




apresentação

V
iajar é renovar os conhecimentos e enriquecer-se 

de momentos inesquecíveis. Pensando nisso, este 

ano nossa equipe saiu pelo mundo em busca de 

novidades. Partimos para ver e rever destinos, reciclar produtos 

e roteiros. Fomos à Índia, ao Egito e à Turquia, lugares que estão 

super cobiçados. Participamos de feiras de turismo no Canadá, 

nos Estados Unidos e na França. Na Borgonha, provamos os 

Relais & Châteaux da região do Côte D’Or, degustamos vinhos 

selecionadíssimos e jantares gourmet de grandes chefs com 

estrelas no Michelin. No Egito, experimentamos um novo 

cruzeiro pelo Rio Nilo regado a glamour e perfeição nos serviços, 

na Índia viajamos por este místico e envolvente país no luxuoso 

trem Maharajas’ Express. E, claro, percorremos os principais 

centros de ski e snowboard, segmento que trabalhamos com 

expertise e tradição.   

O resultado de tantas andanças e pesquisas está nas páginas 

deste 16º GD. Nesta edição, dedicamos um capítulo aos 

melhores spas do mundo. Numa era tecnológica como a que 

vivemos, é uma tendência viajar em busca de equilíbrio e 

saúde do corpo e da alma. Criamos, ainda, um capítulo de 

destinos “must go”. Do Líbano ao Marrocos, traçamos jornadas 

inesquecíveis. Já para quem adora viajar com a família, 

pensamos em roteiros e hotéis sob medida. 

Dependendo das preferências do cliente – do carro escolhido 

ao guia especializado ou tipo de acomodação – o valor de um 

mesmo roteiro pode variar bastante. Procuramos sempre as 

melhores condições, negociadas com nossos fornecedores.  

Boa viagem!  

Heloisa Ferreira da Rosa Levy & Equipe
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0007índia 

Território de boas energias 
Aos pés dos Himalaias, o Ananda permite  
revigorar corpo e mente como um marajá 
Um território místico, de boa energias. Assim é conhecida a pequena 

cidade de Narendra Nagar, a 260 km ao norte de Nova Délhi, na Índia, 

pano de fundo para um dos spas mais incríveis do mundo. Do sânscrito, 

seu nome, “Ananda”, quer dizer “saúde e bem-estar”, palavras de 

ordem na propriedade que ocupa a antiga residência do marajá de Tehri 

Garhwal, aos pés dos Himalaias. A brisa revigorante dos 40 hectares 

de floresta virgem, à beira do sagrado Rio Ganges, brinda a chegada 

dos visitantes. A partir daí, entregue-se a muita yoga e meditação, um 

cardápio recheado de terapias baseadas na filosofia ayuverda, tratamentos 

holísticos e outros voltados ao equilíbrio, relaxamento e rejuvenescimento. 

Entre um e outro, curta o conforto das suítes, cuja decoração é inspirada 

no luxo real, e saboreie pratos leves com ervas e vegetais. Como se não 

bastasse, há fitness com personal trainers, deliciosas caminhadas, rafting, 

trekkings e safári para ver elefantes no Parque National de Rajaji.

tratamento suGerido 
 
ananda Wellness Bliss

o programa inclui:
• 3 noites em apartamento Palace View
• Consulta com especialistas
• Atividades físicas personalizadas
• Diversos tipos de massagens e  
   tratamentos
• Refeições balanceadas - Spa Cuisine
• Aulas personalizadas de yoga  
   e workshops 
• Traslados
• A partir de  US$ 1.255 por pessoa,            
   em apartamento duplo  
   (16 out 2010 a 30 abr 2011)



Body & Mind

PrePare-se Para embarcar numa jornada 

relaxante e rejuvenescedora. Ricas em 

história e propriedades medicinais, as 

águas lendárias do Mar Morto, na Jordânia, 

convidam a um delicioso banho de imersão 

em beleza e bem-estar. Os sais minerais e 

a lama que um dia enfeitiçaram a deusa 

Cleópatra, servem de fonte natural para 

alguns dos spas mais sofisticados do mundo. 

No Kempinski Hotel Ishtar, o menu de 

terapias inclui máscaras faciais com lama 

negra e esfoliação à base dos sais milagrosos.

O Mövenpick Resort & Spa Dead Sea, 

por sua vez, abriga piscinas com águas 

salgadas do Mar Morto e oferece uma 

Os resorts às margens do lendário Mar Morto  
convidam a um mergulho em terapias revigorantes    

Dead Sea, spa natural 

Grandes destinos



0009JordÂnia

gama de tratamentos médicos e revigorantes, 

entre hidroterapia e massagens. Aproveite, 

ainda, para desvendar os mistérios de Petra, a 

“Cidade Rosa”, que revela templos esculpidos 

na rocha e desfiladeiros impressionantes.  

• 2 noites no Kempinski   
   ishtar dead sea,  
   em  Deluxe Sea View
• Café da manhã diário
• Mini bar free
• Massagem aromática
• Tratamentos com  
   lama negra      

• Gift com produtos  
   especiais do Mar Morto
• Acesso ao Anantara Spa
• A partir de US$  750 
   por  pessoa, em  
   apartamento duplo 
 
•  Taxas não incluídas

suGestão de roteiro



Em meio a jardins tropicais no Golfo da Tailândia, 
o Chiva-Som reúne todos os ingredientes para 
tratar do corpo, mente e espírito    

Refúgio zen 

Body & Mind

Grandes destinos



00011tailÂndia

o destino por si só inspira o mais profundo estado zen.  

Em meio a jardins tropicais da cidade real de Hua Hin, a 

185 km de Bangkok, o Chiva-Som é um oásis de serenidade 

e beleza. Só 58 acomodações exclusivas com vista para o 

Golfo da Tailândia e todas as facilidades possíveis para 

o bem-estar do corpo, mente e espírito. Piscina para 

flutuação, jacuzzis, saunas, pavilhão para banhos e 70 salas 

de tratamentos conquistam os mais exigentes hóspedes. 

Um time de médicos e terapeutas desenvolve programas 

personalizados. Entregue-se a programas especiais, como 

o Art of Detox - um ritual de desintoxicação que elimina 

todas as toxinas do corpo. Na programação, inclua, ainda, 

passeios de elefante, campos de golfe e banhos de mar.   

tratamentos suGeridos 
3, 5, 7 ou 10 noites  
 
• Art of Detox 
• Eternal Youth  
• Spa Pampering  
• Yoga for Life

os programas incluem :
• Consulta com especialistas
• Atividades físicas personalizadas
• Práticas de yoga, meditação  
   e mantras
 

• Diversos tipos de massagens 
   e tratamentos
• Refeições balanceadas
• Aulas de culinária - Spa Cuisine

   Programas de 3 noites a partir  
  de US$ 1.380 por pessoa, em  
  apartamento duplo   

• Tratamentos variam conforme  

    o programa escolhido

    



Spa Experience  
•   4 noites em Knysna, no  

 Pezula resort & spa 

Puro relax
Estrela da Rota Jardim, o Pezula Resort combina 
natureza e tratamentos num spa premiado

nada Pode ser mais relaxante do que uma paisagem que mistura praia selvagem, floresta indígena e 

visões panorâmicas de tirar o fôlego para o Oceano Índico, a Lagoa Knysna e as montanhas Outeniqua. 

