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APRESENTAÇÃO

sta é uma edição comemorativa, a primeira de uma 

nova história. O 15º número do Grandes Destinos 

celebra os dez anos do catálogo e coincide com o 

importante momento que o mundo vive, de grandes 

transformações e expectativas. 

Com entusiasmo e criatividade, estamos nos transformando juntos 

e o resultado é um exemplar com o dobro de páginas e novo visual. 

Mais moderna e atual, esta edição foi lançada primeiramente em 

março, numa versão online, completa, versátil e ilimitada. Neste 

número impresso, você encontra roteiros bastante diversificados, 

para quem quer se aventurar com conforto, curtir praias brasileiras 

em alto estilo, explorar o exotismo de outras culturas ou desbravar 

mares com sofisticação. Atenção para o capítulo que homenageia 

os fenômenos da natureza, espalhados pelo planeta! Do Japão à 

Holanda, comemorar a beleza de paisagens em todo o seu esplendor 

pode ser memorável. 

Pensando nisso, nossa equipe procura manter-se atualizada, 

sempre viajando a novos destinos, conhecendo hotéis mundo afora, 

dedicando-se a negociar melhores condições com fornecedores. 

Na história da Interpoint, temos tradição e expertise na 

comercialização dos produtos de neve. Sabemos indicar o melhor em 

cada estação. Agora, o nosso compromisso é resgatar o glamour do 

ski, a deliciosa sensação de criar raízes e fazer amizades por meio do 

esporte. Com esta motivação, organizamos o Campeonato Brasileiro 

Amador de Ski & Snowboard, em Valle Nevado, que na verdade, é 

uma grande brincadeira em família e entre amigos, criado tanto para 

os experientes como para os iniciantes. Reunir-se em uma estação 

de ski pode ser uma grande festa!

O Grandes Destinos é o ponto de partida para uma viagem 

inesquecível, pois, afinal, viajar é sonhar e se reinventar.

Heloisa Ferreira da Rosa Levy

E



Há 10 anos, o Grandes Destinos 

surgia para ser um portfólio 

das viagens da Interpoint. 

Desde as primeiras edições, 

nos preocupamos em lançar 

tendências e antecipar o que 

está em voga no mundo. 

Para celebrar o aniversário do 

catálogo, relembramos um pouco 

do que fizemos no passado. 

O GD 1 foi lançado em 

março de 1999. Nele, já 

publicamos o inédito: 

um roteiro espacial, 

em que o tripulante 

fazia uma viagem de 

duas horas e meia 

na estratosfera, 

circundando a Terra. 

O produto deu o que 

falar na imprensa. 

No GD 2 – novembro 

de 1999, criamos um 

capítulo de Spas, com 

terapias especiais não 

só para relaxar, mas 

visando cuidados com 

a saúde do viajante. 

Logo depois isso se 

tornaria moda.

#1

No GD 3 – junho de 

2000, escolhemos 

uma foto do Deserto 

de Atacama para a 

capa, apostando no 

sucesso deste produto. 

E foi o que aconteceu. 

O  mais árido deserto 

do mundo é hoje um 

dos destinos mais 

cobiçados pelos 

brasileiros. Ainda nessa 

publicação, criamos o 

capítulo Comer, Beber, 

Viver, com roteiros 

gastronômicos que 

deixaram os leitores 

com água na boca.

#3

#2



FLASHBACK

No GD 6 – novembro 

de 2001, no auge dos 

acontecimentos que 

abalaram o mundo em  

11 de setembro, nosso 

texto de apresentação 

teve resultados 

positivos: tivemos uma 

boa temporada de 

vendas de ski de EUA. 

#12

#6

No GD 5 – maio de 2001, 

apresentamos um capítulo 

com roteiros Platinum, 

onde cada produto era 

regado a muitos mimos e 

serviços especiais. Ainda 

no 5, lançamos o Family 

Celebration, com viagens 

inesquecíveis em família, 

como Banff Springs  

Royal Experience, que  

foi um verdadeiro sucesso.

#5

No GD 12 – julho de 2005, 

apresentamos os recantos dos 

nossos vizinhos sul-americanos, 

com suas belezas naturais, 

que hoje têm tanta visibilidade 

na mídia. Fomos pioneiros ao 

lançar o programa  Travessias 

criado pelo explora, pois já 

sugeríamos este itinerário aos 

nossos clientes desde 2001, 

no GD 6, por acharmos ser 

uma combinação perfeita de 

aventura com conforto.  

E assim seguimos inovando 

e lançando tendências 

a cada edição.   
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Uma metrópole que se 
transforma  constantemente,  

Nova York tem o poder  
de surpreender a cada  

nova viagem 

‘I want to be a part 
of it , New York 

New York!’ 

Trendy



NEW YORK 9

NOVA YORK É capaz de criar incontáveis 

atrações sempre. Na primavera, entre 

os meses de abril e maio, as tulipas 

enfeitam os canteiros de ruas e avenidas. 

A Park Avenue se transforma pelo 

colorido das flores e o Central Park um 

jardim encantado de magnólias. E atenção: 

o Brooklyn está na moda. Para completar, 

diversas exposições celebram este ano 

a chegada, em 1609, dos exploradores 

holandeses na chamada Nova Amsterdã 

- hoje, New York.  Onde se hospedar? 

Diante do Central Park, no luxuoso 

Jumeirah Essex House Hotel, que acaba 

de abrir um novo restaurante, nos clássicos 

Four Seasons e St. Regis ou no Mandarin 

Oriental, situado no topo de um arranha-

céu na Columbus Circle, com vista de tirar 

o fôlego para o skyline da cidade.

Jumeirah 
Essex House 
Diárias a partir de  
US$ 309 em Essex  
Queen Room

Mandarin 
Oriental  
Diárias a partir  
de US$ 695 em  
Standard Room

The St. Regis 
Diárias a partir  
de US$ 795 em  
Superior Room

Four Seasons 
Diárias a partir  
de US$ 855 em  
Moderate Room
 

   Café da manhã  
e taxas incluídas.  
(15 abr a 31 out 2009)

The Ritz-Carlton Central Park 
Diárias a partir de US$ 806 em Club Lounge, 
andar exclusivo, 5 refeições light, bebidas alcoólicas, 
traslados, early check -in ou late check-out  
(até 7 set 2009).

SUGESTÃO DE HOTÉIS

SUGESTÃO ESPECIAL



QUER PASSAR UMA temporada na Flórida com 

o máximo em conforto tropical? Referência 

no mundo da hotelaria cinco-estrelas, a rede 

Ritz-Carlton reúne por lá uma coleção de 

hotéis e resorts exclusivos que primam pelo 

serviço impecável e as instalações elegantes. 

Em Miami, o hotel boutique de Coconut 

Grove tem vistas panorâmicas para Biscayne 

Bay, Coral Gables e o skyline da cidade  

e renovou recentemente suas acomodações 

e suítes. Já o resort de Key Biscayne fica 

Ritz-Carlton  
Fort Lauderdale 
Diárias a partir  
de US$ 199

Ritz-Carlton  
Key Biscayne 
Diárias a partir  
de US$ 209

Ritz-Carlton 
Coconut Grove 
Diárias a partir  
de US$ 219

Café da manhã e  
taxas não incluídas. 
(5 mai a 30 out 2009)

SUGESTÃO
DE HOTÉIS

FLÓRIDA

Excelência em serviços e instalações elegantes  
fazem a fama dos hotéis no mundo e na Flórida

Ritz-Carlton style

Trendy

diante de areias douradas e propõe um menu 

de atividades náuticas. Sem falar que há duas 

piscinas de borda infinita, um tennis center 

gigantesco e programas feitos especialmente 

para as crianças. O resort de Fort Lauderdale 

orgulha-se de ser um dos mais novos da 

cidade. Situado na frente de uma praia 

paradisíaca, oferece cabanas charmosas para 

o relax com vista para o oceano, um sem-

fim de atividades, adega completa e mimos 

como amenities da Bulgari nos banheiros.   



É POSSÍVEL PENSAR em mil motivos para  

se visitar Barcelona. As ruelas medievais 

do Bairro Gótico, as obras de Gaudí 

espalhadas por todo canto, a vida ao ar livre 

nas famosas Ramblas, a cozinha catalã rica 

em sabores do Mediterrâneo, as lojas do 

Passeig de Gràcia, o mercado La Boqueria, 

o futebol, a Vila Olímpica, os museus, o ar 

tão cosmopolita... E a capital da Catalunha 

hospeda à altura de suas infinitas atrações. 

Operado pelo grupo Ritz-Carlton, o Hotel 

Arts Barcelona ocupa os 44 andares do 

arranha-céu mais alto da Espanha – uma 

obra-prima em vidro e ferro. No interior, 

uma coleção de arte contemporânea 

espanhola. Sem contar o conforto em 

acomodações com visão panorâmica para 

o mar, o spa by Six Senses e os restaurantes 

a cargo de chefs estrelados no Michelin.       

Hotel Arts Barcelona Ritz-Carlton  
Diárias a partir de € 335, com café da manhã  
e sem taxas (15 mai a 15 out 2009)

Cidade
vibrante 
Bela e cosmopolita,  
Barcelona reúne 
um sem-fim de 
atrações – das 
obras de Gaudí à 
cozinha catalã

BARCELONA 11



Mandarin 
Oriental 
Hyde Park 
London
Diárias a partir   
de £ 285 em 
Courtyard   
Queen Room
 

The 
Dorchester 
Diárias a partir 
de £ 305 em  
Deluxe Room

The 
Connaught
Diárias a partir  
de  £ 429 em 
Superior Room

Café da manhã e taxas não incluídas.  
(5 mai a 31 out 2009)

SUGESTÃO 
DE HOTÉIS

LONDRESTrendy

Capital estilosa    

A CAPITAL INGLESA abre um leque de programas 

imperdíveis, como admirar o maior diamante do mundo 

na Torre de Londres, perambular pelo mercado de 

antiguidades de Portobello Road e comprar enfeites de 

Natal na loja de departamentos Harrods. A exposição 

do momento celebra o estilo barroco - de arte a tecidos 

- no Victoria & Albert Museum. O West End inaugura, 

em junho, um novo balé musical inspirado na vida da 

diva Marilyn Monroe e o Hampton Court Palace está 

criando um autêntico jardim do século 16. O hotel que 

está na moda entre os antenados é o The Connaught, 

que passou por uma reforma milionária. The Dorchester 

integra a lista da hotelaria top e o Mandarin Oriental 

Hyde Park reabre as portas de seu restaurante The Park 

Terrace, que promete servir deliciosos chás da tarde. 

SUGESTÃO DE HOTÉIS

GRANDES DESTINOS



UM GOSTINHO DE tradição com pitadas 

de modernidade encanta em Lisboa. 

Conferir um espetáculo musical de fado 

no Chiado ou conhecer um pouco mais  

sobre os oceanos na nova exposição 

do arrojado Oceanário compõem a 

experiência lisboeta. E o contemporâneo 

e o antigo também traduzem a alma da 

hotelaria local. No Bairro Alto Hotel, 

instalado num palacete de 1845, se 

fundem os estilos minimalista e colonial. 

O Lapa Palace é outro antigo palácio que 

se dedica ao luxo, com maravilhas como 

o spa La Prairie e o restaurante Cipriani.  

Sobre uma das sete colinas da cidade, 

o Four Seasons Ritz Lisboa reflete o 

charme de Portugal nobre e boa parte de 

suas acomodações tem varanda com vista 

para Lisboa antiga e o Castelo. Aproveite 

o melhor da capital portuguesa! 

SUGESTÃO 
DE HOTÉIS

Tradição  
e cultura

Bairro Alto Hotel 
Diárias a partir de 
€ 215, com café da 
manhã e taxas

Four Seasons  
Ritz Lisboa  
Diárias a partir de 
€ 300, com café da 
manhã e taxas  

Lapa Palace 
Lisboa  
Diárias a partir de 
€ 325, com café da 
manhã e taxas

Da cultura à hotelaria, a capital portuguesa 
encanta com uma interessante fusão  
do antigo e do novo

LISBOA 13



Trendy

À bientôt, Paris!

O QUE DIZER da cidade mais bela  

e romântica do mundo? Paris é a capital 

da alta costura, da gastronomia, da 

cultura e das tendências. A última são os 

bares instalados dentro de lojas, como o 

chocolate bar da joalheria Mauboussin, 

nas  Champs-Élysées, e o bar que serve 80 

tipos diferentes de água na Colette, Rue 

Saint-Honoré. No métier dos gourmets, 

21 novos cafés-restaurantes de Paris 

ganharam estrelas no Michelin, guia 

que celebra sua centésima edição este 

ano. E o luxo se estende à hotelaria. Os 

clássicos  Hôtel Plaza Athénée, Hôtel de 

Crillon e Hôtel Ritz são como verdadeiros 

palácios repletos de mimos e serviços sob 

medida para os mais exigentes hóspedes. 

O Park Hyatt Vendôme, por sua vez, 

propõe a hospedagem no melhor estilo 

contemporâneo chic. Bon voyage! 

