peixes e relaxe 
entre massagens e banhos termais borbulhantes. 

Sugestão de roteiro: passagem aérea - S.Paulo/
Santiago/Balmaceda/Santiago/S.Paulo em classe 
econômica, 2 noites em Santiago, no The Ritz-
Carlton (5*), em acomodação Deluxe, 2 noites 
em Puyuhapi, no Puyuhapi Lodge & Spa (5*), em 
acomodação Superior Vista Baia. Café da manhã di-
ário, pensão completa em Puyuhapi, Spa,  passeios 
e traslados. Preço por pessoa, em acomodação du-
pla, a partir de US$ 2.830 (até 20 dez 2008).
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Los Cauquenes
Romance austral

Quem poderia imaginar que Ushuaia, a chamada “ci-
dade do fim de mundo”, a mais austral do planeta, 
na Argentina, abrigaria um refúgio tão exclusivo e 
repleto de mimos para os apaixonados como Los 
Cauquenes? Situado numa praia  do extraordinário 
Canal Beagle, aos pés da estonteante Cordilheira dos 
Andes, o hotel respira charme e tem uma arquitetura 
em total harmonia com a grandiosa natureza. Gastro-
nomia internacional e especialidades da Patagônia, 
além de um spa com uma seleção de tratamentos 
prazerosos para o corpo e a mente, completam a ex-

periência vip. Sem falar nas atividades: no inverno, 
pratique esportes nas pistas de Cerro Castor e no ve-
rão, de cavalgadas a pesca. Nada mais exclusivo!    

Sugestão de roteiro: passagem aérea - S.Paulo/Bue-
nos Aires/Ushuaia/Buenos Aires/S.Paulo em classe 
econômica, 4 noites em Ushuaia, no Los Cauquenes 
Resort & Spa (5*), Standard Channel. Café da ma-
nhã diário, piscina, Spa, passeios e traslados. Pre-
ço por pessoa, em acomodação dupla, a partir de  
US$ 1.310 (até 30 set 2008).
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Sugestão de roteiro: passagem aérea Emira-
tes - S.Paulo/Dubai/Maldivas/Dubai/S.Paulo, 
em classe econômica, 3 noites + 1 day use em 
Dubai, no hotel Madinat Jumeirah - Al Qsar 
(5*), em Arabian Deluxe, 5 noites em Maldi-
vas, no hotel Four Seasons Landaa Giravaaru 
(5*), em Beach Pool Bungalow. Café da manhã 
diário, traslados e passeio privativos em Dubai, 
traslados privativos em seaplane em Maldivas. 
Preço por pessoa, em acomodação dupla, a 
partir de US$ 6.970 (13 abr a 31 mai 2008),  
US$ 5.513 (1 jun a 23 jul 2008), US$ 5.301 
(24 jul a 31jul 2008 - 1 a 30 set 2008),  
US$ 7.257 (19 out a 9 nov 2008).

Dubai + Maldivas
Além da imaginação...
Tudo em Dubai é grandioso. Os hotéis, os projetos 
arquitetônicos, a natureza e o luxo. Alguns exem-
plos? O Edifício Burj Dubai, em construção, já é o 
mais alto do mundo e o ousado The Palms, arqui-
pélago artificial no formato de uma palmeira, cujas 
obras estão em fase final, já tem como proprietá-
rios Brad Pitt e Angelina Jolie, entre outros tantos 
milionários. Não é à toa que esta metrópole árabe 
está na moda e é um dos destinos mais cobiçados 
do momento. E que tal seguir  viagem para outro 
lugar incrível?  Repletas de praias paradisíacas e 
selvagens, as Ilhas Maldivas reúnem resorts exclu-
sivíssimos, como o Four Seasons Landaa Giravaaru 
e seus bangalôs dos sonhos. Obras-primas!
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Mauritius
Uma festa para os sentidos
Quem conhece o arquipélago de Mauritius entende que o paraíso com 
infra-estrutura de primeira existe. Jóia rara do Oceano Índico, a ilha 
principal encanta românticos viajantes pelo cenário dos sonhos e os 
serviços impecáveis pensados para agradar os mais exigentes casais. 
Praias de areias brancas e finas e um mar azul turquesa bordado de 
recifes de corais servem de pano de fundo para resorts cheios de 
charme e sofisticação e muito exotismo, herdado pela miscelânea de 
povos que por lá se instalaram. Acrescente ainda as gentilezas natu-
rais dos habitantes de origem indiana e uma interessante cozinha de 
influência francesa e africana.

Sugestão de roteiro: passagem aérea Sou-
th African Airways - S.Paulo/Johannesburg/
Mauritius/Johannesburg/S.Paulo em classe 
econômica, 1 noite em Johannesburg, no 
Airport  Intercontinental (5*), em acomo-
dação standard, 5 noites em Mauritius, no Le 
Prince Maurice (5*), em Junior Suite. Café 
da manhã diário, traslados privativos em 
Mauritius. Preço por pessoa, em acomoda-
ção dupla, a partir de US$ 3.680 (até 15 set 
2008) US$ 4.245 (16 set à 19 out 2008).