Encravado na sul-africana Rota Jardim, no Cabo Oeste, o Pezula Resort Hotel & Spa exibe tudo isso e muito 

mais: cozinha gourmet com ostras fresquinhas, campo de golfe, passeios de canoa pelo Rio Noetzie, trilhas, 

arco-e-flecha e um spa premiado entre os melhores do mundo. De medicina estética (botox, terapias anti-

celulite, depilação a laser...) a banhos com leite, hidroterapia e massagens com produtos africanos Maruwa, 

que incorporam essências medicinais de plantas da região, é vasto o cardápio de tratamentos. Para finalizar 

a experiência sul-africana, uma sala pós-terapia convida a relaxar em camas d’água quentinhas.       

Body & Mind

suGestão de ProGrama

• Café da manhã diário
• 2 tratamentos por pessoa
• Gift com produtos para spa 

•  Welcome amenities 
• Traslados  aeroporto 
   George/hotel/aeroporto     

• A partir de US$ 1.360  
    por pessoa, em Villa Suite 
   (até 19 dez 2010)

Grandes destinos
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londres

O novo spa do renovado Hotel Connaught 
pertence à conceituada grife oriental Aman  
Um Pedacinho da Ásia holística em pleno bairro de Mayfair, em 

Londres. O renovado hotel The Connaught ganhou um spa da 

conceituada marca Aman Resorts. Seus interiores evocam uma aura 

de paz e serenidade, com uma combinação de granito, mármore 

branco, fibra de bambu, seda, linho, algodão, pedra e madeira. Salas 

à luz de velas, aromas e essências purificantes no ar... As terapias 

inspiram-se nas tradições e culturas da China, Tailândia, Índia e 

Américas. Imagine um escalda-pés à moda chinesa com chá verde 

aromático ou tratamento indiano para o equilíbrio dos chakras com 

óleos e cristais. E a experiência by Aman na capital inglesa continua 

com uma seleção de chás orgânicos e um precioso material de leitura.   

Body & Mind

Terapia urbana

• 3 noites em Londres, no  
   the Connaught
• Café da manhã diário
• 1 garrafa de champagne
• 1 massagem holística por pessoa no 
   aman spa at the Connaught

• Up grade de apartamento e late  
   check-out, se disponível
• A partir de € 863 por pessoa, em  
   apartamento Deluxe King  
  (até 31 dez 2010) 
  
• Taxas não incluídas

o ProGrama inClui

Grandes destinos
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Cities rio de Janeiro

melhor imPossível na Cidade Maravilhosa. Na Praia de Ipanema, o Hotel Fasano é o “the best” entre os viajantes cool e 

badalados. Com design do guru da hotelaria moderna e arrojada, Philippe Starck, o hotel mantém a excelência na arte de 

bem-receber da marca Fasano. No décor, misturam-se peças inspiradas nas décadas de 50 e 60 e criações de Starck. Entre os 

highlights, estão a piscina na cobertura, que tem visão panorâmica para o mar, o serviço de praia com conforto by Fasano, o 

Londra Club, ponto de encontro da sociedade carioca, e as delícias do restaurante Fasano Al Mare. Precisa de mais?  

Na Praia de Ipanema, o Fasano Rio une a tradição do 
grupo ao design arrojado de Philippe Starck       

Rio cool 

Grandes destinos



17são paulo

com mais de 100 anos de know-how em gastronomia italiana na capital paulista, o grupo Fasano mostra 

que também entende de hotelaria. O primeiro de uma coleção de hotéis especialíssimos, o Fasano São Paulo 

esmera elegância clássica nos mínimos detalhes. No coração do bairro dos Jardins, com projeto da dupla Isay 

Weinfeld e Marcio Kogan, o hotel recria o estilo dos anos 30 e abriga dois dos endereços mais disputados 

da cidade: o restaurante Fasano, inspirado nos sabores de diversas regiões da Itália, e o Bar Baretto que, 

a exemplo do Carlyle de Nova York, é palco intimista  para shows de música cool e jazz internacional.          

Fasano São Paulo 
Diárias a partir de R$ 1.200,
em apartamento superior
•  Café da manhã diário
• Welcome Massage
• Frutas frescas e água
• Personal Trainer no Fitness Center
   (1 jun a 31 dez 2010)
 

Fasano Rio de Janeiro 
 Diárias a partir de R$ 1.650,
em apartamento Deluxe Ocean View
• Café da manhã diário
• Welcome Massage
• Frutas frescas e água 
• Personal Trainer no Fitness Center
• Serviço especial de praia
   (1 jun a 31 dez 2010)

Elegância clássica e know-how na arte de bem-receber.  
Bem-vindo ao Fasano São Paulo

Tradição paulistana 



Cities

A dez minutos do centro de Florença, o novo Il Salviatino 
convida a provar a atmosfera bucólica da Toscana

resPire fUndo... “Quintal” de grandes artistas, 

como Michelangelo, Boticelli e Giotto, berço dos 

impérios de Gucci e Salvatore Ferragamo, Florença 

é uma obra-prima italiana que encanta o olhar. 

Nas colinas de Fiesole, a dez minutos do centro, 

o novo hotel Il Salviatino permite sentir, admirar 

e curtir a atmosfera bucólica da Toscana. Numa 

propriedade do século XIV, todas as acomodações 

foram decoradas individualmente e combinam com 

elegância arte local e a mais moderna tecnologia. 

Imagine linho autêntico toscano feito à mão e afrescos 

de Bruschi. Para completar, um spa baseado nas 

filosofias holísticas orientais, um restaurante de 

cozinha regional e outro que reinterpreta receitas 

clássicas toscanas, onde são oferecidas exclusivas 

aulas de culinária. Tudo isso com a visão espetacular 

para a cidade e o Duomo de Brunelleschi.  

Sabor da Toscana

Grandes destinos



19florença 

Cooking School & Spa

• 3 noites em Fiesole, no 
   il salviatino
• Café da manhã diário
• Welcome drink -   
   espumante e frutas frescas
• 1 almoço
• Aula de culinária com 
   jantar
• Harmony Treatment - no  
   exclusivo Devarana Spa  
   (duração 5 horas)
• Up grade e late check-out, 
   se disponível
• Internet gratuita
• Shuttle Service para o  
   centro de Florença
• A partir de  € 2.260  
   por pessoa, em  
   apartamento Deluxe

suGestão de ProGrama



Cities

Recém-remodelado, o Plaza Athénée New York  
hospeda com o estilo do Velho Continente 

Elegância à moda européia

Grandes destinos



21new york
o endereço é Perfeito: em meio às townhouses do Upper East 

Side, a poucos passos das lojas da Madison Avenue. Bem-vindo 

ao Plaza Athénée New York.  Sinônimo de elegância européia 

na Big Apple, o hotel passou por uma reforma multimilionária. 

No décor, misturam-se sedas asiáticas, linho italiano e móveis 

contemporâneos franceses. Entre os destaques, o novo spa 

reúne salas inspiradas no Oriente e tratamentos com produtos 

dermatológicos da suíça Valmont e da alemã Babor Cosmetics. Às 

famílias, o Plaza se dispõe a planejar programas “child friendly” 

na cidade, tem programações especiais de hospedagem e até um 

chá da tarde e um “yoga party” feitos para os pequenos turistas.   