A Cidade-Luz brilha em todos 
os sentidos. Da gastronomia  
à hotelaria de luxo 
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Plaza Athénée 
Diárias a partir  
de € 455 em  
Superior Room

Hôtel de Crillon 
Diárias a partir  
de € 550 em 
Superior Room
 
Hôtel Ritz  
Diárias a partir  
de € 550 em  
Superior Room
 
Park Hyatt 
Vendôme 
Diárias a partir  
de € 570 em Park  
Queen Room
 

  Taxas incluídas  
e sem café da manhã  
(15 abr a 15 out)

SUGESTÃO 
DE HOTÉIS

PARIS 15



Park Hyatt Experience 
Glamour e vinhos 

Trendy

Luxo contemporâneo entre os vinhedos de Mendoza 
e elegância moderna em Buenos Aires compõem  
o roteiro by Park Hyatt na Argentina

GRANDES DESTINOS



EXPERIMENTE O MELHOR do luxo 

contemporâneo na Argentina. Primeiro 

em Mendoza, uma das regiões vinícolas 

mais veneradas da América do Sul. Lá, 

no coração da cidade, o Park Hyatt ocupa 

uma construção colonial espanhola que 

exibe design minimalista por todo canto. 

Cassino, spa baseado na filosofia oriental 

e Wine Bar com uma seleção de mais de 

100 vinhos argentinos compõem o portfólio 

de highlights. Em Buenos Aires, os ares de 

glamour de um antigo palácio se mesclam 

ao décor moderno e dão as boas-vindas no 

Park Hyatt Palacio Duhau. Visita à galeria 

de arte com telas e esculturas de artistas 

latino-americanos e exclusivas aulas de 

tango estão no rol de programas estilosos. 

Palacio Duhau 
Park Hyatt

Park Hyatt

SUGESTÃO 
DE ROTEIRO

BUENOS AIRES & MENDOZA 17



Four Seasons 

& simplicidade 

Trendy

A perfeita harmonia da grife.  
Em Buenos Aires, o hotel ocupa uma 
bela mansão. No Uruguai, conheça 
um refúgio rústico e requintado

Sofisticação 



A COMBINAÇÃO IDEAL de elegância, 

serviços personalizados e luxos modernos. 

É com esta receita que a rede Four 

Seasons tornou-se uma referência 

no mundo da hotelaria. Em meio à 

sofisticação do bairro da Recoleta, o hotel 

de Buenos Aires ocupa uma mansão 

esplendorosa no estilo da belle époque, 

com salões suntuosos e suítes em mármore 

Carrara e carvalho esloveno. Rumo ao 

Uruguai, o Four Seasons Carmelo é um 

refúgio rústico e requintado encravado 

na floresta à beira do Rio da Prata. Nele, 

só 20 bangalôs exclusivos com terraço, 

um consagrado campo de golfe, spa 

premiado e um ar de exotismo que mistura 

as influências asiática e sul-americana. 

Four Seasons

Four Seasons

SUGESTÃO  
DE ROTEIRO

BUENOS AIRES & CARMELO 19



A CAPITAL CHILENA é só surpresas.  

Da paisagem abençoada pela onipresente 

Cordilheira dos Andes a bairros cool como 

Lastarria, onde pipocam galerias de arte, 

lojas de estilistas em voga, cafés e ateliês. 

O W Santiago, primeiro hotel na América 

do Sul da despojada marca que pertence 

ao grupo Starwood, é um refúgio urbano 

de luxo com vistas panorâmicas para a 

neve eterna, spa completo, nightclub e 

restaurante de gastronomia internacional. 

E lá a equipe de concierges Whatever/

Whenever trabalha non-stop para cuidar 

das mais diversas solicitações. Quer 

comprar um tênis de corrida às 2h da 

manhã ou alugar um jato particular 

para ir à Patagônia? Tudo é possível! 

Surpresa cosmopolita
SANTIAGOTrendy

W Santiago Diárias a partir de  
US$ 356 em apartamento Wonderful, 
com café da manhã. (1 jun a 20 dez 2009)

Última novidade da hotelaria local, o W Santiago 
já está dando o que falar no métier dos bacanas
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Montanhas 
de emoção

Ski & Snowboard - Argentina

Em Las Leñas, tudo conspira para dias  
de muita diversão na neve e fora dela

GRANDES DESTINOS



PARAÍSO PARA OS FÃS dos esportes 

radicais, Las Leñas reúne algumas das 

pistas mais excitantes e vertiginosas 

da América Latina, conhecidas 

internacionalmente pela qualidade 

de neve. E propõe expedições 

emocionantes fora de pista. Aos 

novatos e intermediários, também há 

muita diversidade e a chance única 

de deslizar sobre a pista mais longa 

do mundo. Aproveite a hospedagem 

de todas as categorias – do badalado 

cinco estrelas Piscis aos apart-hotéis 

pensados para famílias e grupos de 

amigos –, restaurantes de todos os 

sotaques, cassino internacional e festas 

ao som de DJs da moda.    Pura agitação!    

Hotel Piscis
 A partir de US$ 2.753
(27 jun a 4 jul 2009), 
US$ 3.053 (4 a 11 jul 2009), 
US$ 3.253 (11 a 18 jul 2009) 
e US$ 4.053 (18 jul a 1 ago 
2009), por pessoa em 
acomodação dupla
  
Hotel Escorpio
 A partir de US$ 2.353
(27 jun a 4 jul 2009),  
US$ 2.553 (4 a 11 jul 2009), 
US$ 2.753 (11 a 18 jul 2009) 
e US$ 3.353 (18 jul a 1 ago 
2009), por pessoa em 
acomodação dupla  
 
 
 

Hotel Aries
A partir de US$ 2.250
(27 jun a 4 jul 2009), 
US$ 2.450 (4 a 11 jul 
2009),US$ 2.650 (11 a 18 jul 
2009) e US$ 3.250 (18 jul 
a 1 ago 2009), por pessoa  
em acomodação dupla
  
Hotel Virgo
A partir de US$ 2.817
(27 jun a 4 jul 2009), 
US$ 3.077 (4 a 11 jul 2009),
US$ 3.420 (11 a 18 jul 2009), 
US$ 3.729 (18 a 25 jul 2009) 
e US$ 4.038 (25 jul a 1 ago 
2009),  por pessoa em 
acomodação dupla
 

SUGESTÃO DE HOTÉIS

LAS LEÑAS 23

Os programas incluem:

 

 



FASCINA A IDÉIA de esquiar na Terra do 

Fogo. Encravada na pontinha da América 

do Sul, o chamado “Fim do Mundo”, 

Cerro Castor se firma como a mais nova 

estação da Argentina, perfeita para 

aqueles que procuram dias de pura paz 

e neve excepcional. Para completar, 

envolve seus visitantes com paisagens 

espetaculares em torno de Ushuaia, a 

cidade mais austral do planeta. Descubra 

pistas incríveis, modernos equipamentos 

e meios de elevação, ótimos hotéis e 

restaurantes e compras livres de impostos. 

Deguste centolla aos montes, aventure-

se em passeios de 4X4, embarque no 

lendário trem do fim do mundo e em 

passeios  por um litoral povoado por 

pinguins e leões-marinhos. Dizem que 

Cerro Castor tem a temporada mais longa 

do continente. Aproveite!

CERRO CASTORSki & Snowboard - Argentina

Inverno na 
Terra do Fogo

Na pontinha da América do Sul, 
a estação argentina oferece 
pistas incríveis e um sem-fim 
de passeios entre paisagens 
espetaculares

Las Hayas  
A partir de US$ 1.112  
(4 a 11 jul 2009) e  
US$ 1.250 (11 jul a 1 ago 
2009), por pessoa em 
acomodação dupla

Los Cauquenes
A partir de US$ 1.083 
(4 a 1 ago 2009), 
por pessoa em 
acomodação dupla

Los Acebos
A partir de US$ 871  
(27 jun a 11 jul 2009) e  
US$ 1.068 (11 jul a 8 
ago 2009), por pessoa 
em acomodação dupla

Castor Ski Lodge
A partir de US$ 1.890 
(27 jun a 4 jul 2009), 
US$ 2.381 (4 a 11 jul 
2009) e US$ 2.446  
(11 jul a 1 ago 2009), 
por pessoa em 
acomodação dupla

Os programas 
incluem:

hospedagem

somente no Castor 
Ski Lodge

meios de elevação

SUGESTÃO DE HOTÉIS

GRANDES DESTINOS



A estação 
do charme   

UM CENÁRIO DE bosques, lagos e 

montanhas apaixona à primeira vista em 

Chapelco. A poucos passos de San Martín 

de los Andes, uma linda cidadezinha 

de estilo alpino, pontuada de hotéis e 

restaurantes excepcionais, a estação 

convida a deslizar na neve envolta em 

charme e beleza natural. Não é por acaso 

que é um dos resorts mais procurados por 

casais apaixonados. Entre uma descida e 

outra, experimente chocolates artesanais 

e faça passeios em trenó puxado por 

cachorros siberianos. Envolva-se pelo ar 

de romantismo!  

Entre bosques e montanhas 
nevadas, um destino perfeito 
para uma viagem a dois

Hotel le Chatelet
A partir de US$ 1.655  
(4 a 11 jul 2009),  
US$ 1.786 (11 jul a 1 ago
2009), por pessoa em 
acomodação dupla

Hotel Loi Suites
A partir de US$ 2.102  
(4 a 11 jul 2009),  
US$ 2.147 (11 a 18 jul 
2009), US$ 2.223 (18 jul a 
1 ago 2009), por pessoa 
em acomodação dupla

Hotel  
Patagonia Plaza
A partir de US$ 1.681  
(4 a 11 jul 2009),  
US$ 1.852 (11 a 18 jul 
2009), US$ 1.937  
(18 jul a 1 ago 2009),
por pessoa em 
acomodação dupla
 

Os programas 
incluem:

hospedagem

interno B.Aires/ 
S. Martin de Los 
Andes/B.Aires,  
voando  Aerolineas 
Argentinas

meios de elevação

 

SUGESTÃO DE HOTÉIS
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Ski & Snowboard - Chile

Grande 
‘vale nevado’ 
Nos moldes dos resorts 
europeus, a estação chilena 
promete surpreender seus 
visitantes com a completa 
renovação de seus hotéis

O MAIOR CENTRO de ski da América Latina 

a poucos passos de Santiago. Quer mais 

algum motivo para ir a Valle Nevado?  

Dona de uma infra-estrutura invejável, 

nos moldes dos resorts europeus, a 

estação está finalizando uma grande 

reforma e redecoração em seus hotéis, 

que prometem surpreender com toques da 

mais moderna hotelaria. Para completar, 

reúne o melhor de tudo para uma semana 

memorável: de vida noturna badalada a 

restaurantes de gastronomia internacional. 

Lá os pequenos aprendem a dar os 

primeiros passos sobre skis no “Jardín  

de Nieve” e os esportistas radicais têm  

a chance de praticar heliski e snowboard 

num half pipe que sedia campeonatos 

mundiais. Prepare as botas!             

GRANDES DESTINOS



Hotel 
Valle Nevado
A partir de US$ 1.904 
(12 a 25 jun, 4 a 25 set
2009), US$ 2.926 (26 
jun a 9 jul, 31 jul a 3 set 
2009), US$ 3.262 
(10 a 31 jul 2009),
por pessoa em 
acomodação dupla

Hotel Puerta  
Del Sol
A partir de US$ 1.463
(12 a 25 jun e 4 a 25 set
2009), US$ 2.156 (26 
jun a 9 jul, 31 jul a 3 set 
2009), US$ 2.611 (10 a 
31 jul 2009), por pessoa 
em acomodação  dupla
   

Hotel Tres Puntas
A partir de US$ 1.246
(12 a 25 jun, 4 a 25 set
2009), US$ 1.708 (26 
jun a 9 jul,  31 jul a 3 set 
2009), US$ 1.995 (10 a 
31 jul 2009), por pessoa 
em acomodação dupla
 
Os programas 
incluem:

hospedagem
 

e jantar diário

meios de elevação

 

SUGESTÃO DE HOTÉIS
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Quem esquia desde pequeno, nunca 

se esquece da deliciosa sensação de 

passar temporadas de inverno com a 

família numa estação de ski. Era a chance 

de compartilhar emoções e momentos 

inesquecíveis com os mais queridos, 

de respirar ar puro, envolver-se na vida 

saudável, fazer amigos e reencontrá-los, 

namorar, dançar e divertir-se.  

Experimentar o desejo de liberdade 

e adrenalina descendo a montanha 

e depois participar de um almoço de 

confraternização familiar nas pistas. 

O glamour do ski

Ski & Snowboard - Chile

Famílias se divertem no 4º Campeonato 
Brasileiro Amador de Ski & Snowboard

GRANDES DESTINOS



Hotel 
Valle Nevado
A partir de US$ 2.719,
por pessoa em 
acomodação 
dupla e US$ 1.642  
a cama adicional
 

Hotel Puerta 
Del Sol
A partir de US$ 2.189,
por pessoa  
em acomodação  
dupla e US$ 1.262  
a cama adicional
 

Hotel Tres Puntas
A partir de US$ 1.699,
por pessoa  
em acomodação  
dupla e US$ 1.353  
em quádruplo

SUGESTÃO  DE HOTÉIS

Como as crianças vibravam ao dar os 

primeiros passos sobre skis e cresciam 

se aperfeiçoando na façanha de deslizar 

na neve, estreitando laços de amizade. 

Criavam-se raízes pelo esporte. E as 

férias tornavam-se sinônimo de uma 

grande festa movida a neve e diversão, 

aguardadas com ansiedade ano após ano.

É esta beleza e glamour do ski que a 

Interpoint quer resgatar. Por isso promove 

anualmente o Campeonato Brasileiro 

Amador de Ski & Snowboard, um torneio 

aberto a todos, de todas as idades, 

recheado de atividades para famílias. 