Sugestão de roteiro: passagem aérea Sou-
th African Airways - S.Paulo/Johannesburg/
Mauritius/Johannesburg/S.Paulo em classe 
econômica, 1 noite em Johannesburg, 5 noi-
tes em Mauritius, no The Residence (5*), 
Ocean View. Café da manhã diário, meia pen-
são e traslados privativos em Mauritius. Preço 
por pessoa, em acomodação dupla, a partir de 
US$ 2.876 (1 mai à 30 set 2008) US$ 3.196  
(até 30 abr e 1 out à 15 dez 2008).
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Comer, Beber e Viver
É fácil entender por que a Rota Jardim é considera-
da uma das mais belas estradas costeiras da África 
do Sul e do mundo. Dos lindos vinhedos do Cabo 
às praias selvagens e pequenos vilarejos de pesca-
dores, passando por montanhas, jardins, florestas 
e lagos, há paisagens que inspiram o romance e 
visões de tirar o fôlego para o Oceano Índico. Bem-
sinalizada e com estrutura de primeiro mundo, en-
tre os destaques conheça Plettenberg Bay, hábitat 
para focas, golfinhos e baleias. E descubra hotéis 
muito charmosos, com excelência de serviços e alta 
gastronomia. Sem esquecer dos vinhos sul-africa-
nos premiados para brindar a viagem!

Garden Route

Sugestão de roteiro: passagem aérea SAA - 
S.Paulo/Johannesburg/George/Cape Town/Johan-
nesburg/S.Paulo em classe econômica, passagem 
aérea dos trechos internos, 2 noites no The Plet-
tenberg (5*), luxury sea view, 2 noites em Cons-
tantia, no The Cellars Hohenort (5*), luxury, 3 
noites em Cape Town, no The Table Bay (5*), 
standard, 2 noites na região do Kruger Park, no 
Singita Boulders ou Lebombo (5*), Suíte, 1 
noite em Johannesburg no Michelangelo (5*), 
Standard, café da manhã diário, pensão comple-
ta no Kruger Park, traslados e passeios privativos, 
safáris em serviço regular. Preço por pessoa, em 
acomodação dupla, a partir de US$ 7.385 (1 mai à 
31 ago 2008) US$ 8. 275 (1 set à 15 dez 2008)
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Singita
Você vai se apaixonar!
A região do famoso Kruger Park, um dos parques 
nacionais mais fascinantes de toda a África do 
Sul, morada dos venerados “Big Five” e de outros 
animais e rico em diversidade de paisagens, é o 
quintal selvagem da reserva privada Singita. Em-
barque nesta viagem e conheça uma África zen e 
sofisticada, com o luxo dos lodges da grife Re-
lais & Chateaux. No roteiro, participe de safáris 
confortáveis e emocionantes, deguste vinhos sul-
africanos premiados e saboreie pratos de uma co-
zinha étnica internacional. Sem falar nas mordo-
mias personalizadas. Um exemplo? Inspire-se pelo 
clima de privacidade e peça o jantar no terraço da 
suíte, sob um teto de estrelas. Incrível!

Sugestão de roteiro: passagens aéreas South 
African Airways - S. Paulo/ Johannesburg/S. 
Paulo em classe econômica, e dos trechos in-
ternos, operado por aviões de pequeno porte, 
1 noite em Johannesburg, 3 noites em Cape 
Town, no hotel Cape Grace (5*), Luxury 
Room, 2 noites no Kruger Park, no Singita 
Boulders ou Lebombo (5*), em Suíte. Café 
da manhã diário, pensão completa no Kruger 
Park, safáris em serviços regulares, traslados 
e passeios privativos em Cape Town. Preço 
por pessoa, em acomodação dupla, a partir de 
US$ 5.922 (15 abr à 31 ago 2008) US$ 6.122 
(1 set à 15 dez 2008).
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Rovos Rail

Elegância sobre os trilhos 

Na decoração, suítes e vagões espaçosos com mobília de épo-
ca e atmosfera clássica e elegante inspirada nos tempos vi-
torianos. Nos serviços, alta gastronomia e atenção a todos 
os caprichos possíveis, além das mais modernas comodidades. 
Pela janela, a magia e os mistérios do sul da África. No topo 
da lista dos mais luxuosos trens do mundo, o lendário Rovos 
Rail leva seletos viajantes a uma jornada de luxo e muitas des-
cobertas. Da Cidade do Cabo a Pretoria, vislumbre a paisagem 
cenográfica de montanhas e vinhedos, desvende vilarejos his-
tóricos e deslumbre-se diante do chamado Big Hole, o maior 
buraco do mundo escavado pelo homem. Inesquecível!