• Diárias a partir de US$ 495 
• Up grade de apartamento
• Early check-in e late check-out,  
   se disponível 
  
exclusividade interpoint        
• Welcome amenities



miami & new yorkCities

Sobram motivos para visitar  
e revisitar New York e Miami 

não é Por acaso que Miami e New York 

são as duas cidades mais visitadas por 

brasileiros nos Estados Unidos. Efervescente 

em todos os sentidos, a Big Apple enriquece 

a cada nova viagem. Ainda dá tempo de 

conferir a expo do momento: Picasso no 

Metropolitan Museum of Modern Art. Em 

cartaz até 18 de agosto, são mais de 300 

obras, entre esculturas, pinturas, desenhos, 

gravuras e peças em cerâmica do espanhol. 

Miami, envolta pela atmosfera tropical chic, 

ferve com novidades. Caso do restaurante 

de cozinha japonesa moderna Zuma, o 

primeiro nos Estados Unidos do badalado 

chef alemão Rainer Becker. Mais motivos 

para ir à cidade da Flórida? A exclusiva 

Fisher Island passou por uma reforma de 

US$ 60 milhões. E no período de 2 a 5 de 

dezembro, Miami sedia a Art Basel, uma 

grande exibição dos trabalhos dos séculos 

XX e XXI de 250 galerias de arte do mundo.

Cidades  
efervescentes 

suGestÕes de roteiros
 
Four Seasons Style 

• 3 noites em Miami, no  
   Four seasons
• 3 noites em New York,  
   no Four seasons
• A partir de US$ 1.280
   por pessoa, em  
   apartamento duplo
•  Promoção: 3a noite free 
   (já aplicada no preço)
 

ritz-Carlton Style 

• 3 noites em Miami,
  no the ritz-Carlton  
  south Beach
• 3 noites em New York,
   no the ritz-Carlton  
   Central Park
• A partir de US$ 1.650
  por pessoa, em  
  apartamento duplo

 • Taxas não incluídas

Grandes destinos
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rePetindo o sUcesso de seu primeiro hotel 

no bairro do Meatpacking District de New 

York, o Gansevoort abriu as portas em South 

Beach lançando na Flórida sua filosofia de 

resort urbano estiloso. Situado no final da 

Collins Avenue, região que reúne um mix de 

galerias de arte, museus e centros culturais, 

o hotel é ponto de encontro de gente bacana 

e descolada. Por trás da fachada art déco, 

um design contemporâneo tropical compõe 

os ambientes do Gansevoort Miami Beach. 

Entre os highlights, estão um fitness center 

e spa da bandeira do famoso David Barton e 

um imenso beach club. Na área gourmet, há 

dois restaurantes consagrados na Big Apple: 

o Philippe, de cozinha asiática by Philippe 

Chow, e o STK, um steak house top. A exemplo 

de Manhattan, a cobertura é concorridíssima, 

com lounge, bar, piscina de borda infinita e 

visão de tirar o fôlego para Downtown Miami.  

Trendy Miami 
Gansevoort Miami Beach dá um gostinho de New York a  
South Beach, com sua filosofia de resort urbano estiloso 

•  Taxas não incluídas

• 3 noites em Miami, no 
  Gansvoort miami Beach
• Estacionamento gratuito
• A partir de US$ 473 por pessoa,  

suGestão de ProGrama

   em Deluxe Ocean View Balcony  
   (até 30 set 2010)



buenos aires

Um marco do glamoUr moderno na região de 

Puerto Madero, o Hotel Faena surpreende em 

tudo. À construção datada de 1902 adicionou-se 

o estilo da belle époque e a ousadia do designer 

francês Philippe Starck. Já na entrada, um extenso 

corredor dá acesso ao chamado “Universe”, os 

espaços pensados para estimular a interação dos 

hóspedes. Do restaurante El Mercado, que lembra os 

antiquários argentinos, ao El Cabaret, palco do show 

Rojo Tango. Um detalhe: não há recepção. O check-

in é feito por um dos jovens “experience managers” 

em qualquer um dos ambientes. As acomodações 

possuem  caprichada tecnologia, há uma piscina 

concorridíssima no verão e um spa by La Prairie.  

Estilo da belle époque e a ousadia na imaginação do 
designer Phillipe Starck surpreendem no Hotel Faena  

Cities

• 3 noites no Faena Hotel
• Café da manhã diário
• Traslados privativos
 

• A partir de US$ 716 por 
   pessoa, em apartamento 
   duplo

suGestão de roteiros

Glamour portenho

Grandes destinos
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QUer Provar o que há de mais sofisticado 

ao mar? Então embarque numa viagem da 

Silversea, uma referência na arte de receber 

com o máximo em elegância no universo dos 

cruzeiros marítimos. A bordo, deguste pratos da 

alta gastronomia francesa assinada pela grife 

Relais & Châteaux e saboreie champagne, caviar 

e chocolates Godiva à vontade. Nas cabines, 

há banheiros de mármore e banheiras, e cada 

passageiro tem um mordomo à disposição para 

atender a qualquer capricho imaginável. A 

mais nova embarcação da companhia, nomeada 

Silver Spirit, faz “saison” inaugural entre os mais 

fascinantes portos europeus e zarpa em janeiro 

de 2011 para jornadas de volta ao mundo. 

Das ilhas serenas da Polinésia às paisagens 

inóspitas da Austrália, passando pelo exotismo 

da Ásia, o Egito antigo e os tantos refúgios 

do Mediterrâneo. Com a Silversea, a viagem 

flutuante terá sabor de perfeição.  

Haute cruise 
Sofisticada nos mínimos detalhes,  
a Silversea convida a viagens  
repletas de mimos    

Cruzeiros

Grandes destinos



27silVersea

Silver Spirit
Grécia, Croácia
e itália - 7 noites
Saída: 28 ago 2010
A partir de US$ 3.558
por pessoa
   
Silver Shadow
tailândia, Vietnã
e malásia - 9 noites
Saída: 29 out 2010
A partir de US$ 3.857
por pessoa
 
Silver Whisper
rio de Janeiro,
montevidéo e
Buenos aires - 7 noites
Saída: 9 nov 2010
A partir de US$ 4.992
por pessoa

os cruzeiros incluem:
• Hospedagem em cabine
    dupla Vista Suite
• Todas as refeições
• Open Bar
• Serviço de mordomo  
 
exclusividade interpoint
• Bônus de US$ 500 por 
   suíte para ser utilizado 
   no Restaurante Relais 
   & Châteaux, no Spa ou  
   excursões 
  (exceto Silver Whisper)

•  Taxas de porto não incluídas



Cruzeiros

De clínicas de golfe à cozinha assinada pelo chef  
Nobu, os navios da Crystal conquistam em tudo

Cruzeiro sublime

Grandes destinos



29crystal
no toPo da lista das melhores 

companhias de cruzeiros do planeta, a 

Crystal hospeda passageiros com luxo, 

serviço e programas sublimes. Numa 

viagem pela Ásia, serve pad thai autêntico. 