Em sua 4ª edição, de 10 a 17 de julho em 

Valle Nevado, inclui na programação 

clínicas para crianças, coquetéis, sessões 

de degustação de vinho, cursos de 

culinária, jantares com chefs de renome, 

shows de bandas brasileiras e festas com 

DJs. A competição tem a chancela da 

Confederação Brasileira de Desportos de 

Neve (CBDN). Ou seja, a oportunidade 

de sentir o friozinho na barriga de 

competir numa prova oficial e até de 

tentar carreira nos esportes e integrar 

a equipe brasileira de ski e snowboard.  

VALLE NEVADO CAMPEONATO 29

Os programas incluem:



Ski & Snowboard - Chile

GRANDES DESTINOS



Esportes  
e relax 

ÁGUAS TERMAIS, massagens e pistas 

que descem na encosta de um vulcão. 

É com esta atraente  combinação que o 

complexo de Termas de Chillán encanta 

cada vez mais viajantes. Adicione a isso 

serviços de primeira em variadas opções 

de hospedagem, gastronomia apurada e a 

jogatina num cassino boutique. Repleto de 

pistas para feras e iniciantes nos esportes 

de inverno, o resort oferece, ainda, um 

sem-fim de atividades entre passeios 

de trenó puxado por cães do Alasca e 

trekking nas crateras dos vulcões Chillán 

Viejo e Chillán Nuevo. Depois de tudo, 

é só relaxar corpo e mente em piscinas 

borbulhantes.Uma maravilha!   

Pistas excelentes, aventura 
e piscinas de águas termais. 
Termas de Chillán capricha no 
pout-pourri de atrações

Gran Hotel
Termas de 
Chillán
A partir de US$ 1.605
(13 a 27 jun, 5 set a  
12 out 2009), US$ 2.255 
(1 ago a 5 set 2009), 
US$ 2.405  
(27 jun a 4 jul 2009)  
e US$ 2.705  
(4 jul a 1 ago 2009),  
por pessoa em 
acomodação dupla
 
Promoção –  
Kids Free no  
Gran Hotel:  
de 13 a 17 jun e  
5 set a 12 out 2009,
menores de 11 anos,
acompanhados  
por um adulto,  
não pagam a  
parte terrestre 

Hotel 
Pirimahuida
A partir de US$ 905 
(13 jun a 4 jul, 5 set a 12 
out 2009), US$ 1.105 
(1 ago a 5 set 2009), 
US$ 1.305 (4 jul a 1 ago 
2009), por pessoa em 
acomodação dupla

Os programas 
incluem:

hospedagem

jantar diário

meios de elevação
 

  

SUGESTÃO DE HOTÉIS
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PASSAR UMA TEMPORADA em Portillo significa 

se sentir num grande - e privilegiado - navio 

ancorado no alto da Cordilheira dos Andes. 

Ao redor, uma paisagem mágica e uma 

coleção de pistas excelentes. O melhor é que 

a estação tem mais de 50 anos de know-how 

na arte da boa hospitalidade e no ensino dos 

esportes de inverno. E se renova sempre. 

Entre as novidades para este ano estão 500 

pares de ski, uma mini cachoeira e mais 

jatos na piscina, o lift Magic Carpet, feito 

especialmente para transportar os pequenos 

esquiadores, e as semanas especiais para os 

adultos, em agosto. Entre elas, está o Wine 

Fest, uma semana dedicada a degustação 

de vinhos com um master chef de Santiago. 

Faça parte desta grande família!

Tradição dos Andes

Ski & Snowboard - Chile

Com mais de 50 anos de expertise na arte de bem receber  
e no ensino dos esportes de inverno, Portillo se renova sempre

Hotel Portillo
A partir de US$ 1.660 
(20 a 27 jun, 5 set a 3 out 
2009), US$ 2.400 (27 jun  
a 11 jul, 1 ago a 5 set 2009),  
US$ 2.900 (11 jul a 1 ago  
2009), por pessoa  em 
acomodação dupla

Promoção – Kids
Free: de 20 a 27 jun, 5 a  
12 set e 12 a 19 set 2009, 
crianças de 4 a 11 anos, 
acompanhadas pelos pais,  
não pagam a parte terrestre

O programa inclui:

 
de elevação
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Ski & Snowboard - Canadá

Cenário de  
campeões 
Palco dos Jogos Olímpicos de 
Inverno em 2010, a canadense Whistler 
oferece atmosfera cosmopolita em um dos 
melhores centros de ski da América do Norte



NÃO É À toa que Whistler é considerado 

um dos melhores resorts de ski da América 

do Norte. Aos pés de duas montanhas 

- Whistler e Blackcomb - , num cenário 

mágico de lagos, glaciares e florestas,  

o charmoso vilarejo canadense convida  

a deslizar sobre muitos hectares de pistas 

e mais de 200 trilhas. Sem falar nos 

modernos meios de elevação, como  

o novíssimo Peak 2 Peak Gondola. Depois, 

é só aproveitar a atmosfera cosmopolita 

entre lojas, restaurantes e casas noturnas 

bacanas e hospedar-se com todo luxo em 

hotéis e condomínios exclusivos. Em 2010, 

a estação estará no centro do mundo como 

palco dos Jogos Olímpicos de Inverno, 

junto com Vancouver. Prepare-se!
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Fairmont  
Chateau Whistler
A partir de CDA 2.151  
(6 fev a 23 mar 2009)  
e CDA 1.118 (24 mar a 30 
abr 2009), por pessoa
em acomodação dupla
 
Four Seasons  
Resort Whistler
A partir de CDA 1.798  
(1 fev a 11 abr 2009), 
por pessoa em 
acomodação dupla
 
 

Whistler Village  
Inn & Suites
A partir de CDA 1.269  
(1 fev a 31 mar 2009)  
e CDA 787 (1 a 30 abr 
2009), por pessoa
em acomodação dupla

Hilton Whistler  
Resort & Spa
A partir de CDA 1.038  
(1 a 6 abr 2009) e
CDA 1.302 (7 a 14 abr 
2009), por pessoa em 
acomodação dupla
 

SUGESTÃO DE HOTÉIS

Os programas incluem:



A MAIS FRANCESA das estações do Canadá. 

No coração da província de Québec, junto 

à Cordilheira  Laurentiana, Tremblant é 

assim. Pelas ruas, cativa o olhar a profusão 

de casinhas charmosas tomadas por 

boutiques, bares, restaurantes, cafés com 

mesinhas nas calçadas, bistrôs e livrarias.  

O charme francês está no ar.  Para os 

esportes na neve, 94 pistas para todos  

os níveis de esquiadores e snowboarders  

e um snowpark que inclui um superpipe 

de calibre olímpico. E as atividades 

não param por aí: há desde escalada 

no gelo até heliskiing e cavalgadas. 

Novidade que está por vir ainda este ano 

é um cassino de nível internacional.  

TREMBLANTSki & Snowboard - Canadá

Pedacinho francês 
no Canadá  
O charme francês paira no ar deste 
centro de ski do Canadá, que conquista 
também pela infinidade de pistas e 
esportes de aventura

Fairmont 
Tremblant
A partir de CDA 2.084  
(7 fev a 20 mar 2009) e
CDA 1.380 (21 mar a 12 
abr 2009), por pessoa
em acomodação dupla
 
Westin Resort
A partir de CDA 1.641  
(13 a 21 fev 2009) e
CDA 1.313 (22 fev a  
12 mar 2009), 
por pessoa em 
acomodação dupla 

 
 

Tour des 
Voyageurs
A partir de CDA 1.371 
(13 a 21 fev 2009) e 
CDA 1.023 (22 fev a 12 
mar 2009), por pessoa 
em acomodação dupla
 

Os programas 
incluem:

SUGESTÃO DE HOTÉIS

GRANDES DESTINOS



Fairmont  
Banff Springs
A partir de CDA 1.352  
(1 fev a 31 mar 2009)  
e CDA 930 (1 a 30 abr 
2009), por pessoa em 
acomodação dupla
 
Brewter’s 
Mountain Lodge
A partir de CDA 722 (6 
fev a 12 abr 2009) e
CDA 587 (13 a 30 abr 
2009), por pessoa em 
acomodação dupla
 

Beleza  
das Rochosas  

O VISUAL DAS Montanhas Rochosas 

Canadenses -  e seus lagos azuis e 

esverdeados -  é inesquecível. No coração 

do Parque Nacional de Banff, as estações 

de Banff e Lake Louise revelam toda  

essa beleza natural e um mundo de pistas 

para todos os níveis de esquiadores e 

snowboarders, com largos bowls e  

muitos declives naturalmente perfeitos,  

formando a maior área esquiável do país.  

Nas cidades, o clima romântico e a 

sofisticação nos serviços e instalações 

estão à altura da paisagem. A lista 

de atividades inclui o relax em uma 

das fontes termais de Banff, cross-

country skiing, heliski, caminhadas na 

neve, passeios de carruagem e tours 

para observar animais selvagens.    

Ninguém resiste à beleza da paisagem 
de montanhas e lagos canadenses. 
Para completar, um mundo de pistas e 
sofisticação em serviços

BANFF 37

SUGESTÃO  
DE HOTÉIS

Os programas incluem:



O MELHOR DOS Alpes franceses mora em 

Courchevel, estação que respira glamour 

e sofisticação. Sobretudo na hotelaria, que 

surpreende em serviços e mimos pensados 

para agradar em todos os sentidos. O hotel 

Le Kilimandjaro esmera o estilo alpino em 

seus chalés decorados com muito bom gosto. 

Entre as facilidades, spa La Prairie e um 

menu de delícias inspiradas nos sabores 

do Mediterrâneo. Já no elegante Cheval 

Blanc, todas as acomodações têm varanda, 

há um Spa Givenchy e um bar super “in”. 

Ski & Snowboard - França

Glamour nos Alpes 
Em meio aos Trois Vallées, a maior área esquiável 
do mundo, Courchevel é pura sofisticação na neve, 
destino de hotéis especialíssimos

GRANDES DESTINOS



SUGESTÃO 
 DE HOTÉIS

La Sivolière
7 noites  em Confort 
Luxe,  café da manhã  
e jantar diário, 1 garrafa 
de champagne. A partir 
de € 2.152 por pessoa 
em acomodação dupla.
 
Le Kilimandjaro
7 noites em Executive 
Room,  café da manhã 
e jantar diário, 1 garrafa 
de champagne. A partir 
de € 3.052 por pessoa 
em acomodação dupla.
 
Cheval Blanc
7 noites em Superior 
Room, café da manhã 
diário, 1 garrafa de 
champagne Dom 
Pérignon acompanhada 
de especiais canapés, 
preparados pelo 
renomado chef Yannick 
Alléno. A partir de   
€  4.830 por pessoa em 
acomodação dupla.

La Sivolière, por sua vez, transmite a 

sensação de “home sweet home” num 

grande e aconchegante chalé, com cozinha 

supervisionada por um mestre-cuca com 

uma estrela no guia Michelin e Kids Club 

completo. Recém-inaugurado, o moderno 

Les Suites de La Potinière também tem 

um restaurante sob a batuta de um chef 

com estrelas no Michelin, oferece um 

bar agitadíssimo e hospeda em 15 suítes 

exclusivas, de décor clean. E basta colocar 

os skis nos pés e sair pelos “Trois Vallées”, 

a maior área esquiável do mundo, com 

mais de 600 km de pistas interligadas. 

Nada melhor do que esquiar de uma 

cidade a outra e descobrir cenários de 

tirar o fôlego – do Mont Blanc, no norte, às 

montanhas Les Ecrins, no sul. Courchevel 

é assim: foi feita sob medida para os mais 

exigentes fãs dos esportes na neve.
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Ski & Snowboard - Suíça

Vila encantada 
Emoldurado por montanhas  
espetaculares, Zermatt 
respira o charme de um típico 
vilarejo alpino na Suíça



Hotel Montt  
Cervin Palace
7 noites em Zermatt,  
café da manhã diário
A partir de CHF 2.538,  
por pessoa em 
acomodação dupla

AOS PÉS DO Mont Cervin, a estação de 

Zermatt respira o charme e a magia 

de uma antiga vila suíça, que parece 

cenográfica. Nas ruas, ladeadas de 

edifícios históricos e chalés originais, 

não há tráfego de veículos, só cavalos 

(charretes e carroças) e carros elétricos, 

garantindo a pureza do ar alpino.  

Ao redor, fascina a paisagem encantadora 

de um sem-fim de picos nevados, entre 

eles Matterhorn, uma das montanhas 

mais famosas e belas do mundo. 

No ski, há a deliciosa sensação de nunca 

passar duas vezes pela mesma pista, já 

que elas são infinitas e se entrelaçam. 

É possível até mesmo cruzar fronteiras 

até a italiana Cervinia esquiando. 

Acrescente a tudo isso um après-

ski caprichado, hotelaria exclusiva, 

restaurantes que vão da nouvelle cuisine 

a especialidades suíças e experiências 

inéditas. Que tal praticar escalada no gelo 

ou hospedar-se numa vila feita de iglus?   

ZERMATT 41



O DESTINO DA sofisticação na neve. Bem-

vindo a Aspen, uma das estações mais 

disputadas do inverno no Hemisfério 

Norte. Quer ver e ser visto? Lá é o lugar. 