Sugestão de roteiro de Cape Town à Pretória: passagem aé-
rea South African Airways - S. Paulo/Johannesburg/Cape Town/
Johannesburg/S.Paulo em classe econômica, 3 noites em Cape Town, 
no hotel The Table Bay (5*), standard, 2 noites à bordo do Rovos 
Rail (5*), Pullman Suíte, 1 noite Johannesburg. Café da manhã diá-
rio, pensão completa e open bar no Rovos Rail, passeios proporcio-
nados pelo próprio trem, traslados privativos, passeio de dia inteiro 
ao Cabo da Boa Esperança. Preço por pessoa em acomodação dupla, 
a partir de US$ 3.875 (1 mai à 31 ago).
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Inesquecível a sensação de deslizar sobre a neve. A paisagem branca de montanha, o azul inten-
so do céu e o sem-fim de bosques verdejantes encantam o olhar e convidam a viagens cheias de 
charme e emoção. Conheça alguns dos mais consagrados resorts de inverno da América do Sul e 
dos Estados Unidos, divirta-se nas pistas e fora delas, aproveite os restaurantes, as discotecas, os 
spas... Contagie-se pela magia do ski e snowboard! 
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Aspen/Snowmass
Sofisticação na neve

Um charme irresistível combinado à sofisticação de uma cidade cosmopolita conquistam ano 
após ano em Aspen. Ao redor, a bela paisagem de neve cativa o olhar. No topo da lista dos des-
tinos de esportes de inverno mais concorridos do Hemisfério Norte, quatro montanhas – Aspen 
Mountain, Snowmass, Aspen Highlands e Buttermilk – fazem o deleite dos adeptos do ski e 
snowboard de todos os níveis. Prepare-se para conhecer um requintado paraíso para o après-ski: 
restaurantes comandados por chefs de renome nos Estados Unidos, bares e casas noturnas bada-
lados, lojas que exibem as tendências da moda mundial e hotéis de primeira linha. Divirta-se!

Aspen
Sugestões de Roteiros: passagem aérea S.Paulo/Eagle/S.Paulo 
em classe econômica pela American Airlines, 7 noites de hos-
pedagem, 6 dias de ski lift e cartão de assistência ao viajante, os 
preços mencionados são por pessoa, base 2/hotel e 4/condomí-
nio 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. 

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). 
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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). 

Snowmass e Aspen Highlands
Sugestões de Roteiros: 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/condomínio a partir de: 

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). 

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 Resorts

Que charme! 

Sabe aquela cidadezinha dos sonhos no meio da 
neve? Pois assim é Vail. Como um pedacinho dos 
Alpes europeus nos Estados Unidos, envolto em 
romantismo e magia, o centro de esqui é o en-
dereço de uma preciosa coleção de hotéis e res-
taurantes. Sem contar os spas, as lojas de grife, 
joalherias, galerias de arte, pubs... E tem mais: 
Vail Resorts, com seu poderoso portfólio de es-
tações - Beaver Creek, Breckenridge, Keystone 
e Heavenly - que vêm se expandindo a cada ano, 
igualando sua qualidade em infra estrutura e so-
fisticação, mas sem perder sua identidade.  
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Nossos pacotes incluem: passagem aérea 
S.Paulo/Eagle ou Reno/S.Paulo em classe econô-
mica pela American Airlines, 7 noites de hospe-
dagem, 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: 

Vail Plaza Hotel & Club (5*): US$ 2.379 (27 
Nov a 14 Dez), US$ 3.585 (15 Dez a 22 Dez), US$ 
4.536 (23 Dez a 1 Jan), US$ 3.403 (2 Jan a 1 
Fev), US$ 3.946 (2 Fev a 1 Abr). 

Vail Mountain House (5*): US$ 2.075 (27 Nov a 22 
Dez), US$ 4.306 (23 Dez a 2 Jan), US$ 3.130 (3 Jan 
a 04 Fev), US$ 3.975 (5 Fev a 24 Mar). 

Outras opções: 
Park Hyatt Beaver Creek Resort & Spa (5*):  
US$ 2.700 (27 Nov a 22 Dez), US$ 4.900 (23 Dez a 1 
Jan), US$ 3.617 (2 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 (5 Fev a 31 Mar). 

Heavenly - Marriott`s Timber Lodge (5*): US$ 1.673 
(Carnaval, Semana Santa e 1 fev a 10 abr)
Lakeland Village Beach & Ski Resort (4*): US$ 1.887 
(Carnaval e 16 fev a 27 mar)

Breckenridge - Beaver Run (5*): US$ 2.890 (4 jan a 
14 fev) - US$ 2.424 (19 fev a 6 abr).
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Lodge at Vail
Referência no compromisso de oferecer luxo despo-
jado e serviço personalizado, pensado para atender 
a todos os caprichos possíveis, o requinte e charme 
de um aconchegante hotel alpino a uma culinária 
premiada e acomodações de nível internacional. 
Envolva-se pelo clima intimista e a hotelaria excep-
cional. Situado no coração de Vail, pela janela o ce-
nário branco ora desperta o sentimento de aventura, 
ora induz ao relaxamento profundo. E bastam alguns 
passos para encontrar o melhor da cidade, dos ba-
res às lojas. Novidade a caminho este ano, o Rock 
Resorts Spa promete embriagar com sua atmosfera 
rústica e elegante e instalações de última geração.