Pela costa espanhola, paella fresquinha. E 

além dos destinos, há muitas maravilhas 

a bordo. No Crystal Serenity, clínicas 

de golfe com profissionais PGA, aulas 

de inglês ministradas por professores 

da Berlitz, classes de piano certificadas 

pela Yamaha e até seminários de saúde 

e bem-estar. No Symphony, partidas 

numa quadra de tênis suspensa e a 

cozinha eclética do chef-estrela Nobuyuki 

Matsuhisa, o “Nobu”. Bem-vindo à Crystal.         

Crystal Serenity 

turquia, Grécia, itália,
 França e espanha 
 11 noites
Saída: 5 set 2010
A partir de US$ 6.110   
por pessoa

itália, Croácia e mônaco 
8 noites
Saída: 29 de set 2010
A partir de US$ 5.045  
por pessoa  

Grécia, israel, egito,  
malta e itália 
11 noites
Saída: 19 out 2010
A partir de US$ 5.940 
por pessoa

os cruzeiros incluem:
• Hospedagem em cabine
   dupla externa com vista
• Todas as refeições

promoções:
• air Credit - desconto de  
   US$ 1.200  por pessoa,    
   em cabine externa com vista
• all inclusive as You Wish  
   bônus de US$ 2.000 por 
   cabine, para ser utilizado 
   em restaurantes,  
   bebidas e Spa

•  Taxas de porto não incluídas



a ProPosta é irresistível: navegar pelos campos gelados 

da Patagônia Chilena e vislumbrar arquipélagos, glaciares 

e aldeias míticas com conforto cinco-estrelas. Bem-vindo 

aos cruzeiros Skorpios. Conhecidos pela excelência dos 

serviços e das instalações e pelo clima familiar a bordo, 

os navios da frota propõem fazer explorações instigantes 

e brindar a experiência com muitas delícias típicas 

patagônicas. Na rota Chonos, percorra a região dos 

Lagos e incontáveis ilhas remotas. Já na Kaweskar, vá ao 

encontro do famoso Glaciar San Rafael. Seja qual for a 

jornada, será inesquecível.          

•  Taxas de porto não incluídas

skorpios

A Patagônia Chilena – e seus glaciares – é o destino 
destes pequenos e exclusivos navios de expedição   

Cruzeiros

M/N Skorpios II - Rota 
Chonos
•  5 noites de cruzeiro
• Todas as refeições   
• Open bar
• Explorações e traslados
• A partir de US$ 1.400 por   
   pessoa, em cabine dupla  
   (4 set a 11 dez 2010 e  
   5 mar a 30 abr 2011)

M/N Skorpios III - Rota 
Exploradores Kaweskar
• 3 noites de cruzeiro
• Todas as refeições 
• Open bar
• Explorações e  traslados
• A partir de US$ 1.330 por 
   pessoa, em cabine dupla  
  (3 set a 14 dez 2010 e  
   1 mar a 29 abr 2011)

Campos de gelo 

Grandes destinos
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QUem jÁ navegoU pelo extremo sul do 

continente garante que a experiência é única 

na vida. Movido pelo gosto da aventura, o 

Stella Australis, a mais nova embarcação da 

frota Cruzeiros Australis, reúne o que há de 

mais moderno em navio de expedição. Só 100 

cabines, sala de jantar, fitness e três lounges 

para as interessantes palestras sobre fauna e 

flora, civilizações antigas e glaciologia. Rumo 

à última fronteira, nas rotas entre as cidades 

de Punta Arenas, no Chile, e Ushuaia, na 

Argentina, instigam o olhar os glaciares da 

Cordilheira Darwin, a baía Wulaia, lugar de 

encontro entre Charles Darwin e os indígenas 

Yamana, o mítico Cabo Horn e extensas 

colônias de pinguins e elefantes-marinhos.

•  Taxas de porto não incluídas

australis

Novo navio da Australis percorre a lendária  
rota dos exploradores do passado   

M/N Stella Australis
• 3 noites de cruzeiro,
   Punta Arenas, Canal
   de Beagle, Cabo de 
   Hornos, Ushuaia
• Todas as refeições 
• Open bar 
• Palestras e explorações
• A partir de US$ 1.400 por
   pessoa, em cabine dupla

M/N Mare Australis
ou Via Australis 
• 3 noites de cruzeiro,
   Ushuaia, Cabo de 
   Hornos, Punta Arenas
• Todas as refeições 
• Open bar, palestras e
   explorações
• A partir de US$ 840 por
   pessoa, em cabine dupla

Nos passos de Darwin  



amawaterways

exPerimente a sensação de visitar Vietnã e Camboja 

navegando pelo lendário Rio Mekong em alto estilo. Ver templos 

perdidos, mercados coloridos e vilas rurais que parecem ter 

parado no tempo e, depois saborear um delicioso jantar gourmet 

na maior mordomia. A Amawaterways propõe tudo isso e 

muito mais. No MS La Marguerite, a mais nova embarcação da 

companhia européia, a experiência é temperada com elegância 

colonial e toques de design do sudeste asiático. No roteiro entre 

Ho Chi Minh City (Saigon) e Siem Reap, há a chance única de 

participar de workshops de tapete e tintura em seda em Tan 

Chau, de conhecer a cidade onde a escritora francesa Marguerite 

Duras (daí o nome do navio) passou grande parte de sua infância 

e navegar por um povoado flutuante em Kampong Chhnang. 

MS La Marguerite
• 7 noites de cruzeiro,
   pelo Rio Mekong,
   Vietnã e Camboja 
• Todas as refeições 
• Refrigerantes e bebidas   
   alcoólicas durante o jantar

Embarque em um lendário cruzeiro fluvial 
pelo Vietnã e Camboja a bordo do novo 
MS La Marguerite     

Pelas águas  
do Mekong     

Cruzeiros

• Shows musicais
• Passeios com guias especializados
• A partir de US$ 1.758
   por pessoa, em cabine dupla  
   com varanda
• Saídas: aos sábados até 4 mar 2011

•  Taxas de porto não incluídas

Grandes destinos
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O Egito é o destino de um roteiro 
único e super exclusivo em família  

esta é Uma jornada fascinante, pensada 

para famílias, pelos tesouros e maravilhas do 

Egito, com guias que falam português e mimos 

especiais para crianças. No Four Seasons Hotel 

Cairo, envolva-se pelo luxo contemporâneo 

diante do Nilo e da cidadela histórica. No 

quarto, surpresas para os pequenos viajantes, 

como Nintendo Wii e Playstation 2, além de 

uma biblioteca de DVDs e outros games com 

o concierge. Entre as facilidades, piscina para 

crianças, mini roupões de banho e menus kids 

nos restaurantes.  E a viagem continua num 

confortável  “sunboat” da Abercrombie & Kent 

pelo lendário Rio Nilo. No roteiro, aproveite o 

privilégio de atracar em docas privativas e tenha 

acesso exclusivo a museus e atrações. Conheça, 

por exemplo, a tumba de Seti I, normalmente 

fechada para o público, e visite o Museu Egípcio 

de Antiguidades antes do horário de abertura.            