Quatro montanhas – Aspen Mountain, 

Snowmass, Aspen Highlands e Buttermilk 

– garantem a emoção em pistas para fãs 

do ski e snowboard de todos os níveis. 

Depois é só aproveitar ao máximo o 

après-ski: uma coleção de lojas de grife, 

restaurantes de chefs renomados como 

Nobu Matsuhisa, bares e casas noturnas 

badaladas. Para esta temporada, o centro 

de ski investiu 35 milhões de dólares em 

melhorias, que incluem novos restaurantes 

na montanha, novos hotéis, um half pipe 

de dimensões olímpicas em Buttermilk, o 

maior sistema de energia solar do oeste do 

Colorado e terreno adicional para prática 

dos esportes na neve. Aspen é um must!   

Ski & Snowboard - USA

Neve cosmopolita De novos hotéis a um half pipe de 
dimensões olímpicas,  
Aspen investiu milhões em 
novidades. Confira!

GRANDES DESTINOS



SNOWMASS – Nova vila 
Snowmass está com tudo. Neste inverno, 
visitantes da nova vila da base da 
montanha irão se surpreender com 
os condomínios de luxo ski-in ski-out, 
quatro novos restaurantes e muitas lojas. 
Na lista de highlights estão as luxuosas 
residências ski-in ski-out do The Little 
Nell, o teleférico quádruplo Sheer Bliss, 
que tem acesso a pistas pretas de corrida 
e áreas abertas, e o parque de diversões 
infantil The Treehouse Kid’s Adventure 
Center, projeto único do gênero no 
mundo, com salas temáticas para todas 
as idades. Have fun!

ASPEN  
The Little Nell
 A partir de US$ 3.700 
 (22 fev a 4 abr 2009), 
por pessoa em 
acomodação dupla

St.Regis  
Resort Aspen 
A partir de US$ 3.515
(4 jan a 12 abr 2009), 
por pessoa em 
acomodação dupla

Aspen Square
A partir de US$ 2.658
(11 fev a 26 mar 
2009) e US$ 1.378
(27 mar a 12 abr 
2009), por pessoa 
em acomodação dupla

The Gant
A partir de US$ 2.597
(2 a 29 mar 2009) 
e US$ 1.124
(30 mar a 20 abr 
2009), por pessoa  
em acomodação dupla 

SNOWMASS 
Capitol Peak & 
Hayden Lodge
A partir de US$ 2.072
(21 fev a 3 abr 2009) 
e US$ 1.422 
(4 a 12 abr 2009), 
por pessoa em 
acomodação dupla

Silvertree Hotel
A partir de US$ 1.604    
(21 fev a 27 mar 
2009) e US$ 2.153 
(28 mar a 4 abr 
2009), por pessoa 
em acomodação dupla

Crestwood
 A partir de US$ 1.878
 (13 fev a 29 mar 
2009) e US$ 1.263 
(30 mar a 12 abr 
2009), por pessoa 
em acomodação dupla

SUGESTÃO DE HOTÉIS
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Os programas incluem:



Snake  
River Lodge
A partir de US$ 1.613
(14 a 28 mar 2009) e 
US$ 1.007 (29 mar a 4 
abr 2009), por pessoa
em acomodação dupla

Hotel Terra
A partir de US$ 1.449
(22 mar a 5 abr 2009), 
por pessoa em 
acomodação dupla 

Teton Village
A partir de US$ 1.154
(15 fev a 20 mar 2009) 
e US$ 847  (21 mar a 7 
abr 2009), por pessoa 
em acomodação dupla

SUGESTÃO  
DE HOTÉIS

COM O CHARME de uma típica cidade 

de faroeste, natureza selvagem e ski de 

primeiríssima, Jackson Hole, encravada 

no Parque Nacional Grand Teton, em 

Wyoming, conquista cada vez mais 

visitantes brasileiros. Pelo vilarejo, encanta a 

elegância rústica da arquitetura em madeira 

que remonta a 1890. Na montanha, pistas 

indicadas principalmente para esportistas de 

nível intermediário e avançado. Novidade 

da temporada é a volta do Aerial Tram, 

considerado o maior lift de uma estação de 

ski, com capacidade para 100 passageiros. 

E não perca o passeio de snowmobile até 

o parque de Yellowstone - a chance de ver 

alces e búfalos de pertinho, em meio a um 

cenário de montanhas, lagos, vales e cânions 

impressionantes. Como se não bastasse, a 

uma hora de viagem absolutamente cênica, 

Grand Targhee oferece duas montanhas de 

emoção numa neve powder consagrada. 

JACKSON HOLESki & Snowboard - USA

Wild West  
Estilo country, ski de primeira 
e natureza selvagem atraem 
nesta estação em Wyoming

Os programas incluem:

GRANDES DESTINOS



STEAMBOAT, NO COLORADO, é feita para 

a diversão em família. Suas pistas de 

inclinação suave cortam a floresta de 

pinheiros nas encostas do Mt. Werner 

e formam a melhor área para ski entre 

árvores do oeste norte-americano. Para 

as crianças, há um completo centro onde 

aprendem a deslizar sobre a neve e 

brincam de faroeste. Pais ficam tranquilos 

com a tecnologia Mountain Watch, na qual 

alugam relógios infantis com sistema de 

localização. Tudo isso sem falar no extenso 

menu de atividades, entre passeios de 

snowmobile e balão. E tem mais: uma 

renovação multimilionária nas últimas 

temporadas garantiu à estação novos 

restaurantes, modernos equipamentos  

de produção de neve artificial 

e lifts de alta velocidade.

Champagne powder

Sheraton 
Steamboat Resort
A partir de US$ 2.105 
(13 a 21 fev 2009) e
US$ 1.066 (29 mar  
a 12 abr 2009), 
por pessoa em 
acomodação dupla 

Bear Claw
A partir de US$ 1.607 
(22 fev a 29 mar 
2009 e US$ 1.208 
(30 mar a 12 abr 
2009), por pessoa em 
acomodação dupla

SUGESTÃO DE HOTÉIS

Visual de Velho Oeste, clima low profile e uma neve tão 
fina e fofa que foi batizada de  “champagne powder”.
Bem-vindo a Steamboat!

STEAMBOAT 45

Os programas 
incluem:



Ski & Snowboard - USA

Feito para sonhar
Maior resort de ski dos Estados Unidos,  
Vail coleciona boas-novas e esbanja 
charme digno dos contos de fadas



VAIL  
Arrabelle  
at Vail Square
A partir de US$ 4.332  
(30 mar a 11 abr 2009)  
e US$ 1.680  (12 a 18 abr 
2009), por pessoa em 
acomodação dupla

Vail Plaza
A partir de US$ 2.282
(29 mar a 18 abr 2009),  
por pessoa em 
acomodação dupla
 
Lion  
Square Lodge
 A partir de US$ 2.316
(22 fev a 12 abr 2009) 
e US$ 1.551 (13 a 19 abr 
2009), por pessoa em 
acomodação dupla
 

BEAVER CREEK 
The Osprey at  
Beaver Creek
A partir de US$ 2.530
(5 a 27 mar 2009) e  
US$ 1.479 (28 mar a  
12 abr 2009), por pessoa  
em acomodação dupla

Park Hyatt Beaver 
Creek Resort & Spa
 A partir de US$ 2.061
(29 mar a 5 abr 2009) 
e US$ 1.228  (6 a 12 abr 
2009), por pessoa em 
acomodação dupla

The Charter 
at Beaver Creek
A partir de US$ 2.150
(22 fev a 5 abr 2009) 
e US$ 1.312 (6 a 12 abr 
2009), por pessoa em 
acomodação dupla

SUGESTÃO DE HOTÉIS

IMAGINE UMA CIDADEZINHA dos sonhos envolta 

por montanhas nevadas. Vail parece saída 

de um livro de contos de fadas, onde tudo é 

possível – de um jantar cinco-estrelas no topo 

da montanha à prática de ski biking – misto de 

ski com bike. Para completar, estamos no maior 

resort de ski dos Estados Unidos. Aproveite os 

novíssimos lifts quádruplos de alta velocidade 

e apaixone-se pelo precioso pout-pourri de 

novas lojas, restaurantes e hotéis, como os 

recém-inaugurados resort Arrabelle at Vail 

Square, bistrô Centre V e o spa do The Lodge 

at Vail. Como se não bastasse, a vizinha Beaver 

Creek reúne serviços impecáveis e pistas 

dignas de campeonatos mundiais. Lá a principal 

novidade é para as crianças: The Ranch, uma 

escola de ski e snowboard. Na hotelaria, há 

o novo The Westin Riverfront Resort & Spa, 

às margens do Rio Eagle, e a completa renovação 

no The Osprey at Beaver Creek. Enjoy!

VAIL & BEAVER CREEK 47

Os programas incluem:



BRECKENRIDGE
The Village  
at Breckenridge
A partir de US$ 1.545
 (6 mar a 4 abr 2009) 
e US$ 1.055 (5 a 18 abr 
2009), por pessoa em 
acomodação dupla

Beaver  
Run Resorts
A partir de US$ 2.159
(29 mar a 11 abr 2009) 
e US$ 1.414 (12 a 18 abr 
2009), por pessoa em 
acomodação dupla

KEYSTONE
Keystone 

Lodge & Spa
A partir de US$ 1.623 
(13 fev a 27 mar 2009) 
e US$ 1.135 (28 mar a 11 
abr 2009), por pessoa 
em acomodação dupla 

Lone Eagle
A partir de US$ 2.726
(13 fev a 27 mar 2009) 

e US$ 1.799 (28 mar a 
11 abr2009), por pessoa 
em acomodação dupla
 

River Run
A partir de US$ 1.407
(13 fev a 27 mar 2009) 
e US$ 1.054  (28 mar a  
11 abr 2009), por pessoa 
em acomodação dupla

SUGESTÃO DE HOTÉIS

KEYSTONE & BRECKENRIDGESki & Snowboard - USA

Emoção dupla

PARTE DE VAIL Resorts, as estações de 

Keystone e Breckenridge não param 

de investir em ampliação e novidades. 

A primeira, próxima à National Forest 

de Arapahoe, abre às 9h da manhã e só 

fecha às 9h da noite. São 12 horas para 

descobrir com calma as novas áreas para 

esquiadores e snowboarders, como a A51 

Incubator só para iniciantes. Breckenridge, 

por sua vez, exibe belos exemplares 

da arquitetura de estilo vitoriano e um 

mundo encantado para connoisseurs de 

vinhos e gastronomia. Entre as boas-novas 

estão The Crystal Peak Lodge, com 46 

residências ligadas ao lifts BreckConnect 

Gondola e Independence SuperChair, 

e o restaurante Sevens, seu primeiro 

endereço de cozinha mediterrânea. 

Keystone abre diariamente por  
12 horas e Breckenridge 
encanta gourmets. Parte de 
Vail Resorts, ambas estão 
repletas de novidades

Os programas 
incluem:

hospedagem

GRANDES DESTINOS
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O MAR PARECE um aquário natural, em 

tons que vão do azul-turquesa ao verde-

água. Basta escolher o que mais quer 

adicionar ao paraíso. Desertos de cactos 

e praias de areias branquinhas? Então o 

seu destino será Los Cabos, no México. 

Badalação hype à moda de St. Tropez? 

Vá a St. Barthélemy. A exclusividade de 

uma ilhota particular? Parrot Cay, que faz 

parte do arquipélago de Turks and Caicos. 

Charme francês? St. Martin. Assim é o 

Caribe, uma coleção de destinos únicos. 

Lá estão alguns dos resorts mais luxuosos 

do mundo, que capricham nos serviços 

e garantem um álbum de momentos 

inesquecíveis. De um romântico jantar a 

dois servido em alto estilo num pátio privé 

a aulas de ioga numa praia deserta. 

Lua-de-mel

Paraíso  
sob medida 
De Los Cabos, no México, à francesa St. Barth,  
o Caribe é uma coleção de destinos de sonhos  
com alguns dos resorts mais luxuosos do mundo

GRANDES DESTINOS



Hotel Guanahani  
– St. Barth   
Diárias a partir de €370 
em apartamento duplo, 
com café da manhã, 
livre acesso ao Spa 
Clarins e sala de fitness, 
esportes aquáticos não 
motorizados e traslados 
(15 abr a 31 out 2009) 

La Samanna 
– St. Martin  
 Diárias a partir de  
US$ 495 em 
apartamento single 
ou duplo, com café da 
manhã, livre acesso  
às quadras de tênis e  
sala de fitness,  
esportes aquáticos  
não motorizados   
(1 mai a 31 ago 2009)

 
 
 

Parrot Cay Resort 
– Turks  & Caicos 
Diárias  a partir 
de US$ 575 em  
apartamento duplo, 
com café da manhã  
 e traslados 
(1 mai a 31 out 2009)

Las Ventanas  
Al Paraiso  
– Los Cabos  
Diárias a partir  
de US$ 595 
em apartamento 
single ou duplo 
 (26 mai a 15 out 2009) 

Esperanza Resort
– Los Cabos   
Diárias a partir 
de US$ 875 em 
apartamento single 
ou duplo, com café da 
manhã,  livre acesso ao 
spa e  sala de fitness  
(1 mar a 14 out 2009)

 Mínimo 3 noites

SUGESTÃO DE HOTÉIS
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Lua-de-mel

Visão no Índico 
Resorts envoltos em exotismo e toda  
mordomia do mundo dão as boas-vindas  
neste pedaço de paraíso chamado Maldivas

GRANDES DESTINOS



EM SÂNSCRITO, MALDIVAS quer dizer “uma 

guirlanda de ilhas”, nome mais do que perfeito 

para este arquipélago formado por 1.190 

ilhotas no Oceano Índico. Destas, apenas 202 

são habitadas e 87 designadas exclusivamente 

para resorts dos sonhos. Cada uma é um hotel 

mais exclusivo que o outro, com acesso por 

barco ou hidroavião, hospedagem em exóticos 

bangalôs sobre palafitas e toda mordomia do 

mundo. Na programação, sol, areia, mar e lagoas 

encantadas, passeios para ilhas desertas e atóis 

espetaculares e mergulho para vislumbrar os 

jardins submarinos de corais. 