Sugestão de Roteiro: passagem aérea S.Paulo/
Eagle/S.Paulo em classe econômica pela American 
Airlines, 7 noites de hospedagem, 6 dias de ski lift 
e cartão de assistência ao viajante, os preços são 
por pessoa, a partir de: 

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). 
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3º Campeonato Brasileiro
Amador de Ski e Cross Country

 3ª Copa Snowboard
Venha testar suas habilidades nas pistas! Junte seus amigos. 

Muita animação e diversão. Participe dessa festa!

De 19 a 26 de julho de 2008, no Cerro Castor, em Ushuaia.
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Tradição no bem receber

Quem conhece Portillo jura que se sente par-
te de uma grande família. Envolta por um 
cenário natural de tirar o fôlego, a estação 
coleciona mais de 50 anos de experiência na 
arte de bem receber seus visitantes e ensinar 
as façanhas dos esportes de inverno. E tal 
é o seu know-how que hóspedes de todos 
os tipos – de famílias a grupos de amigos – 
tornam-se fiéis temporada após temporada. 
Basta colocar os skis nos pés e sair pela porta 
deslizando na neve em pistas excepcionais. 
Aproveite o cuidado e o capricho nos servi-
ços, a boa cozinha e os vinhos de rótulos se-
lecionados. Faça novas amizades, contagie-
se pelo clima de tradição, apaixone-se!

Sugestão de roteiros: passagem aérea 
S.Paulo/ Santiago/ S.Paulo em classe eco-
nômica, 7 noites de hospedagem no hotel 
Portillo (5*), em duplo vale, com pensão 
completa, uso ilimitado dos meios de eleva-
ção, traslados privativos e cartão de assis-
tência ao viajante. Preços a partir de: US$ 
2.256 (21 a 28 jun), US$ 2.996 (28 jun a 12 
jul), US$ 3.496 (12 a 19 jul), US$ 2.865 (02 
ago a 06 set)
 
Promoções:
Kids Free: semanas de 21 jun a 28 jun, 30 
ago a 6 set, 6 set a 13 set e 13 set a 20 set. 
Crianças de 4 a 12 anos acompanhados dos 
pais, não pagam a parte terrestre.

Portillo
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Chillán
Relaxe!

Se você quer emoção sobre skis e depois se ren-
der a uma massagem relaxante e, ainda, entrar 
numa borbulhante piscina de águas que brotam 
naturalmente da terra, tendo a Cordilheira dos 
Andes e um imponente vulcão como pano de 
fundo, então o seu destino só pode ser Chillán. 
Pontilhado de pistas para feras e iniciantes em 
diversas modalidades na neve, o centro de ski 
oferece a excelência de serviços em hotéis no 
estilo alpino cercados de extensos bosques de 
pinheiros nativos. E um certo ar de romantismo 
que contagia. Conforto, boa mesa e adegas ge-
nerosas completam a experiência de bem-estar 
na neve. Delicie-se!    

Sugestão de roteiro: passagem aérea S.Paulo/
Santiago/Concepción/Santiago/S.Paulo, em classe 
econômica promocional, 7 noites de hospedagem 
com meia pensão - adicional semanal para pensão 
completa no Gran Hotel: US$ 215 por pessoa; 2 
noites em Santiago com café da manhã, traslados, 
cartão de assistência ao viajante;

Gran Hotel (5*) - Duplo Bosque: US$ 2.161 
(21 jun a 28 jun), US$ 3.130 (19 jul a 2 ago),  
US$ 2.680 (2 ago a 6 set).
Hotel Pirimahuida (3*) - Duplo: US$ 1.461 
(21 jun a 5 jul), US$ 1.730 (19 jul a 2 ago),  
US$ 1.530 (2 ago a 6 set).

Promoção - Kids Free: de 14 jun a 5 jul, me-
nores de 11 anos acompanhados por um adulto, 
não pagam a parte terrestre.
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Valle Nevado
Emoção nos Andes 

Não há como resistir aos encantos de Valle Nevado. 
Quer badalação? Lá tem de sobra. Quer emoção na 
neve com a família? Lá também tem. Emoldurada 
pela paisagem estonteante da Cordilheira dos An-
des, a estação gaba-se de ser a maior estação de 
ski da América Latina. E faz jus ao título: reúne o 
melhor de tudo para uma inesquecível temporada 
de inverno. Cheia de gente bonita, oferece vida 
noturna animada, restaurantes de gastronomia 
internacional, hotéis confortáveis e sofisticados, 
cinemas, spa, escolinhas de ski para as crianças 
e muitas, muitas pistas excitantes para você se 
divertir adoidado. Prepare as luvas e gorros!    