Viagem  
faraônica  

Family & Friends

Grandes destinos
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• 4 noites no Cairo, 
   no Four seasons
   nile Plaza 
• 3 noites em Sharm 
   El Sheikh, no Four 
   seasons resort
• 4 noites de cruzeiro
   pelo Nilo 
• Café da manhã diário
• Todas as refeições 
   no cruzeiro
• Passagens aéreas
   nos trechos internos
• Passeios e traslados
• A partir de US$ 4.476
   por pessoa

suGestão de roteiro



Family & Friends

Pioneiro na américa do sUl na filosofia de convidar à exploração de algumas das  regiões mais ermas 

do planeta sem abrir mão de conforto, o grupo explora tem o poder de gerar uma coleção de experiências 

inesquecíveis. Que tal um piquenique em meio a gêiseres no Deserto do Atacama? E um safári fotográfico 

junto à fauna patagônica? Nos hotéis, a decoração e a cozinha incorporam elementos da cultura local e os 

passeios ficam a cargo de uma equipe de connaisseurs da história, costumes e natureza do destino. Mapa à 

mão, é o hóspede quem escolhe a programação num delicioso bate-papo ao sabor de drinques exóticos. O 

explora Patagônia – Hotel Salto Chico é o único dentro do famoso Parque Nacional Torres del Paine, cercado 

por geleiras, lagos e monhanhas. Já o Posada de Mike Rapu – explora Rapa Nui reina na mítica paisagem 

da Ilha de Páscoa e foi coroado com o certificado LEED por suas práticas ecologicamente corretas. O explora 

Atacama - Hotel de Larache acaba de completar dez anos e, para celebrar, concluiu uma super-reforma.   

A arte de explorar 
Que tal um piquenique em meio a gêiseres?  
Os hotéis explora oferecem essa experiência  
e muitas surpresas

Grandes destinos



37explora

ATACAMA 
•  3 noites no explora Atacama
•  Todas as refeições 
• Open bar   
• Explorações diárias
• Traslados 
• A partir de US$ 1.920 por pessoa, 
   em apartamento duplo  
   (até dez 2010)

PATAGÔNIA 
•  4 noites no explora Patagônia 
• Todas as refeições
• Open bar
• Explorações diárias
• Traslados   
• A partir de US$ 2.920 por pessoa,  
   em apartamento duplo   
   (até dez 2010)

ILhA dE PáSCoA 
•  3 noites no explora Rapa Nui 
•   Todas as refeições
• Open bar
• Explorações diárias
• Traslados  
•  A partir de US$ 2.280 por pessoa,  

em apartamento duplo 
(até dez 2010)

suGestÕes de ProGramas



taHiti & maldiVasFamily & Friends

dois Paraísos estonteantes perfeitos para os 

viajantes que curtem a dobradinha surfe e luxo. 

Primeiro, as ilhas Maldivas. Diante de dois 

quilômetros de areias branquinhas, envoltas 

por vegetação tropical, o Villingili Resort & 

Spa, na ilha de mesmo nome, pertence ao 

exclusivo grupo Shangri-La e acomoda em 

villas de sonhos diante do Índico ou sobre as 

árvores. Entre os highlights, um spa baseado 

no bem-estar e na vitalidade e uma variedade 

de atividades aquáticas. Dica insider, entre 

uma onda e outra, explore as cinco ilhas 

vizinhas de bicicleta, pois estão conectadas 

por uma estrada de 17 km. Já no Pacífico, 

as ilhas taitianas compõem um roteiro sob 

medida para surfistas exigentes, com direito 

a hospedagem em exclusivos bangalôs sobre 

o mar, cuisine estrelada e muita mordomia. 

Maldivas ou Tahiti?  
Cenários dos sonhos para a prática 
de surfe com mordomia  

Surf trips   

•  Preço sob consulta

Grandes destinos
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Uma forma diferente e estilosa de ver a Provence: 

pedalando com conforto por seus vilarejos e paisagens 

dignas dos mais belos cartões-postais. Neste roteiro 

há a chance de conhecer o dia-a-dia de cidadezinhas 

encantadoras como Forcalquier e Pierrerue, hospedar-se 

em um convento do século XVII, entrar nos laboratórios 

da L’Occitane, vislumbrar as estrelas em um observatório 

e percorrer o cenário estonteante do Parque Nacional 

de Lubéron. A viagem, feita sob medida para quem tem 

nível moderado em bicicleta, inclui, ainda, hospedagem 

no La Coquillade, em Gargas, um dos mais novos hotéis 

da grife Relais & Châteaux, cercado por vinhedos. 

Conheça uma das mais belas  regiões da 
França de bicicleta, com todo conforto 

Provence sobre 
duas rodas •  2 noites em Aix en Provence, 

no le Couvent des minimes
• 1 noite em Gargas, no  
   la Coquillade
• 2 noites em Ménerbes, no 
   la Bastide de marie
• Café da manhã e jantares
• 3 almoços
• Bicicletas equipadas
• Guias especializados   
   Butterfield & Robinson
• Suporte de van no percurso
• A partir de US$ 6.995 por 
   pessoa, em apartamento duplo  
   (até 8 out 2010)
   
• Conforme a data de saída  
   o itinerário sofrerá alterações

suGestão de roteiro



PrePare-se Para provar o melhor do arquipélago que 

um dia fascinou o cientista Charles Darwin. O Finch 

Bay Eco Hotel propõe uma aventura entre terra e mar 

perfeita para famílias. Assim batizado em nome de 

uma espécie de pássaro vampiro que habita a ilha 

Santa Cruz (finches, em inglês), onde está localizado, 

o hotel renovou boa parte de seus ambientes e lançou 

seis novas suítes com terraço. Na programação em 

solo firme, banhos de sol na praia ou na piscina, 

caminhadas, caiaques e bicicletas,  snorkeling e 

observação da intensa vida selvagem – de iguanas 

e focas a tartarugas gigantes. Ao mar, os cruzeiros 

levam à exploração das ilhas ao redor, em pequenos 

e exclusivos iates. E mais: aos jovens de 7 a 16 anos, 

o Finch Bay montou o programa Jovens Piratas, que 

inclui um sem-fim de atividades educativas, entre 

jogos, filmes, confecção de colares e elaboração de um 

“Diário de Expedição” – tudo relacionado a Galápagos.

Poderoso santuário de espécies, 
Galápagos inspira aventura em 
solo firme e no oceano

Family & Friends

Entre terra e mar 

Grandes destinos



41galápagos

• 1 noite em Guayaquil 
• 7 noites de cruzeiro 
• Café da manhã diário
• Todas as refeições 
• Passagem aérea nos 
   trechos  internos 
• Palestras e explorações
• Traslados 

iate isabela ii
• A partir de US$ 4.215 por  
   pessoa, em cabine dupla 
 
iate la Pinta 
• A partir de US$ 5.590 por  
   pessoa, em cabine dupla

Finch Bay Eco Hotel

• 1 noite em Guayaquil 
• 3 noites em Galápagos, 
   no Finch Bay eco Hotel
• Café da manhã diário
• Todas as refeições 
   em Galápagos
• Passagem aérea nos 
  trechos internos 
• Explorações a bordo do  
   iate Sea Lion
• Traslados
•  A partir de US$ 1.935 por
    pessoa, em apartamento 
    duplo (até dez 2010)

suGestÕes de roteiros



Family & Friends

exPerimente a essência dos pampas em fazendas argentinas 

cheias de charme. Na região em torno da cidade de Córdoba, a 

bela estância El Colibri é pura elegância com serviços exclusivos 

da grife Relais & Châteaux. Pelos ambientes, objetos e mobília 

de antiquário encantam o olhar.  Na culinária, os pratos caseiros 

são acompanhados de vinhos de uma adega selecionada. Para 

as crianças as atividades são múltiplas: ordenha da vaca,  tosa 

de ovelhas, colheita de frutas e verduras. Sem falar nas aulas 

de equitação e pólo para adultos e também para os pequenos. 