W Retreat &  
Spa Maldives  
Diárias a partir de  
US$ 687 em Beach 
Oasis Bungalow  
(13 mai a 5 out 2009)

Four Seasons 
Landaa Giravaaru  
Diárias a partir de 
US$ 882 em Beach 
Pool Bungalow 
(11 mai a 31 jul 2009)

Soneva Gili  
by Six Senses  
Diárias a partir de 
US$ 1.558 em Villa 
Suite – sobre as águas 
(12 mai a 9 ago e 7 set  
a 11 out 2009)

  Café da manhã  diário 
e taxas não incluídas

SUGESTÃO  
DE HOTÉIS
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St.George 
Lycabettus

Mystique

Bill & Coo

SUGESTÃO DE ROTEIRO

GRÉCIASummer Dream

Ilhas divinas 
Céu azul, sol, mar cristalino e muita 
badalação fazem de Mikonos e 
Santorini as ilhas mais disputadas  
da Grécia  

PARECE UM SONHO. Obra divina dos deuses, 

há mais de 2 mil ilhas dispostas como jóias 

raras pelo Mar Egeu. E, destas, duas são hors 

concours. Um oásis de badalação dia e noite, 

Mikonos é o endereço da boa vida grega: reúne 

uma preciosa coleção de cafés, restaurantes, lojas 

de grife e clubs embalados pelos melhores DJs 

do planeta. Já Santorini respira romance. Um 

amontoado de casinhas brancas caiadas parece 

despencar de cima de um penhasco e a visão 

que se tem do alto é inesquecível, sobretudo no 

pôr-do-sol. Para completar, aproveite o sem-

fim de mimos de hotéis luxuosos e serviços 

exclusivíssimos. 

GRANDES DESTINOS



O PARAÍSO É AQUI
O Brasil coleciona uma diversidade incrível de praias exuberantes. Ao longo dos mais 
de 8 mil quilômetros de litoral verde-amarelo, há desde lindas enseadas emolduradas 
por Mata Atlântica preservada que esconde rios e cachoeiras, como em Itacaré, 
na Bahia, até extensas faixas de areia bordadas de coqueiros e arrecifes de coral num mar 
sereno que parece uma piscina natural, como na pernambucana Porto de Galinhas. E mais: 
hotéis charmosos com um sabor tropical irresistível, presente nas caipirinhas com frutas 
regionais, nas cozinhas sofisticadas que abusam dos peixes e frutos do mar fresquinhos 
e nas acomodações em charmosos bangalôs, cheios de mimos. Aproveite o nosso paraíso! 

BRASIL
56 TXAI   
58 PONTA DOS GANCHOS 

60 VILA NAIÁ  62 NANNAI



COM UM CHARME despojado que se traduz 

nos mínimos detalhes, o Txai Itacaré é um 

destino por si só que convida a vivenciar 

experiências inesquecíveis. Se for com 

a família, eis a chance de compartilhar 

momentos de reencontro e o mais puro 

prazer da boa vida. Uma massagem a 

dois no spa Shamash Healing Space, 

uma trilha na Mata Atlântica, uma aula 

Uma experiência 
de charme 

Brasil

Massagens a dois, aulas de surfe, passeios  
na natureza e um sem-fim de mimos compõem  
a receita da boa vida no Txai Itacaré

GRANDES DESTINOS



Txai Resort 
Diárias a partir  

de R$ 940 em 
apartamento superior, 

com café da manhã  
(1 abr a 28 jul 2009)

de surfe, uma volta de canoa em meio à 

natureza exuberante da Costa do Cacau... 

À mesa, deguste as especialidades da 

culinária baiana bem elaborada. Na praia 

particular de Itacarezinho, aproveite 

a privacidade e a mordomia e deixe 

apenas a água-de-coco fluir refrescante. 

No bangalô, nada como os deliciosos 

lençóis da Trussardi e a maravilhosa 

varanda, que serve de camarote para 

contemplar o pôr-do-sol amarelo 

forte, ao som de bossa nova e com 

goles de uma generosa caipirinha. 

A experiência Txai será para guardar 

para sempre na memória e querer 

repetir milhões de vezes na vida. 

TXAI 57



Refúgio com grife 

Brasil

Numa península paradisíaca em 
Santa Catarina, o Ponta dos Ganchos 
Exclusive Resort hospeda com luxo  
by Relais & Chateaux

GRANDES DESTINOS



É COM MUITA exclusividade nos mínimos 

detalhes que o Ponta dos Ganchos 

Exclusive Resort conquistou seu lugar 

na luxuosa coleção de hotéis Relais & 

Chateaux e ganhou tantos prêmios de 

mídia especializada. Escondido numa 

paradisíaca península entre duas aldeias 

de pescadores em Santa Catarina,  

o hotel esmera o estilo rústico-chique  

e respira romantismo. Apenas 25 bangalôs 

super equipados, com adega, lareira – 

alguns deles com piscina e jacuzzi –  

se debruçam sobre o mar em tons de 

verde. E há gastronomia internacional 

(com destaque para as ostras e os mariscos 

da região), cinema, praia particular, 

tratamentos de beleza com produtos 

da sofisticada grife Christian Dior e uma 

ilhota pensada para jantares a dois.

Ponta dos 
Ganchos 
Diárias a partir de 
R$1.190 em bangalô 
duplo, todas as 
refeições incluídas 
(1 mai a 31 ago 2009) 
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Brasil

A caminho do mar
Um refúgio de charme no sul da Bahia,  
o pequeno Vila Naiá recebe com simplicidade 
rústica e muitos requintes



O CENÁRIO É espetacular: a Praia de 

Corumbau, no sul da Bahia, com 15 

quilômetros de areias branquinhas 

banhadas por águas mornas. Ali, mora 

a simplicidade rústica, porém requintada, 

do pequeno Vila Naiá. Como sugere 

o nome, o hotel reproduz o ambiente 

de uma vila local, com muito estilo e 

serviços de padrão internacional. São 

só oito acomodações, interligadas por 

passarelas de madeira, com mobília 

vintage. Entre os tantos destaques estão 

o restaurante que privilegia pratos com 

ingredientes da horta orgânica, a adega 

by Enoteca Fasano e o Espaço Bem-Estar, 

com sala de massagem e espaços para 

a prática de meditação, ioga e pilates. 

Vila Naiá 
Diárias a partir de  
R$ 1.250 em suíte  

dupla, todas as  
refeições incluídas  
(até 20 dez 2009).
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Nannai  
Diárias a partir de R$ 726  
em apartamento luxo, com 
café da manhã e jantar  
(de 1 abr a 28 jun 2009)

PREPARE-SE PARA SE apaixonar no Nannai 

Beach Resort. Situado na bela Praia de 

Muro Alto, em Porto de Galinhas,  

o charmoso resort inspirou-se nos hotéis 

paradisíacos das ilhas da Polinésia 

Francesa para criar bangalôs dos sonhos, 

erguidos sobre palafitas, com piscina 

particular e decoração que leva toques 

tropicais. O clima de romantismo está 

em tudo, mas também há infra-estrutura 

perfeita para encantar as famílias: Kid’s 

Club, quadras de tênis, futebol e vôlei de 

praia, sala de jogos, cybercafé e fitness 

center. No fim do dia, a receita é fazer uma 

massagem num gazebo com vista para  

o mar ou relaxar numa cama no jardim  

no maior sossego.   

NANNAI Brasil

Paraíso zen
Bangalôs dos sonhos e 

sofisticada infra-estrutura 
encantam neste refúgio
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Sakura blossoming

Espetáculos da natureza

A estação das flores de cerejeira, 
conhecida como sakura, no Japão, é motivo 

de celebração regada a piqueniques  
e alegria. O roteiro inclui os parques  

de T o e a imperial Kyotooky



 Imperial Hotel

Ryokan Gora 
Kadan-Relais  
& Chateaux

Okura Kyoto

 Imperial Osaka

SUGESTÃO  
DE ROTEIRO

É TEMPO DE celebração à natureza no 

Japão. Começa o mês de março e as 

paisagens brancas dão lugar a um mar de 

flores de cerejeiras rosadas. São as sakura, 

que desabrocham nas árvores por todo o 

país e anunciam com esplendor a chegada 

da primavera. O fenômeno dura dois meses 

e faz parte da cultura nacional. É tradição 

reunir-se para observar a transformação 

milagrosa da paisagem. A prática, chamada 

de hanami, é festejada com piqueniques 

regados a alegria e saquê. O roteiro começa 

nos parques da efervescente T kyo, 

continua pelos templos de Hakone, situada 

na cratera de um vulcão extinto, e pela 

cidade imperial de Kyoto. E termina em 

Osaka, berço do budismo. Some a tudo isso 

a hospedagem em um ryokan – autêntica 

residência  antiga que traduz a verdadeira 

essência japonesa –, com serviços da grife 

Relais & Chateaux.       

JAPÃO 65
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A florada nos 
campos de lavanda

É PRIMAVERA E a região da Provence 

respira o delicioso aroma de lavanda e se 

colore de lilás intenso das flores. A visão 

é única e a sensação de caminhar pelos 

campos floridos é purificante. No período 

de 25 de junho a 15 de agosto, a lavanda 

é cortada para a produção da essência 

nas fazendas de Saults. O roteiro inclui 

a bela Avignon, cidade onde os papas 

fixaram residência, Gordes, na campagne, 

um dos vilarejos medievais mais belos 

da França, Lourmarin e sua famosa feira, 

Aix-en-Provence, terra de Paul Cézanne, 

e Les-Baux-de-Provence, com sua 

linda catedral. Apaixone-se!        

Espetáculos da natureza

Das fazendas de Saults à bela Avignon, a primavera 
na Provence transpira a refrescante essência de 
lavanda e colore a paisagem de lilás
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Le Saint Paul

Four Seasons  
at Terre Blanche

La Bastide de Marie

 Villa Gallici

SUGESTÃO  
DE ROTEIRO
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Todas as cores  
do outono 

IMPOSSÍVEL NÃO SE apaixonar pelas cores 

do outono na Nova Inglaterra. A estação 

nesta região  norte-americana, entre Boston 

e Nova York, atrai muitos visitantes ávidos 

por admirar o espetáculo único da natureza. 

Na famosa “foliage”, que se dá entre os 

meses de setembro e outubro, as folhas 

das árvores se colorem em milhões de 

tons de vermelho e dourado. De carro, por 

estradas cênicas e impecáveis, aproveite 

cada minuto da paisagem cinematográfica. 

Newport, Edgardtown, Lenox e Lake 

Placid compõem uma rota que esbanja 

elegância e serviços excepcionais em 

hotéis da grife Relais & Chateaux.

Na famosa ‘foliage‘, as árvores da Nova 
Inglaterra se colorem em milhões de tons. 
Um espetáculo contemplado num roteiro 
por estradas cênicas   

Espetáculos da natureza
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SUGESTÃO DE ROTEIRO

Hotel Castle Hill 
Inn & Resort

Hotel 
Charlotte Inn

Hotel 
Blantyre

Hotel 
Placid Lodge

NOVA INGLATERRA 69



HOLANDA

Jardim de tulipas 

LINDA E CHEIA de charme, com museus 

fascinantes, a holandesa Amsterdã convida 

a uma experiência inesquecível: a florada 

das tulipas. No período de 15 de abril a 

15 de maio, prepare-se para vislumbrar 

um verdadeiro espetáculo da natureza. 

O Parque Keukenhof, a 40 minutos 

da cidade, é o highlight do roteiro, 

considerado o maior jardim de flores do 

mundo, com mais de mil espécies de 

tulipas coloridas. Por ali, dê um passeio de 

bicicleta e registre o momento para sempre.        

L’Europe

SUGESTÃO DE ROTEIRO

 Descubra o lado florido da charmosa  
Amsterdã, uma cidade que oferece  
muito mais do que museus e canais 

Espetáculos da natureza
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DONA DE INCONTÁVEIS prêmios na 

indústria, a Crystal Cruises consegue 

a façanha de oferecer navios de luxo 

para até 900 passageiros com serviço 

top de linha, cozinha gourmet e amplas 

acomodações. A bordo, há os ares de 

glamour das embarcações do passado 

com toques da mais moderna hotelaria. 

Na lista de entretenimento, shows 

extravagantes à moda da Broadway 

e cassinos grandiosos como os de Vegas. 

No lazer, de jogos de tênis a massagens 

em salas ambientadas com Feng Shui. 

E a companhia é expert em oferecer 

preciosos cruzeiros temáticos, como clínicas 

de bem-estar e aulas de idioma by Berlitz. 