Sugestão de roteiros: passagem aérea S.Paulo/
Santiago/S.Paulo em classe econômica, 7 noites 
de hospedagem com meia pensão, uso ilimitado 
dos meios de elevação, traslados privativos e car-
tão de assistência ao viajante.

Hotel Valle Nevado (5*) - Duplo Std: US$ 3.202 
(27 jun a 11 jul), US$ 3.503 (11 a 18 jul), US$ 3.694 
(18 jul a 01 ago), US$ 3.071 (1 ago a 12 set). 
Hotel Puerta del Sol (4*) - Duplo Sul: US$ 2.754 
(27 jun a 11 jul), US$ 3.209 (11 a 18 jul), US$ 3.078 
(18 jul a 1 ago), US$ 2.623 (1 ago a 12 set). 
Hotel tres Puntas (3*) - Duplo: US$ 2.474 (27 jun 
a 11 jul), US$ 2.789 (11 a 18 jul), US$ 2.658 (18 jul 
a 01 ago), US$ 2.343 (1 ago a 12 set). 

Promoções:
25% de desconto para hotel Valle Nevado e 
hotel Puerta del Sol. Válido para tarifas em base 
dupla (Hotel Valle Nevado e Puerta Del Sol) e 
tripla (Hotel Puerta del Sol). Tarifas adicionais 
pagam 100%. Validade: 13 jun 08.
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Radical!

Em Las Leñas, prepare-se para uma experiência única cheia de adrenalina. A estação argentina 
tem notoriedade em esportes na neve, principalmente na prática de ski radical, fora de pistas, e 
no ski de travessia. Sem falar que lá estão algumas das pistas mais vertiginosas e excitantes da 
América Latina. É claro que aos iniciantes o lugar também é um paraíso. Entre uma descida e ou-
tra, aproveite os serviços de primeira em variadas opções de hospedagem, uma agitada boate para 
esquentar as frias noites de inverno e restaurantes de dar água na boca – de cozinha internacional 
à mexicana. Uma maravilha!  

Las Leñas
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Sugestão de roteiros: fretamento aéreo dire-
to (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.

Hotel Piscis (5*) - Duplo Montanha: US$ 2.822  
(05 jul), US$ 2.922 (12 jul), US$ 3.522 (19 jul), 
US$ 3.522 (26 jul).

Hotel Escorpio (4*) - Duplo Montanha: US$ 
2.322 (05 jul), US$ 2.472  (12 jul), US$ 3.022  
(19 jul), US$ 3.022  (26 jul).
Hotel Virgo (4*) - Duplo Std Vale: US$ 2.503  
(05 jul), US$ 2.983 (12 jul), US$ 3.311 (19 jul), 
US$ 3.311 (26 jul).
Hotel Acuario (3*) - Duplo Std Valle: US$ 
2.427 (05 jul), US$ 2.427 (12 jul), US$ 2.903  
(19 jul), US$ 2.903 (26 jul).
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Chapelco
Um encanto

Fascina a idéia de esquiar num lugar que inspi-
ra charme e romantismo. Em San Martin de los 
Andes, uma encantadora cidadezinha de estilo 
alpino, repleta de ótimos hotéis e restaurantes, 
pubs, casas de chá, cafeterias e discotecas, a 
estação de Chapelco convida a deslizar na neve 
rodeado por um lindo cenário feito de lagos e 
bosques. Não é à toa que o lugar cativa cada 
vez mais casais apaixonados. Depois da prática 
do ski e snowboard, experimente caminhadas e 
passeios em trenó puxado por cachorros sibe-
rianos. Não há como não se encantar!

Sugestão de roteiro: passagem aérea São 
Paulo / Buenos Aires / São Paulo – Aerolineas 
Argentinas em classe economica promocional 
“O”, fretamento Buenos Aires / San martin de 
Los Andes / Buenos Aires (sáb); traslados, 7 
noites de hospedagem com café da manhã e 
taxas inclusas; traslados diários ao cerro; uso 
ilimitado dos meios de elevações por 7 dias e 
cartão de assistência ao viajante.

Hotel Le Chatelet – apto. duplo: US$ 1.927 
(05 jul), US$ 2.050 (12 jul), US$ 2.078 (19 jul), 
US$ 2.078 (26 jul).
Hotel Patagonia Plaza - duplo std: US$ 1.894 
(5 jul a 12 jul), US$ 2.047 (12 jul a 19 jul), US$ 
2.075 (19 jul a 2 ago), US$ 2.035 (2 ago a 9 
ago), US$ 1.844 (9 ago a 30 ago). Hotel Loi 
Suites – apto. duplo std: US$ 2.324 (05 jul), 
US$ 2.364 (12 jul), US$ 2.385 (19 jul), US$ 
2.385 (26 jul).
Hotel Aspen - apto duplo: US$ 1.541 (05 jul), 
US$ 1.648 (12 jul), US$ 1.675 (19 jul), US$ 
1.675 (26 jul).