Refúgio perfeito para os amantes de cavalgadas, Los Potreros, 

por sua vez, remonta a 1574 e segue nas mãos da mesma família 

há quatro gerações. Lá, conquistam acomodações simples 

e confortáveis e pratos tradicionais à base de ingredientes 

orgânicos. Na programação, participe de partidas de pólo, 

comitiva de gado ou, simplesmente, relaxe à beira da piscina. 

Na região de Córdoba, duas estâncias permitem 
experimentar as tradições do campo 
com muito charme 

Essência rural

Estancia El Colibri
A partir de US$1.280 por 
pessoa, em apartamento  
duplo (15 jun a 20 dez 10)

Estancia Los Potreros
A partir de US$ 1.145 por 
pessoa, em apartamento  
duplo (15 jun a 30 set 2010)

os programas 
incluem: 
•  3 noites de 

hospedagem
•  Todas as refeições
• Traslados 

suGestÕes de Hotéis

Grandes destinos
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O glamour de Buenos Aires e as 
paisagens estonteantes de Bariloche 
compõem um roteiro inesquecível 

Family & Friends

Maravilhas  
argentinas 

Grandes destinos



45buenos aires & barilocHe
Um roteiro que mistura a 

sofisticação de Buenos Aires com as 

paisagens estonteantes de Bariloche. 

Na capital argentina, envolva-se pela 

tradição e a elegância aristocrática 

do Alvear Palace Hotel. Ninguém 

resiste ao chá da tarde no majestoso 

restaurante L’Orangerie. Nem ao 

recém-inaugurado cigar bar, um 

espaço reservado para degustar 

charutos cubanos, licores e alguns 

dos melhores chocolates do mundo. 

E o Alvear promete para o futuro 

novas suítes, piscina e área de lazer. 

Já no Llao Llao Hotel & Resort, 

envolto pelo cenário feito de lagos, 

bosques e montanhas de neves 

eternas da Patagônia, a experiência 

inclui tacadas no campo de golfe, 

esportes na natureza e tratamentos 

de beleza. Neste inverno, o hotel 

oferece em Cerro Catedral o refúgio 

Llao Llao, exclusivo para hóspedes, 

com traslados para o centro de 

ski, venda de passes, aluguel de 

equipamentos e até almoço.

• 2 noites em Buenos Aires,    
   no  alvear Palace
• 3 noites em Bariloche,  
   no  llao llao  
   resort Golf & spa
• Café da manhã diário
• Traslados privativos
• A partir de  US$ 1.247 por 
   pessoa, em apartamento 
   duplo

suGestão de roteiro



Family & Friends

Os “private charters” permitem  
realizar a jornada  perfeita   

No mundo  
das viagens  
private 

tUdo é Possível no universo dos “private 

charters”. Quer fretar um iate luxuoso para 

poucos casais e navegar pelo Caribe? Ou reunir 

os filhos e netos num charmoso barco-hotel feito 

para percorrer os canais da França? E que tal um 

pequeno navio exclusivíssimo para uma grande 

festa no Mediterrâneo? Os “private yachts” são 

uma ótima forma de viajar com a família e os 

amigos e significam um excelente custo-benefício 

para um programa que só pode ser inesquecível e 

único na vida. Há embarcações de todos os tipos 

e tamanhos, com ou sem tripulação, até mesmo 

nas nossas lindas praias. E se preferir voar, nada 

como fretar um jato e montar a sua viagem 

dos sonhos. Sem falar que há incríveis roteiros 

prontos em “private jets”. Já pensou numa volta 

ao mundo em 22 dias para 78 privilegiados 

viajantes num Boeing 757 customizado?                 

Grandes destinos
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Os preços incluem:
•  25% de APA no preço por pessoa
• Todas as embarcações possuem 
   Capitão, Chef e Auxiliares

Yacht 92 pés, com 4 cabines, 3 tripulantes para 8 pessoas
Charter por semana a partir € 45.000 + APA
Preço por pessoa, por dia, a partir de € 1.005 incluso APA

Yacht 108 pés, com 6 cabines, 5 tripulantes para 12 pessoas
Charter por semana a partir € 65.000 + APA
Preço por pessoa, por dia, a partir de € 968  incluso APA

• Gorjetas não incluídas, sugerimos  
   10% a 15% do valor do Charter

O que torna a viagem especial 
é a liberdade de construir seu 
próprio itinerário

APA é o valor para prover a 
embarcação de alimentos, 
bebidas, diesel, marinas e gira em 
torno de 25% a 35%, dependendo 
do consumo

Preços baseados em Yachts dos anos 2007 a 2010, Sunseeker, Bilgin Yachts, Benetti, CRN Ancona, entre outros

Yacht 120 pés, com 5 cabines, 5 tripulantes para 10 pessoas
Charter por semana a partir € 105.000 + APA 
Preço por pessoa, por dia, a partir € 1.875 incluso APA

Yacht 141 pés, com 5 cabines, 6 tripulantes para 11 pessoas
Charter por semana a partir € 150.000 + APA
Preço por pessoa, por dia, a partir € 2.435  incluso APA



norwegian epic 

Novo Epic esmera em atrações 
para todas as idades, de 
apresentações do Blue Man 
Group a um parque aquático

Diversão ao mar 

é com a filosofia do “freestyle cruising” 

que os navios da Norwegian Cruise Line 

conquistam tantas famílias. A bordo, há 

toda a liberdade para se criar seus próprios 

horários, jantar onde e quando quiser 

e se vestir como preferir. No novíssimo 

Epic, o estilo de South Beach combina 

com a agitação de Las Vegas e o glamour 

da Riviera. Que tal suítes e cabines com 

acesso privativo a lounges, piscina e até 

spa exclusivos? E há uma lista de atrações 

únicas numa embarcação: espetáculos do 

aclamado Blue Man Group, por exemplo, 

um Ice Bar a -8ºC, um Acqua Park, com 

escorregadores radicais, três pistas de 

boliche e restaurantes de todos os sabores – 

de japonês a steak house. Partindo de Miami, 

nunca foi tão divertido navegar pelo Caribe.  