Glamour e diversão sem limites 
Cruzeiros & Expedições

Luxuosas acomodações, cozinha gourmet, serviços impecáveis  
e o melhor em entretenimento conquistam nos navios da Crystal Cruises

Crystal Symphony
6 noites
Escandinávia  
e Rússia
Copenhagen,  
St. Petersburgo,
Estocolmo
Saída: 5 ago 2009
A partir de US$ 3.240 
por pessoa  
Crédito de US$ 500 por 
cabine para serviços 
utilizados a bordo
 
Crystal Symphony 
13 noites
Escócia, Islândia e 
Atlântico Norte
Inglaterra, Escócia, 
Islândia, Canadá, 
Estados Unidos
Saída: 3 set 2009
A partir de US$ 4.745 
por pessoa
Crédito de US$ 1.000 
por cabine para serviços 
utilizados  a bordo
 

Crystal Symphony 
14 noites
Amazônia e 
Atlântico Sul
Manaus, Rio Amazonas,
Santarém, Rio de 
Janeiro, Montevideo, 
Buenos Aires
Saída: 5 dez 2009
A partir de US$ 5.025 
por pessoa  

 
cruzeiros  
promocionais  2009
os cruzeiros incluem:

Categoria E

bordo

alcoólicas
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Como hotéis boutique flutuantes, os navios da Silversea  
cultuam o alto luxo em tudo – da cozinha Relais & Chateaux  
ao sistema all-inclusive, que tem até caviar incluído no preço

Luxury cruise  

IMAGINE SÓ DEGUSTAR delícias da alta 

gastronomia francesa by Relais & Châteaux 

a bordo de um navio. Premiadíssima no 

segmento de cruzeiros de alto luxo, 

a Silversea esbanja know-how na arte 

de receber com elegância e conforto em 

charmosos hotéis boutique flutuantes.  

No Silver Cloud, a viagem percorre 

o Báltico, de Estocolmo a Copenhagen, 

com paradas em destinos incríveis como 

Helsinki. O Silver Whisper, por sua vez, 

visita o magnífico litoral da Turquia e da 

Grécia. E o Silver Wind navega por pérolas 

do Mediterrâneo, como a italiana Capri 

e as Ilhas Gregas. Tudo isso com a 

comodidade do sistema all-inclusive, 

no qual estão incluídos no preço até 

champanhe, caviar e chocolates Godiva. 

Cruzeiros & Expedições



Silver Cloud: 
Báltico
Estocolmo, Helsinki, 
St. Petersburgo, 
Tallinn, Copenhagen 
Saída: 2 ago 2009 
A partir de US$ 4.067 
por pessoa

 

Silver Whisper: 
Costa de Turquia 
e Grécia 
Istambul, Marmaris, 
Symi, Volos, 
Nauplia, Atenas
Saída: 12 set 2009
A partir de US$ 3.497
por pessoa  

Silver Wind: 
Mediterrâneo  
Nice, Livorno, Roma,  
Capri & Ilhas Gregas
Saída: 1 out 2009 
A partir de US$ 3.597
por pessoa

SILVERSEA 75

•  7 noites em cabine 
dupla vista Suite

•  Todas as refeições  
a bordo

•  Bebidas acoólicas e
vinhos selecionados

• 
 
Taxas de porto

 

 não incluídas

• Gorjetas
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Ao sabor 
dos ventos 
Os veleiros da Windstar 
percorrem os mares da 
 Europa com elegância  
e exclusividade

Cruzeiros & Expedições
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Wind Spirit: Caribe 
St.Thomas, St.John, 

Tortola, Virgin Gorda. 
Saída: 12 dez 2009
A partir de US$ 2.019 
por pessoa 

Wind Star: 
Grécia e Turquia 
Atenas, Mikonos, 
Santorini, Rhodes, 
Bodrum, Kusadasi, 
Istambul.
Saída: 25 jul 2009
A partir de US$ 2.499 
por pessoa 

os cruzeiros incluem:

dupla Categoria B
 

a bordo
 

 

Taxas de porto  
não incluídas

NAVEGAR COM ELEGÂNCIA e exclusividade 

ao delicioso sabor dos ventos. Nos três 

veleiros da Windstar, nome consagrado 

no ramo dos cruzeiros luxuosos em 

pequenas embarcações, percorra 

regiões fascinantes como as Ilhas Gregas 

e descubra os novos destinos das rotas 

pela Europa: Rovinj, na Croácia, L’lle-

Rousse, na França, e a italiana Ischia. 

A bordo, impera a informalidade. Nada 

de rotina, apenas cardápios generosos de 

massagens e esportes náuticos. À mesa,  

os chefs superam todas as expectativas  

em receitas sofisticadas dignas dos 

melhores restaurantes do mundo. 

Uma maravilha al mare! 

WINDSTAR 77
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Elegância 
e exclusividade 

NÃO É À TOA que a Polinésia Francesa é 

um destino que povoa o imaginário de 

muitos viajantes. Sua beleza estonteante, 

feita de praias bordadas de corais, águas 

serenas e cristalinas e um maravilhoso 

mundo submerso, deixam qualquer um 

boquiaberto. Imagine, então, conhecer 

tudo isso com o máximo em sofisticação, 

num estiloso iate da Bora Bora Cruises. 

Amenities L’Occitane nos banheiros, lençóis 

de algodão egípcio e cobertas de cashmere 

nas camas... Reformuladas recentemente, 

as embarcações têm décor que mescla arte 

exótica polinésia e design sueco. A bordo, 

apenas 30 cabines, cozinha gourmet francesa 

com sabores polinésios e um extenso 

cardápio de tratamentos de beleza, entre 

tantos outros luxos tão exclusivos. E tem-se 

acesso ao inacessível: lagoas rasas e ilhotas 

paradisíacas. Precisa de mais?

Que tal navegar entre as lagoas, ilhotas e praias 
deste paraíso na Terra com toda sofisticação 
possível? É assim a viagem a bordo dos  
requintados iates da Bora Bora Cruises

Cruzeiros & Expedições
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Nomade Yatching 
Bora Bora  

Taxas de porto  
não incluídas

BORA  BORA CRUISES 79



Expedição aos  
extremos da Terra

UM CONVITE IRRESISTÍVEL: desvendar as paisagens 

intrigantes do extremo sul do continente com uma 

companhia que tem experiência na navegação entre 

águas gélidas, milenares e desafiantes. Tudo isso com 

conforto e uma equipe de historiadores e cientistas 

como guias turísticos.  Bem-vindo aos navios da 

Hurtigruten. No roteiro pela Groenlândia, destino 

célebre pelo legado dos vikings, cativam o olhar 

montanhas escarpadas, cataratas deslumbrantes, 

imensos icebergs, uma variedade incrível de orquídeas 

e vida selvagem que inclui de baleias a ursos 

polares. O MS Fram  foi planejado especialmente 

para viajar pela região do Ártico e exibe obras de 

destacados artistas da Groenlândia.  Já no programa 

pela Antártica, o chamado Continente Branco, eis 

a chance de ver de pertinho os tantos tesouros do 

Pólo Sul: das remotas ilhas da Geórgia do Sul, uma 

antiga estação de baleias, às famosas Malvinas, para 

observar leões-marinhos, pinguins imperiais e espécies 

pouco conhecidas de aves marinhas.  Inesquecível!

Seja pela Antártica  ou a Groenlândia, os navios 
da Hurtigruten propõem desvendar  paisagens 
geladas e desafiantes com todo conforto 

Cruzeiros & Expedições
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MS Fram: 
Antártica -  
8 noites

MS Fram: 
Groenlândia -  
7 noites
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Navegando  
entre icebergs 

SINTA A EMOÇÃO de navegar pelos campos 

de gelo da Patagônia Chilena e contemplar 

de pertinho glaciares, icebergs, montanhas 

de neve eterna e pacatas aldeias. Nas 

embarcações da frota Skorpios, projetadas 

para deslizar entre blocos gelados, a 

viagem tem gostinho de aventura e luxo 

total. Caracterizados pelo clima familiar, 

capricho nos serviços e instalações dignas 

dos melhores hotéis cinco estrelas, os navios 

proporcionam a chance única de desbravar a 

natureza fascinante da região de camarote vip. 

Aproveite os passeios exclusivos e as receitas 

patagônicas à base de carnes, peixes e frutos 

do mar. E faça um brinde com tradicional 

uísque “on the rocks”, com gelo milenar! 

M/N Skorpios II - 
Rota Chonos

M/N Skorpios III - 
Rota Exploradores 
Kaweskar

Taxas de porto não incluídas

SKORPIOS

Aventure-se pelas paisagens inóspitas da Patagônia 
Chilena  a bordo destes confortáveis navios de expedição

Cruzeiros & Expedições
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Jornada à última fronteira 

PREPARE-SE PARA EMBARCAR numa 

fascinante jornada rumo ao extremo sul do 

continente e relembre as lendárias viagens 

dos exploradores do passado. No caminho, 

vislumbre geleiras milenares, praias 

habitadas por pinguins e leões-marinhos 

e as tantas paisagens intrigantes que 

fazem a fama da Patagônia e da Terra do 

Fogo. Nos cruzeiros dos navios Australis, 

sinta o sabor da aventura e aprenda tudo 

sobre natureza e cultura locais. 

M/N Mare 
Australis
ou Via Australis

 

M/N Mare 
Australis
ou Via Australis

 
 
 

Cruzeiros 
promocionais 2009 
os cruzeiros incluem:

Taxas de porto  
não incluídas

Rumo ao extremo sul do continente, ao sabor da aventura,  
a chance de conhecer um dos destinos mais ermos do mundo    
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Sonho  
ao mar  

UM SONHO AO mar? Sim, nos iates 

Seadream vale a tradução literal. 

Já no embarque, com o capitão dando 

as boas-vindas, há a deliciosa sensação 

de estar na sua embarcação particular, 

cercado de muito conforto. O bartender 

lhe chama pelo nome e o garçon é 

capaz de lhe surpreender com a sua 

sobremesa predileta. Prepare-se aliás, 

para mergulhar numa aventura culinária. 

Há até menu vegetariano e outro de 

spa, para quem faz questão de manter 

a forma mesmo em dias movidos ao relax 

absoluto. Se quiser arriscar a jogatina, 

há um cassino. Ouvir sua canção favorita? 

É só solicitar no intimista Piano Bar. 

Ou assistir a um filme no deque da 

piscina debaixo de um céu de estrelas. 

SEA DREAM

SeaDream I:  
Rivieras 
Francesa e 
Ligure  
Nice, St.Tropez, 
St.Margherita, 
Portovenere, Livorno, 
Civitavecchia.
Saída: 4 jul 2009
A partir de US$ 3.699 
por pessoa 

SeaDream I:  
Costa 
Amalfitana, 
Sicília e Grécia 
Civitavecchia,  
Capri, Positano, 
Amalfi, Taormina, 
Mikonos, Atenas
Saída: 12 set 2009
A partir de US$ 4.499 
por pessoa

SeaDream II: 
Croácia e Itália 
Dubrovnik, Hvar, 
Trogir, Rovinj, Veneza
Saída: 8 ago 2009
A partir de US$ 3.599 
por pessoa

Cruzeiros Promocionais 2009
os cruzeiros incluem:

 

Taxas de porto não incluídas

Cruzeiros & Expedições
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Terras & Povos

Reino da felicidade  
Pequeno país que se manteve fechado para o mundo 
durante séculos, o Butão tem o poder de encantar. 
Da tradição do mais puro budismo ao luxo dos 
lodges Aman, surpreenda-se!



TERRA DOS DRAGÕES, reino da felicidade. 

Assim é conhecido o Butão, um pequeno 

país encravado no extremo leste da Ásia, 

mantido fechado para o resto do mundo 

até 1974, onde se respira o mais puro 

budismo desde o século      . Descubra 

o encanto das paisagens do místico 

Himalaia, as florestas orientais e uma 

cultura milenar que se mantém intacta, 

presente nos templos e monastérios, na 

culinária e nos costumes únicos. E tudo 

isso com o impecável serviço dos cinco 

lodges da grife Aman Resorts, famosos 

pela arte do “bem receber” com exotismo 

e exclusividade em instalações fantásticas. 

Hotéis Aman no 
Butão: Amankora 
Paro, Bumthang, 
Thimpu, Punakha  
e Gangtey  
Diárias a partir de 
US$ 1.200 em Suíte 
Dupla, inclui todas as 
refeições, traslados 
aeroporto de Paro/
hotel/aeroporto.  
(1 abr a 31 ago 2009). 
Taxas não incluídas. 

Amankora 
Journey 
Para hospedagens  
acima de 7 noites,  
os hotéis oferecem  
carro privativo  
com motorista  
e guia para visita 
aos principais 
monumentos locais

BUT      ÃO 87

hospedagem em pelo 
menos 3 diferentes 
hotéis, pois cada 
um deles possui 
características 
únicas e especiais 

VII



Extraordinária beleza
O sudeste asiático revela maravilhas, que vão das surpreendentes 
paisagens do Vietnã aos templos secretos do Camboja

Terras & Povos

GRANDES DESTINOS



DÊ UM MERGULHO na simplicidade asiática 

e na força das tradições milenares do 

sudeste do continente. No Vietnã, cativam 

as paisagens formadas por praias, paisagens 

verdejantes e extensos e intermináveis 

campos de arroz. Sem falar no charme da 

herança da França colonial. O Camboja, 

por sua vez, convida a conhecer sua beleza 

secreta em preservados templos encravados 

nas florestas tropicais. Impossível se esquecer 

da imagem das riquezas arqueológicas do 

magnífico complexo de Angkor, um império 

erguido a partir do século . Adicione a tudo 

isso hotéis com serviços impecáveis.