Promoção Kids Free (5 a 12 jul):  1 criança 
menor de 12 anos no mesmo apartamento com 
2 adultos paga somente US$ 803 + Taxas.
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Terra do fogo e da neve 

Viajar a Cerro Castor é ingressar num mun-
do desconhecido e fascinante. Encravada na 
Terra do Fogo, aquela pontinha no fim da 
América do Sul, a estação desponta como 
um destino ideal para famílias que querem 
desfrutar de momentos de pura tranqüilidade 
e de neve de excelente qualidade. E brinda 
seus visitantes com paisagens encantadoras 
em torno de Ushuaia, a cidade mais austral 
do planeta. Descubra pistas para todos os ní-
veis, meios de elevação de última geração, 
escola de neve, clube para crianças e ótimos 
hotéis e restaurantes. Como se não bastasse, 
dizem que Cerro Castor tem a temporada mais 
longa do continente. Surpreenda-se!

Sugestão de roteiros: fretamento S. Paulo/ 
Ushuaia/ S.Paulo – Aerolineas Argentinas em 
classe econômica, 7 noites de hospedagem 
com café da manhã, traslados hotel/aeropor-
to/hotel, traslados diários ao cerro (exceto 
Castor Ski Lodge); uso ilimitado dos meios de 
elevações, cartão de assistência ao viajante;

Hotel Las Hayas (5*) -  duplo std: US$ 2.111 
(05 jul), US$ 2.200 (12 - 19 e 26 jul);
Castor Ski Lodge – cabana para duas pesso-
as, com café da manhã e jantar: US$ 2.599 (5 
jul), US$ 3.098 (12 - 19 e 26 jul).
Los Cauquenes - duplo montanha: US$ 1.916 
(5 - 12 - 19 e 26 jul).

Cerro Castor
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ActiveActive
É fácil compreender o fascínio pela aventura. Descobrir novos horizontes, explorar 
o desconhecido, superar seus próprios limites, expandir fronteiras, sempre moveu 
o homem –  desde os tempos dos grandes conquistadores. E o mundo está repleto 
de cenários que despertam o desejo de desbravar. De desertos surpreendentes a 
poderosas ruínas arqueológicas e geleiras milenares, o viajante moderno tem muito 
a explorar. O melhor, com muito conforto.     
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explora 
explora Patagonia

Viajar aos destinos explora é uma filosofia que alia 
charme e conforto a grandes expedições em algumas 
das regiões mais inóspitas da América do Sul. O Hotel 
Salto Chico fica dentro do Parque Nacional Torres Del 
Paine, no coração da Patagônia chilena. Às margens 
do Lago Pehoé, seu interior foi todo concebido com 
materiais da região, incluindo mobília assinada por 
artesãos locais. Na decoração, detalhes que remetem 
à elegância e o aconchego. Entre os destaques, há um 
cardápio de 25 explorações a pé, a cavalo, de van ou 
barco. Caminhe até a base das famosas Torres Del Pai-
ne ou até o Glaciar Grey e seus icebergs, é só escolher. 
E curtir as muitas surpresas preparadas pela equipe 
explora. Aventure-se!   

Sugestão de roteiro: passagem aérea - S.Paulo/Santia-
go/Punta Arenas/Santiago/S.Paulo em classe econômi-
ca, 2 noites em Santiago, no The Ritz-Carlton (5*), 
Deluxe, 4 noites no Explora Patagonia (5*), Cordil-
lheira Paine. Café da manhã diário, pensão completa e 
open bar no Explora Patagônia, traslados privativos em 
Santiago e regulares em Punta Arenas, explorações diá-
rias com guias no Explora Patagonia. Preço por pessoa, 
em acomodação dupla, a partir de US$ 3.470 (até 30 
jun 2008) e US$ 3.800 (1 jul a 20 dez 2008).

explora Atacama

Gêiseres, salares, vulcões, montanhas, piscinas natu-
rais de águas termais.... O deserto mais árido do mundo 
abriga maravilhas. Na pitoresca cidadezinha de San Pe-
dro de Atacama, o charmoso Hotel de Larache convida a 
explorar, dia após dia, tudo isso com mordomia. Que tal 
saborear um ótimo vinho chileno dentro das águas rela-
xantes das Termas de Puritama? Ou andar de bicicleta à 
beira de uma linda lagoa, a Laguna Sejas? As excursões 
incluem até alpinismo nos vulcões locais, para aventu-
reiros mais radicais. Nas acomodações, há jacuzzis e um 
espaço para a leitura e o merecido descanso. Sem falar 
na área das piscinas, que parece um oásis de beleza e 
conforto, e a cozinha local, de onde saem pratos elabo-
rados com ingredientes nativos. Deguste cada minuto!    