• Miami, St.Maarten, St.Thomas,  
   Nassau 
• Miami, Costa Maya Roatan, 
   Cozumel  
• Saídas: todos os sábados a partir 
   de jul 2010 a abr 2011
• A partir de US$ 1.029 por pessoa

o CRUZEIRo INCLUI:
• 7 noites em cabine dupla                      
   externa com varanda
• Todas as refeições 
• Atividades a bordo

Family & Friends

•  Taxas de porto não incluídas

oPçÕes de roteiros

Grandes destinos
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Uma viagem ao marrocos  é uma celebração temperada de 

exotismo, luxo árabe-andaluz e areias lendárias. Na cidade rosada de 

Marrakesh, porta de entrada para o Saara, o exclusivíssimo Amanjena 

permite a mágica sensação de estar no palácio de um sultão. Em 

meio a um oásis de palmeiras e oliveiras, recebe com estilo mouro 

e muitos segredos. Rumo às areias do Ouarzazat, no sul, conquista 

a hospitalidade exclusiva do grupo Maison des Rêves, dedicado a 

proporcionar inesquecíveis momentos de vida com mimos by Relais & 

Châteaux – de um almoço entre amendoeiras em flor a passeios em alto 

estilo sobre dromedários. O Dar Alham hospeda em nove suítes e três 

vilas especialíssimas. Como se não bastasse, há a opção de estender o 

roteiro hospedando-se em tendas privativas nas dunas do deserto.    

Experimente o exotismo do Marrocos com 
a exclusividade da grife Maison des Rêves  

marrocos 

• 3 noites em Marrakesh,  
   no amanjena
• 2 noites em Ouarzazate,  
   no dar  ahlam
• 1 noite no deserto, nas  
   tendas do dar ahlam Camp
• Café da manhã diário
• Todas as refeições, incluindo 
   bebidas alcoólicas no deserto
• Veículo 4x4 no deserto
• Traslados e passeios privativos

•  Preço sob consulta

suGestão de roteiro

Dunas lendárias 



croácia

QUer descobrir um destino que promete virar point 

entre europeus? Vá à Croácia, um pequeno país que 

possui um dos mais belos trechos de litoral recortado 

da Europa, salpicado de ilhas e baías deslumbrantes 

banhadas pelo Mar Adriático. Para completar, abriga 

uma coleção de Patrimônios da Humanidade. Um 

exemplo? A cidade antiga de Dubrovnik. Por dentro 

de suas muralhas, cativam o olhar igrejas, museus, 

monastérios e vielas charmosas bordadas por cafés, 

lojinhas e restaurantes. A paradisíaca ilha de Hvar, por 

sua vez, exibe arquitetura romanesca e renascentista e 

convida a curtir uma atmosfera cool à moda de Míkonos. 

Destino que atrai cada vez mais europeus 
descolados, a Croácia revela tesouros 
históricos, baías e ilhas deslumbrantes        

Must Go

Surpresa do Adriático 

• 3 noites em Dubrovnik,
   no the Pucic Palace
• 3 noites em Hvar, no 
   hotel adriana
• Café da manhã diário 
• Traslado em private 
   boat, no trecho 
   Split/Hvar/Split
• Traslados privativos

•  Preço sob consulta

suGestão de roteiro

Grandes destinos



Aroma francês  

53borgonHa 

amantes de vinho e gastronomia encontram na 

Borgonha o paraíso. Terra do Chardonnay e Pinot 

Noir, a região convida a uma viagem regada a 

sabores, aromas e muito luxo. Deguste garrafas 

selecionadas em vinícolas premiadas como 

Château de Puligny-Montrachet, conheça cidades 

maravilhosas como Auxerre e Joigny, aprenda 

a comandar as caçarolas em charmosos ateliês 

de culinária, explore a beleza rara de Beaune e 

durma com todo conforto nos exclusivos hotéis 

Relais & Châteaux. Le Relais Bernard Loiseau, 

em Saulieu, combina o décor suntuoso do século 

XVIII com confortos modernos e abriga um famoso 

restaurante com três estrelas no Michelin. 

A região do Chardonnay e Pinot Noir convida 
para um roteiro regado a vinhos, gastronomia  
e luxo em hotéis Relais & Châteaux         

• 3 noites em Paris, no 
   le meurice
• 2 noites em Saulieu, no le 
   relais de Bernard loiseau
• 3 noites na região de  
   Beaune, no abbaye de  
   la Bussière
• Café da manhã diário

suGestão de roteiro

• 2 Jantares gastronômicos
• Visita a vinícolas e   
   degustação
• Aluguel de carro
 
•  Preço sob consulta



Embarque num roteiro que reúne pitadas de história  
milenar, charme cosmopolita e pura agitação   

Mix fascinante

Must Go

Grandes destinos
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é fÁcil se encantar Pela tUrQUia, um destino que reúne um mix 

de atrações milenares e cosmopolitas. A começar por Istambul, 

uma cidade fascinante dividida entre dois continentes, que exibe 

desde templos e palácios preciosos até bairros super trendy. Nos 

domínios da cidade antiga, visite a Mesquita Azul, construída 

no século XV, e mergulhe nas cores e aromas do Grand Bazaar. 

Na Istambul moderna, percorra ruas repletas de bares, cafés e 

lojas de design. O Park Hyatt Macka Palas resume perfeitamente 

a atmosfera da capital turca. Encravado no distrito fashion de 

Nisantasiark, o hotel combina a arquitetura histórica do prédio 

art déco, onde está situado, ao design de interiores inovador. 

Em seus domínios estão lojas Emporio Armani e Gucci e um 

spa repleto de terapias de bem-estar, entre outras maravilhas. 

Rumo à Capadócia, a viagem ganha sabor arqueológico ao 

desvendar os vestígios de construções escavadas nas rochas.     

• 4 noites em Istambul, no  
   Park Hyatt macka Palas
• 2 noites na Capadócia, no  
   museum Hotel 
• Café da manhã diário
• Passagens aéreas                                                                         

   nos trechos internos 
• Passeios e traslados
• A partir de € 2.415  
   por pessoa, em   
   apartamento duplo

suGestão de roteiro



Must Go líbano & síria

destino QUe Promete brilhar este ano, Beirute renasce 
com todo o glamour e sofisticação da época em que 
era chamada a “Paris do Oriente Médio”. Dona 
de uma coleção de endereços bacanas, entre lojas, 
casas noturnas e restaurantes, a capital libanesa 
é ponto de partida para atrações fascinantes 
como as ruínas da antiga cidade de Baalbek e os 
sítios arqueológicos fenícios de Byblos. Novidade 
na hotelaria, o Four Seasons Beirut combina a 
tradicional hospitalidade libanesa com o estilo árabe, 
assinado pelo designer francês Pierre-Yves Rochon, 
o mesmo responsável pelos interiores do George 
V, de Paris. O roteiro continua pela Síria, berço da 
civilização. Lá, afloram as raízes árabes, seja na 
cidadela de Damasco, na intelectual Aleppo ou no 
oásis da antiga Palmira, capital do deserto sírio.

• 2 noites em Damasco,
   no Four seasons
• 2 noites em Palmira
• 2 noites em Aleppo

Beirute renasce glamourosa e é ponto de 
partida para um roteiro pelos tesouros 
do Líbano e da Síria

Jornada árabe

•  2 noites em Beirute, 
   no Four seasons
• Café da manhã diário
• Passeios e traslados

•  Preço sob consulta

suGestão de roteiro

Grandes destinos



57portugal

o cenÁrio jÁ é digno de sonhos: os vinhedos estonteantes 

do Vale do Douro, em Portugal, Patrimônio Mundial pela 

Unesco. A pouco mais de uma hora de carro do Porto, a bela 

e tradicional Quinta da Romaneira dá as boas-vindas com a 

filosofia exclusiva do grupo Maison des Rêves (literalmente, 

Casa dos Sonhos), na qual há plena dedicação em proporcionar 

momentos inesquecíveis de vida. Durante a estada, faça passeios 

pela vinícola e saboreie portos selecionados, piqueniques 

gourmet e românticos passeios de barquinho no Douro. Só 

21 suítes acomodam com charme e  conforto à altura da 

grife Relais & Châteaux. Entre as facilidades, restaurante 

gastronômico com vista panorâmica para as vinhas, piscinas, 

sala de degustação de vinhos, fitness, serviços de massagem e 

hammam. Tudo para poucos hóspedes afortunados. Para circular 

pela propriedade, há à disposição carrinhos elétricos e veículos 

4X4 com motorista. Lugar algum pode ser mais perfeito.        