SUGESTÃO DE ROTEIRO

VIETNÃ & CAMBOJA 89
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Tesouro  
imperial 

CONHECER A RÚSSIA é emocionar-se diante 

da beleza nobre do Kremlin e da Praça 

Vermelha. É não perder a apresentação do 

famoso Circo de Moscou nem um balé ou 

ópera. É degustar vodca e caviar legítimos 

e embriagar-se das maravilhas que o país 

oferece. Na capital russa, o Ritz-Carlton 

oferece desde amenities de banho by 

Bulgari até mordomo pessoal. Já em St. 

Petersburgo, o Grand Hotel Europe é 

uma jóia do art nouveau que abriga, entre 

suas acomodações, uma suíte decorada e 

equipada especialmente para as ladies. 

E pensando nelas, o spa oferece uma 

terapia facial e corporal com caviar negro. 

Terra da vodca e do caviar,  
a Rússia convida a uma viagem 
surpreendente e repleta de luxo

Terras & Povos

GRANDES DESTINOS



13

The Ritz-
Carlton

Grand  
Hotel Europe

SUGESTÃO  
DE ROTEIRO
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Um mix de exotismo e elegância árabe-andaluz  
digna da realeza coroa o roteiro pelo Marrocos

Mil e uma noites

Terras & Povos



NINGUÉM SE ESQUECE das cores do 

Marrocos, presentes pelas ruelas estreitas 

das medinas e mercados das cidades 

imperiais. Marrakesh é a cidade vermelha; 

Fez, amarela; e Rabat, um emaranhado de 

construções brancas na costa Atlântica. 

O exotismo reina por tudo – da rica 

culinária às tendas armadas nas areias do 

Saara. Nesse mundo das mil e uma noites, 

a hospedagem é em riads fabulosos. 

De estilo árabe-andaluz, são antigas 

residências marroquinas, transformadas 

em hotéis exclusivos.  Portas talhadas, 

objetos de coleção, talheres de prata, 

massagens, alta gastronomia... Tudo digno 

da realeza marroquina!   

La Tour Hassan

Riad Fes

Riad Villa  
des Oranges

SUGESTÃO 
DE ROTEIRO
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No mundo dos faraós   
Visitar o Egito significa descobrir o berço das civilizações mais 
antigas do mundo, destino de tesouros e maravilhas sem-fim

Terras & Povos

GRANDES DESTINOS



BERÇO DAS CIVILIZAÇÕES mais antigas do 

mundo, nação de tesouros extraordinários 

e experiências fabulosas temperadas com 

luxo.  O Egito é tudo isso e muito mais. 

Conheça as famosas pirâmides de Gizé, 

uma das sete maravilhas do mundo,  

as mesquitas e o colorido bazar Khan 

El-Khalili do Cairo e o venerado Vale 

dos Reis e das Rainhas e suas magníficas 

tumbas, escavadas nas rochas do deserto. 

E embarque num cruzeiro pelo Nilo, 

para testemunhar a vida em torno deste 

lendário rio. Sem esquecer de Sharm El 

Sheikh, endereço de resorts elegantes  

à beira do Mar Vermelho, de águas 

límpidas bordadas de uma variedade 

incrível de espécies de corais. 

Four Seasons 
Nile Plaza

Four 
Seasons Resort 
Sharm El Sheikh

 
Sun Boat IV

 
 
 

SUGESTÃO DE ROTEIRO
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A Jordânia reserva experiências inesquecíveis,  
como acampar no deserto em alto estilo e admirar  
o sítio arqueológico de Petra à noite, iluminado por velas

Jornada cinematográfica 

Terras & Povos



UM OÁSIS DE paz e preciosidades no 

turbulento Oriente Médio, a Jordânia 

convida a viver experiências únicas na 

vida. Lá é possível acampar no deserto de 

Wadi Run, em tendas forradas de tapetes 

persas com toda mordomia possível. 

Depois, mergulhar em tratamentos de 

beleza nos sofisticados spas do Mar 

Morto. Sem contar a visita a uma das 

maravilhas do mundo. Ao desembarcar 

em Petra, a cidade esculpida na rocha, 

há de imediato a sensação de déja vu. 

Cenário do filme ‘Indiana Jones e a 

Última Cruzada’, o sítio arqueológico 

esconde templos e desfiladeiros 

impressionantes e, quando chega a noite, 

ganha ainda mais brilho, iluminado por 

cerca de 2 mil velas. Coisa de cinema! 

Four 
Seasons Amman

Mövenpick Petra

Kempinski  
Dead Sea

SUGESTÃO  
DE ROTEIRO
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Viagem dos sentidos 

A TURQUIA SEDUZ em tudo.  

Na gastronomia tão rica em temperos, 

na gentileza do povo, na suntuosidade 

de mesquitas e palácios...  Banhada 

pelo magnífico Estreito de Bósforo, que 

divide Europa e Ásia, Istambul é uma 

capital trendy que mescla endereços 

moderninhos e bairros tradicionalíssimos. 

Já Capadócia exibe os vestígios de 

uma cidade moldada pelo tempo em 

construções escavadas na rocha. Casas 

subterrâneas e igrejas rupestres com 

preciosas pinturas bíblicas surpreendem 

o olhar neste misterioso território. E mal 

nasce o dia, balões colorem os céus, um 

espetáculo visual para ficar na memória.    

Four Seasons 
Bosphorus

Museum Hotel

SUGESTÃO  
DE ROTEIRO

TURQUIA

Exotismo, cultura e arqueologia  fascinam o 
viajante e fazem com que essa jornada seja mágica    

Terras & Povos

GRANDES DESTINOS
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Acampando com charme

Aventura com estilo

Inspirado nos grandes acampamentos do século XIX,  
o Clayoquot Wilderness Resort recebe em tendas super confortáveis

GRANDES DESTINOS



Clayoquot 
Wilderness 
Resort

SUGESTÃO  
DE ROTEIRO

“SOFT ADVENTURE, SOFT beds”.  Imagine 

conhecer um Canadá selvagem e remoto, 

baseado num camp feito exclusivamente  

de tendas ultra confortáveis.  Uma como  

spa, outra transformada em biblioteca, 

forrada de tapetes persas, e assim por  

diante.  O acesso? Por hidroavião.  

Às margens do Rio Bedwell e seus fiordes 

majestosos, na British Columbia,  

o Clayoquot Wilderness Resort inspira- se 

nos grandes acampamentos do século XIX  

e oferece experiências inesquecíveis.  

Entre elas, terapias holísticas, observação  

de ursos e baleias e aulas da chamada 

cozinha moderna natural. 

CANADÁ 101



Do Deserto de Atacama à Patagônia Chilena e Ilha de Páscoa, 
os hotéis explora são referência na arte de oferecer luxuosas 
aventuras e hospedagem integrada à natureza 

Aventura confortável 

IMAGINE CONHECER ALGUNS dos destinos 

mais ermos e fascinantes da América do 

Sul com todo charme e conforto. É com esta 

filosofia que o grupo explora – referência 

na arte de oferecer luxuosas aventuras 

e hospedagem integrada à natureza – 

conquista cada vez mais viajantes.  

No Parque Nacional Torres Del Paine, o 

hotel da Patagônia convida a desvendar 

uma paisagem instigante feita de geleiras, 

lagos e montanhas e, depois, a brindar a 

experiência com vinhos de uma adega 

selecionada. Já no sul do Chile, envolto 

pela beleza surpreendente do Deserto de 

Atacama, o mais árido do mundo, mora um 

refúgio de estilo eclético que serve de base 

privilegiada para passeios inimagináveis. 

Que tal tomar um café da manhã caprichado 

em meio a gêiseres? Rumo à longínqua Ilha 

de Páscoa, o mais novo explora conduz a 

outra viagem, desta vez temperada com 

lendas, mistérios e cenários de tirar o fôlego 

diante da imensidão do Oceano Pacífico. 

Aventura com estilo

GRANDES DESTINOS



ATACAMA 

explora 
Atacama

 

 

 

PATAGÔNIA 

 

explora 
Patagônia 

 

 

ILHA DE 
PÁSCOA 

explora 
Rapa Nui 

 

 

 

 

SUGESTÃO DE ROTEIRO
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Num cenário de florestas, 
lagos e picos nevados, no Chile,  
o hotel Remota propõe desvendar tudo 
isso com pitadas de aventura e conforto

Imerso na 
Patagônia inóspita 

Aventura com estilo

GRANDES DESTINOS



Remota

explora

Remota

SUGESTÃO  
DE ROTEIRO

ROTEIRO 
ESPECIAL

VIAJAR A UM destino remoto e 

experimentar a sensação de estar imerso 

na natureza selvagem e extraordinária, 

feita de florestas, glaciais, rios, lagos e 

picos nevados. Em Puerto Natales, nos 

arredores do Parque Nacional Torres 

Del Paine, na Patagônia Chilena, o hotel 

Remota propõe esta experiência com 

pitadas de luxo e conforto. Inspirado na 

arquitetura dos galpões das fazendas 

regionais, recebe em charmosas 

acomodações e capricha na programação 

de explorações. Entre um trekking e 

outro em meio a paisagens estonteantes, 

palestras sobre a cultura local e um 

banho de jacuzzi debaixo das estrelas. 

PATAGÔNIA CHILENA 105



Peru místico
Criados para oferecer um luxo simples  
e exclusivo, os hotéis da grife Inkaterra  
em Cusco e Machu Picchu impressionam  
do começo ao fim da estadia

Aventura com estilo

GRANDES DESTINOS



La Casona

Machu Picchu 
Pueblo Hotel

SUGESTÃO  
DE ROTEIRO

EXPERIMENTE A SENSAÇÃO de estar no 

Peru com muita privacidade, elegância 

e serviços pensados para encantar os 

mais exigentes viajantes. Criados para 

oferecer um luxo simples e exclusivo, em 

perfeita harmonia com a herança cultural 

e as tradições deste mágico destino, os 

hotéis da grife Inkaterra conquistam do 

começo ao fim da estadia. Em Cusco, 

La Casona recebe num casarão do século 

antiguidades e móveis coloniais. Para 

completar, um menu de massagens e outro 

de explorações – do Vale Sagrado dos 

Incas aos melhores museus locais, tudo 

organizado individualmente na chegada. 

Já em Machu Picchu é o estilo andino 

despojado que fascina nas casitas com 

lareira e nas vilas com terraço e piscina 

privée, emolduradas por um lindo jardim 

de orquídeas e cachoeiras. Relaxe na 

sauna construída com bambu indígena 

e eucalipto ou embarque numa caminhada 

para a observação de aves exóticas. 
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Poder da natureza
Desvendar a bela paisagem da Patagônia 
Argentina e depois saborear o máximo  
em conforto é a proposta dos hotéis  
Los Cerros e Los Notros

Aventura com estilo

GRANDES DESTINOS



VALES, LAGOS, MONTANHAS e geleiras 

servem de moldura natural para dois 

refúgios incríveis na Patagônia Argentina. 

Aos pés do Morro Dos Côndores,  

Los Cerros hospeda em acomodações 

com visão panorâmica e impressiona 

pelo capricho nos serviços e nas receitas 

patagônicas. Passeio à base do lendário 

glaciar Fitz Roy e trekking sobre a geleira 

do Cerro Torre são os musts. Em outro 

pedacinho abençoado da região, Los Notros 

fica na frente da famosa e imponente 

Geleira Perito Moreno e as águas do Lago 

Argentino. Apenas 32 apartamentos com 

décor rústico respiram o clima de chalé 

de montanha aconchegante. Deguste a 

gastronomia regional, que inclui carnes 

de lebre, cervo, cordeiro, pato e truta, 

acompanhada dos melhores vinhos 

nacionais. E brinde ao poder da natureza!

Alvear Palace

Los Notros

 
Los Cerros

SUGESTÃO  DE ROTEIRO
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Santuário encantado

Aventura com estilo

GRANDES DESTINOS



Iate La Pinta

SUGESTÃO  
DE ROTEIRO

PREPARE-SE PARA DESBRAVAR a vida 

selvagem e fascinante de um santuário 

isolado no Oceano Pacífico, onde 

a natureza se sobrepõe ao homem. 

Inspiração para a Teoria da Evolução 

do cientista inglês Charles  Darwin, 

que lá conferiu um laboratório vivo 

da biodiversidade, o arquipélago de 

Galápagos, no Equador, é cenário de 

observação de uma infinita quantidade 

de espécies de plantas e animais. Lá, as 

iguanas nadam no mar, as tartarugas e 

os pingüins se protegem sob a sombra de 

cactos gigantes e os tubarões, as baleias 

e as focas se escondem entre coloridos 

corais. Uma jornada inesquecível!  

GALÁPAGOS 111



Los Sauces
Diárias a partir de  
 US$ 300 em Suite 
dupla, todas as 
refeições, passeios 
e traslados. Upgrade 
para Corner 
Suite, sujeito a 
disponibilidade.  
 

Mínimo 2 noites  
(1 abr a 3 mai e  
20 set a 31 out 2009) 

QUE TAL SE hospedar numa tradicional 

fazenda patagônica a poucos passos 

do fascinante Parque Nacional Los 

Glaciares e contar com os serviços 

nota mil dos hotéis da coleção Small 

Luxury of the World? Benvindo ao Los 

Sauces, um lodge que esmera o estilo 

country com elegância na medida certa. 