Sugestão de roteiro: passagem aérea - S.Paulo/San-
tiago/Calama/Santiago/S.Paulo em classe econômica, 
2 noites em Santiago, no The Ritz-Carlton (5*), De-
luxe, 3 noites no Explora Atacama (5*), em acomo-
dação Tulur. Café da manhã diário, pensão completa e 
open bar no Explora Atacama, traslados privativos em 
Santiago e regulares em Calama, explorações diárias 
com guias no Explora Atacama. Preço por pessoa, em 
acomodação dupla, a partir de US$ 2.670 (até 30 jun 
2008) e US$ 2.797 (1 jul a 20 dez 2008).
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explora  
Rapa Nui

Na terra dos gigantes
O destino é um dos mais místicos e fascinantes do planeta: a 
longínqua Ilha de Páscoa, no meio do Oceano Pacífico, entre o 
Chile e a Polinésia Francesa. Terra dos numerosos ahus com gi-
gantescas esculturas de moai, terra de muitas lendas e mistérios, 
ali, no alto de um monte com visão para o mar, fica o mais novo 
hotel explora. Erguido com materiais nativos, como pedra vul-
cânica e madeira, são apenas 30 acomodações com banheira de 
hidromassagem e vista para o oceano. O hotel é a base sofisticada 
para uma programação recheada de caminhadas entre paisagens 
estonteantes, combinadas com deliciosos piqueniques. Na volta, 
nada melhor do que relaxar numa jacuzzi a céu aberto. 

Sugestão de roteiro: passagem aérea - S.Paulo/Santiago/Ilha 
de Páscoa/Santiago/S.Paulo em classe econômica, 2 noites em 
Santiago, no The Ritz-Carlton (5*), Deluxe, 3 noites no Explora 
Rapa Nui (5*), Varúa. Café da manhã, pensão completa e open 
bar no Explora Rapa Nui, traslados privativos em Santiago e regu-
lares na Ilha de Páscoa, com explorações e guias especializados. 
Preço por pessoa, a partir de US$ 2.980 (até 30 jun 2008) e US$ 
4.008 (1 jul a 20 dez 2008).
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Remota
Simplicidade e luxo em perfeita harmonia

Escondido na distante cidadezinha de Puerto Na-
tales, na Patagônia chilena, extremo sul do Chi-
le, o Remota Patagônia esmera luxo e conforto 
na medida certa e em harmonia com a natureza 
esplêndida e... remota. Instalado num galpão de 
fazenda patagônica estilizado, de linhas arroja-
das, há um décor minimalista, amplos ambientes 
e muitos janelões para vislumbrar a paisagem do 
Canal Señoret e das montanhas ao redor. Nos es-
paçosos apartamentos, respire o aroma de carva-
lho e a simplicidade confortável. O hotel oferece 
14 tours (a pé ou de carro) pelo Parque Nacional 
Torres del Paine e arredores – entre florestas, gla-
ciares, rios, lagos e fazendas regionais. Depois 
dos passeios, a recompensa será provar os pratos 
preparados com ingredientes locais e excelentes 
vinhos chilenos.
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Sugestão de roteiro: passagem aérea - S.Paulo 
/ Santiago / Punta Arenas / Santiago / S.Paulo 
em classe econômica, 2 noites em Santiago, 
no The Ritz-Carlton (5*), Deluxe, 4 noites em 
Puerto Natales, no Remota (5*), Standard. Café 
da manhã diário, pensão completa e open bar 
no Remota, traslados privativos em Santiago e 
regulares em Punta Arenas, explorações diárias 
com guias especializados no Remota. Preço por 
pessoa, em acomodação dupla, a partir de US$ 
2.730 (até 31 ago 2008) e US$ 3.056 (1 set a 
20 dez 2008).
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Inkaterra
Luxury adventure

Elegância, privacidade e muitos mimos fazem a fama desta nova 
grife da hotelaria no Peru. Um luxo simples e ecologicamente res-
ponsável. Em meio a um jardim tropical pontilhado de cachoeiras 
e orquídeas, aos pés das ruínas de Machu Picchu, o hotel boutique 
Inkaterra Machu Picchu recebe em vilas com terraço e piscina 
particular ou casitas com lareira no melhor estilo andino chique. 
Entre os serviços, um menu de massagens e outro de aventuras. 
Já em Cuzco, La Casona ocupa uma casa colonial restaurada com 
apenas 11 suítes ao redor de um pátio suntuoso. Villas Urubam-
ba, no Vale Sagrado dos Incas, soma ainda mais exclusividade 
à viagem. Cinco vilas privativas têm décor com antiguidades e 
artefatos peruanos e mordomia de um hotel cinco-estrelas.     