Paredes de pedra, esculturas e pinturas 

argentinas por todo canto... Participe 

de passeios inesquecíveis, como o 

trekking sobre o famoso Glaciar Perito 

Moreno, e na volta renda-se às delícias 

da alta culinária argentina. À noite, um 

observatório convida a admirar um céu 

de estrelas para nunca mais esquecer. 

EL CALAFATE
Numa  
fazenda  
patagônica 
No Parque Nacional Los 
Glaciares, a exclusividade  
by Small Luxury Hotels 

Aventura com estilo
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África desértica 

Bush Adventures

Dona de alguns dos parques nacionais mais incríveis do mundo,  
a Namíbia revela desde vastas areias até cânions e cidades coloniais

GRANDES DESTINOS



Sossusvlei 
Wilderness 
Camp

Damaraland 
Camp

Ongava Lodge
Ongava Tented 
Camp

SUGESTÃO  
DE ROTEIRO

PAÍS DE CONTRASTES extraordinários,  

a Namíbia coleciona desertos, montanhas, 

cânions, lagunas, baías selvagens e 

cidades coloniais. Sem falar em alguns 

dos parques nacionais mais incríveis do 

mundo. No roteiro, sobrevoe vastas areias 

e sinta o sabor da mais pura liberdade, 

faça diversificados safáris – a pé, de barco 

e em Land Rovers – e embarque num 

cruzeiro pela Costa dos Esqueletos, onde 

as dunas encontram o Atlântico, habitat de 

pinguins, tartarugas e golfinhos. Adicione 

a tudo isso o charme da hospedagem em 

tendas confortáveis, ao som da noite. 

NAMÍBIA 115



Águas selvagens 

Bush Adventures

As cataratas de Victoria Falls, na Zâmbia, e a região do  
Okavango Delta, em Botswana, exibem uma África regada a aventuras

GRANDES DESTINOS



Baines’ 
Camp

Chief’s Camp

Chobe Chilwero

Royal Livingstone

SUGESTÃO DE ROTEIRO

UMA AVENTURA POR duas Áfricas de águas 

abundantes e poderosas. Ninguém esquece 

da beleza das cataratas de Victoria Falls, 

na Zâmbia, alimentada pelo lendário Rio 

Zambezi. Nem dos esportes radicais ali 

praticados: além de rafting e escalada em 

rocha, eis a chance de fazer história ao 

arriscar o bungee jump mais alto do mundo, 

de incríveis 120 metros.  

Em Botswana, é a região do Okavango Delta 

que seduz o olhar. A pé, em Land Rovers 

ou canoas feitas de tronco de árvore, vá 

ao encontro das maiores concentrações de 

animais selvagens do mundo, entre elefantes, 

zebras, leões e girafas. 
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Table Bay

Sabi Sabi 
Bush Lodge

Four Seasons  
Anahita Villas

Airport 
Intercontinental

SUGESTÃO DE ROTEIRO

QUEM JÁ VISITOU Cape Town jura que 

esteve numa das cidades mais lindas do 

mundo. Repleta de praias e mirantes, 

ela é capaz de tirar o fôlego do visitante. 

Nos arredores, a chance de provar vinhos 

excepcionais em charmosas vinícolas. 

Rumo ao Kruger Park, outra maravilha sul-

africana, a viagem ganha um gostinho de 

aventura em safáris emocionantes aliados 

a um sem-fim de mordomias em elegantes 

lodges. Adicione, ainda, ao roteiro as 

extensas praias de areia branca e os 

resorts sofisticados da ilha Mauritius. 

Trilogia da beleza 

   ÁFRICA DO SUL & MAURITIUSBush Adventures

Prepare-se para conhecer  
3 maravilhas: Cape Town, 
Kruger Park e a ilha Mauritius   
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A ilha nas quatro estações 

Special Journeys

Destino que fascina o ano inteiro, a Sicília 
convida a roteiros inéditos com bike ou aulas de culinária
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Cooking Course 
na Sicília 
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SUGESTÃO DE ROTEIRO

A ITALIANA SICÍLIA fascina em todas as 

estações do ano. Na primavera, as flores 

colorem a paisagem de templos milenares. 

Já no verão, fervilham as praias e os 

festivais de música nos esplendorosos 

teatros gregos a céu aberto. No outono, 

a maior ilha do Mediterrâneo celebra as 

vendêmias, época de participar da colheita 

nas vinícolas. E no inverno, o borbulhante 

Vulcão Etna se cobre de neve e abre a 

temporada de esqui. Dois roteiros propõem 

experiências inéditas. Num deles, um 

mergulho na sofisticada simplicidade da 

vida camponesa, num curso especial de 

culinária siciliana com a princesa Anna 

Tasca Lanza e sua filha Fabrízia, dos 

renomados vinhos Tasca D’Almerita - 

Regaleali. No outro, uma aventura em 

bicicleta entre Palermo e Mazara Del 

Vallo, com paradas para visitar sítios 

arqueológicos e cidades medievais, entre 

outras tantas atrações. A Sicília é um sem-

fim de maravilhas!
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Dolce vita sobre rodas

EXPERIMENTE A EMOÇÃO de pilotar uma 

Ferrari de última geração pelas estradas 

da Itália. No roteiro, encantam as belas 

paisagens das regiões do Lazio, Umbria 

e Toscana, cidades inesquecíveis como a 

medieval Siena e preciosas vilas a serem 

descobertas. Para completar, hospedagem 

em hotéis luxuosos escolhidos a dedo, 

visita a alguns dos melhores restaurantes 

do país e o apoio constante de um staff 

qualificado e expert em viagens top sobre 

rodas. Um Alfa Romeo Brera 3.2 dá o apoio 

para que tudo esteja perfeito – da vaga 

para estacionar em ruelas estreitas às 

malas, que são transportadas diretamente 

para os hotéis. 

Viva a emoção de conhecer algumas das mais belas  
regiões da Itália a bordo de uma Ferrari 

Special Journeys
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De Russie

Fonteverde 
Natural Spa 
e Resort

La 
Posta Vecchia

La Posta Vecchia
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Bela costa  
italiana 

DUAS JÓIAS IMPERDÍVEIS da costa italiana. 

Uma delas, Capri, a pequena ilha que ferve 

de gente bonita e elegante, rodeada por 

um mar verde-esmeralda, repleta de lojas 

de grife e restaurantes badalados. É lá que 

fica o Capri Palace, um hotel inspirado nos 

nobres palácios mediterrâneos do século 

XVIII, que capricha na boa hospitalidade 

e recebe com maravilhas que vão do 

restaurante estrelado no Michelin ao spa 

especializado em tratamentos de beleza com 

orientação médica. A outra preciosidade 

desta parte da Itália fica na Costa 

Amalfitana, em Ravello, uma cidadezinha 

que se debruça sobre o oceano, cercada 

de jardins que serviram de inspiração para 

Wagner e Miró, entre tantos outros artistas. 

Ali, o Palazzo Sasso é um hotel boutique 

preciosíssimo que ocupa uma casa do século 

XXII, com cozinha com duas estrelas no 

Michelin  e charmosas acomodações.      

De um lado, a ilha badalada de Capri.  
Do outro, a preciosa cidadezinha de  
Ravello. Apaixone-se por este pedaço 
exuberante do litoral da Itália

Special Journeys
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Palazzo Sasso

Capri Palace

SUGESTÃO  
DE ROTEIRO
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Nos trilhos como 
um marajá 

NADA COMO SE sentir como um marajá 

numa viagem à Índia, nação que está em 

voga no mundo. No mais novo trem de luxo 

do país, o Maharajas’ Express, da Royale 

Indian Rail, as cabines têm serviço de 

mordomo, os vagões-restaurante servem 

o melhor da alta cozinha internacional e 

um confortável vagão-lounge funciona 

como um club privée, no qual se pode 

apreciar a exótica paisagem degustando 

drinques deliciosos. Imperdível!

O mais novo trem da Índia esmera luxo  
em tudo – dos serviços de mordomo  
ao exclusivo vagão-lounge    

Special Journeys
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Jóias do  
mundo árabe 
Na metrópole árabe de Dubai, o luxo é digno de mil 
e uma noites. Para completar, a atmosfera zen encanta em Oman

Special Journeys
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Dubai & 
Sultanato  
de Oman 
- Zighy Bay

Burj Al Arab

Six Senses 
Hideway Resort 
at Zighy Bay

DUBAI & SULTANATO DE OMAN

UMA JORNADA QUE mistura o luxo digno de 

mil e uma noites, em Dubai, e a atmosfera 

zen do Sultanato de Oman. Na metrópole 

árabe, a hospedagem é no famoso Burj 

Al Arab, um marco arquitetônico mundial 

que supera todas as expectativas na arte 

da hospitalidade. No hotel de 321 metros 

de altura, cujo design lembra um grande 

barco a vela, erguido sobre uma ilha 

artificial, as extravagâncias começam já 

na chegada, feita em um Rolls Royce.  

E continua nos restaurantes premiados, 

no spa que inclui terapias com produtos 

La Prairie e nas acomodações. Todas são 

suítes, sendo que a mais simples, de um 

quarto, abrange 170 metros quadrados 

de muito ouro. Já em Oman, as praias 

banhadas pelo Mar Arábico da pitoresca 

Zighy Bay servem de cenário para um 

resort com um spa renomado e vilas 

exclusivas que aliam o estilo indígena 

dos povoados ao redor aos amenities da 

hotelaria moderna. Maravilhe-se! 
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para Viagens Nacionais e Internacionais

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

CONDIÇÕES GERAIS: Fazem parte integrante deste documento as Condi-
ções Gerais para toda e qualquer viagem, conforme texto da Associação Bra-
sileira 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 Via-
gens.

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

CANCELAMENTO:
A) Serviços terrestres: cancelamentos de reservas confirmadas estão sujeitos 
ao pagamento de uma taxa no valor de US$ 50 por hotel ou serviço cancelado
Importante: lembrar que devido à diferença de fuso-horário, os cancelamen-
tos e/ou alterações com menos de 72 horas da entrada do passageiro no hotel 
poderão resultar em no-show. Assim sendo, será debitada 0l diária mais taxas. 
Há muitos hotéis que determinam os prazos de cancelamento e/ou alterações 
mais rígidos, principalmente no período de Feiras e Congressos. Por favor, nos 
consulte antes sobre as determinações do operador local.
*Produtos de Ski, Abercrombie & Kent, tours regulares ou individuais, reserva 
de apart-hotéis, têm condições específicas de pagamento a cancelamento. Fa-
vor 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 du-
plo (pacotes e hospedagem) quando não especificado, incluindo impostos lo-
cais 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 promo-
cional, estando esta sujeita às condições de cada companhia aérea.
2- Comissão: Os preços publicados neste catálogo são comissionados para as 
Agências de Viagens. 
Consulte o percentual do serviço específico.
3- Pagamento: Todas as reservas deverão ser pré-pagas antes da partida do 
passageiro, no prazo estipulado pela Interpoint. 
Pagamento não efetuado no prazo estipulado acarretará no cancelamento da 
reserva. Favor consultar sobre forma de pagamento do serviço que será solici-
tado 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 exe-
cução.
2- Do Agente de Viagens: obrigação de informar e obter a aceitação dos passa-
geiros do todas as condições gerais deste catálogo, no que se refere às reservas 
dos serviços da operadora.

DOCUMENTAÇÃO: Documentação de responsabilidade do passageiro, nas 
viagens internacionais: 
a) Adultos: passaporte válido e vistos exigidos conforme cada programa. Favor 
consultar na embaixada ou consulado do país de destino. 
b) Menores: passaporte válido e vistos exigidos conforme cada programa. Se 
estiverem viajando desacompanhados ou somente com um dos pais, portar au-
torização de viagem assinada e com firma reconhecida (validade da autoriza-
ção para menores é de 3 meses). 
c) Viagens para Argentina, Uruguai, Paraguai a Chile: cédula de identidade 
(RG) - original 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 necessida-
de de visto para o país de destino. 
e) Documentos não aceitos: Certidões, Carteira Nacional de Habilitação, do-
cumentos classistas (OAB - CRECI - CREA - MILITAR e outros). Fotocópias não 
serão aceitas para embarque.

OBSERVAÇÕES
Bilhetes aéreos e vouchers de viagens são intransferíveis. 
A Interpoint reserva-se no direito de cancelar bilhetes aéreos e vouchers 

quando comprovada a inadimplência de qualquer parcela. 
Nos nossos programas não se aplicam benefícios e incentivos das companhias 

aéreas. 
Solicitamos que os “vouchers” sejam atentamente conferidos, no ato de seu 

recebimento.
Na contratação de apartamento triplo, existem várias soluções para acomodar 

mais que duas pessoas no mesmo apartamento:
a) duas camas grandes, acomodando até duas pessoas em cada cama. 
b) uma cama de casal, mais camas (s) extra (s) do tipo “de armar” .
c) duas camas individuais mais cama (s) extra (s) do tipo “de armar”.

A inscrição e manutenção nos diversos programas de incentivo (contagem de 
milhagem) das companhias aéreas, são de responsabilidade dos passageiros.

Assistência ao Viajante: para sua comodidade, recomendamos a contratação 
dos serviços da Travel Ace International de acordo com as suas necessidades.

CONCORDÂNCIA
O passageiro ao reservar e efetuar o pagamento de um hotel/serviço/tour 
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 con-
siderada 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.
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