Sugestão de roteiro: passagem aérea em classe 
econômica, 2 noites em Lima, 2 noites no Vale 
Sagrado dos Incas, no Inkaterra Urubamba 
Villas (5*), em Villa Private, 2 noites em Machu 
Picchu, no Inkaterra Machu Picchu Hotel (5*), 
em Superior Deluxe, 2 noites em Cusco, no La 
Casona Inkaterra (5*), em Suite Patio. Café da 
manhã, pensão completa no Vale Sagrado dos 
Incas e em Machu Picchu, 1 jantar em Cusco, 
passagem de trem Vistadome Cusco/M.Picchu/
Cusco, ingresso às ruínas de M.Picchu, passeios 
e traslados. Preço por pessoa, em acomodação 
dupla, a partir de US$ 5.584 (até 20 dez 2008).
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Tierra Atacama

Miragem???

O cenário é único no mundo: o impressionan-
te altiplano do Deserto de Atacama e seus câ-
nions, lagos, salares, gêiseres, dunas e pisci-
nas termais. Criado para oferecer o máximo em 
conforto, hospitalidade e serviços, o Tierra Ata-
cama integra-se harmoniosamente à paisagem 
espetacular e à cultura andina e ainda convida 
a uma programação recheada de explorações e 
esportes na natureza. Uma aventura num dos 
destinos mais maravilhosos e inóspitos da ter-
ra, com sabor de elegância, privacidade e todas 
as comodidades de última geração. Não perca! 

Sugestão de roteiro: passagem aérea - S.Paulo/
Santiago/Calama/Santiago/S.Paulo em classe 
econômica, 5 noites em San Pedro de Ataca-
ma, no Tierra Atacama Hotel & Spa (5*), em 
acomodação Dupla. Pensão completa, open bar, 
piscina, sauna, jacuzzi, explorações com guias 
especializados e traslados. Preço por pessoa, 
em acomodação dupla, a partir de US$ 2.192 
(até 20 dez 2008).
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Park Hyatt 
Mendoza

Aventura com glamour!

Melhor impossível: aventure-se num rafting emo-
cionante em uma natureza extraordinária e depois 
deguste vinhos excepcionais. Assim é a viagem em 
Mendoza, uma das regiões vinícolas mais tradicio-
nais da Argentina. Ali, o Park Hyatt Mendoza ofere-
ce sofisticação e luxo, um spa de primeira e delícias 
da requintada gastronomia local. Já em Buenos 
Aires, a experiência no Park Hyatt Palacio Duhau 
mistura tradição com design no elegante bairro da 
Recoleta. Do Cheese Room, que serve os melhores 
queijos do país selecionados por um “maître froma-
ger”, aos restaurantes, há tudo para seduzir o mais 
exigente viajante. Viva esse luxo!   

Sugestão de roteiro: passagem aérea - S.Paulo/
Santiago/Mendoza/Santiago/S.Paulo em classe 
econômica, 2 noites em Buenos Aires, no Park 
Hyatt Palacio Duhau (5*), em Park Room; 3 noi-
tes em Mendoza, no Park Hyatt Mendoza (5*), em 
Park Room. Café da manhã diário, traslados priva-
tivos e visita aos vinhedos Catena Zapata, Familia 
Zuccardi e Salentein, com guia enólogo, degusta-
ção e almoço. Preço por pessoa, em acomodação 
dupla, a partir de US$ 1.730 (até 20 dez 2008).
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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, firmado legalmente de maneira contratual 
proveniente do Contrato de Transporte Aéreo.

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

CANCELAMENTO:
A) Serviços terrestres: cancelamentos de reservas confirmadas 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 específicas de pagamento a cancelamento. Favor consultar 
por ocasião do pedido de reserva.
B) Passagem aérea: o cancelamento, independentemente da época em que ocorra, 
acarretará multa de acordo com as normas da(s) companhia(s) aéreas(s) envolvida(s) 
e de 100% quando se tratar de vôo Fretado (Charter).

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

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

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

RESPONSABILIDADE
1‑ Da Interpoint: como operadora associada à BRAZTOA, a Interpoint garante adotar 
todas as providências adequadas ao cumprimento desses programas, sendo responsável 
por sua organização, oferta, divulgação, contratação e execução.
2‑ Do Agente de Viagens: obrigação de informar e obter a aceitação dos 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 firma 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 fizer após este prazo a 
relação contratual será considerada perfeita e acabada, desobrigando‑nos de qualquer 
responsabilidade. O pagamento do sinal de sua viagem implica na total concordância 
do acima exposto. No caso de vir a ocorrer pendência judicial, será escolhido o foro 
da Cidade de São Paulo, com expressa renúncia a qualquer outro.

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

De acordo ‑ Ag. de Viagem compradora

Assinatura do Comprador (titular)
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