No coração dos vinhedos do Vale do Douro, 
um refúgio de mordomias by Maison des 
Rêves e Relais & Châteaux

• 3 noites noites no Douro, 
   no hotel romaneira
• Todas as refeições
• Snacks e bebidas alcoólicas
• Degustação de vinho                  
• Sauna e massagens
• Passeio de barco
• Visitas a vinícolas

Casa dos sonhos 

• Aulas de culinária
• Jantares especiais
• A partir de € 1.650 
   por pessoa, em  
   apartamento  duplo
   (até 30 nov 2010) 

suGestão de roteiro



Estilos francês e caribenho e um sem-fim de 
experiências inesquecíveis recebem no La Samanna  

Must Go

Caribe exclusivo   

Grandes destinos



59la samanna

La Samanna – 3 Bedroom Villa
Acomodação para até 8 pessoas

• Diárias a partir de US$ 1.800
• Café da manhã diário
• Esportes aquáticos
• Amenities L’ Occitane
• Traslados privativos

considerado Um dos “best resorts” do Caribe, La Samanna Resort 

& Spa respira elegância na ilha de St. Martin e orgulha-se de 

fazer parte do conceituado grupo Orient Express. Da culinária 

ao décor, conquista a fusão de elementos franceses e caribenhos. 

Nas acomodações, há amenities da marca L’Occitane e terraço 

ou pátio privativo com visão estonteante para o Mar de Caribe. 

Se não estiver no apartamento, escolha um tratamento relaxante 

num extenso menu do spa ou pratique um sem-fim de atividades, 

entre caiaque, pilates, yoga, banana boat e snorkelling. O resort é 

um paraíso para famílias. Oito novas villas de estilo mediterrâneo 

esmeram feel residencial em três ou quatro quartos. Piscina privée, 

terraço no segundo andar e concierge exclusivo estão entre os 

highlights. Experiências personalizadas, aliás, são a especialidade 

do La Samanna. Há cruzeiros privativos num iate de 43 pés rumo 

às ilhas vizinhas de St. Barths, Anguilla e Pinel, e o restaurante 

La Cave oferece um menu degustação só para dez hóspedes.     



Must Go

conhecer a índia sobre trilhos luxuosos. É este o convite irresistível 

do Maharajas’ Express, o mais novo trem do país. Da Royale Indian 

Rail, seus vagões glamurosos permitem percorrer as maravilhas 

indianas com muita mordomia e experiências inesquecíveis – do 

magnífico e selvagem Parque Nacional Ranthambore ao lendário 

cenário de fortes, templos e palácios do Rajastão. Que tal um almoço 

em tendas montadas e decoradas num jardim diante da beleza 

imortal do Taj Mahal? De volta ao trem, espere noites confortáveis 

em cabines deluxe, com janelas panorâmicas e amenities modernos 

como TV LCD e acesso à internet. Dois restaurantes, bar e um 

lounge confortável completam a estrutura digna de marajás.          

Trilhos luxuosos

O Maharajas’ Express revela as maravilhas do 
país com mordomia digna de marajás  

•  7 dias na rota Délhi, Agra, 
Ranthambore, Jaipur, 
Jodhpur, Udaipur e 

   Mumbai
• Todas as refeições,
   incluindo bebidas 

maHaraJas’ express

• Serviço de mordomo
• Passeios e visitas com 
   guias especializados
• A partir de US$ 5.600 
   por pessoa, em cabine  
   dupla Deluxe (até 28 nov 2010)

suGestão de roteiro

Grandes destinos



61patagônia argentina

bUenos aires, bariloche e san martin de los andes  
oferecem a certeza de muita diversão, seja para 

jogadores de Golf, amantes da natureza, famílas ou 

simplesmente para aqueles que querem descansar.

A pequena cidade de San Martin de Los Andes, 

aconchegante e tranquila, cativa os visitantes 

com uma combinação de charmosas hosterias, 

excelentes opções gastronômicas e no inverno as 

emoções das pistas de ski. Precisa de mais?       

Exclusividade de serviços, numa jornada  
cheia de charme e encantos únicos

• 2 noites em Buenos Aires, no  
   alvear Palace ou loi suites 
   recoleta
• 3 noites em Bariloche, no llao  
   llao ou Pestana arelauquen
• 3 noites em San Martin de Los 
   Andes, no loi suites ou  
   le Chatelet 

suGestÕes de roteiros

Golf, Aventura 
& Ski year-round

• Café da manhã diário
   Traslados privativos
• A partir de US$ 1.920 ou  
   US$ 1.420 (7 a 31 ago 2010)  
   e US$ 1.640 ou US$ 1.205 
   (1 set a 20 dez 2010), 
   por pessoa, em apartamento 
   duplo



Must Go

é com dedicação na arte da boa hospitalidade 

asiática e um charme raro e precioso que o grupo 

Shangri-La vem atraindo cada vez mais viajantes 

exclusivos e prepara uma ambiciosa expansão. A 

Ásia e o Pacífico acolhem alguns dos hotéis e resorts 

que recheiam as “hot lists” das mais conceituadas 

publicações. Dentre eles, os maravilhosos resorts 

nas Ilhas Maldivas e Fiji, o hotel em Vancouver e o 

Island Shangri-La, em Hong Kong, dono do Petrus 

Restaurant, que ganhou este ano duas estrelas no 

Michelin. Xangai abriga o premiado Hotel Pudong 

Shangri-La e será palco de mais dois hotéis da marca, 

um deles previsto para abrir ainda este ano. As 

próximas inaugurações serão Paris e Viena e novos 

projetos estão em andamento em Mumbai, Macau, 

Toronto, Istambul, Manila, Seychelles e Londres.

 

 •  Preços sob consulta

De praias paradisíacas a cidades 
cosmopolitas, o grupo Shangri-La 
conquista cada vez mais destinos 

A filosofia de  
bem-receber

Grandes destinos



63sHangri-la Journeys



Must Go el casco

• 4 noites em Bariloche,  
    no el Casco Hotel art
• Café da manhã diário

El Casco Hotel Art acomoda com conforto  
e romantismo numa casa repleta de obras de arte        

o convite é tentador: viver natureza e 

arte argentinas em todo o seu esplendor, 

numa atmosfera que inspira o romantismo. 

Envolto pela paisagem espetacular do Lago 

Nahuel Huapi, em Bariloche, El Casco Hotel 

Art abriga uma preciosa coleção de 475 

pinturas e esculturas. A sensação é a de 

estar numa elegante casa de colecionador. 

Cada uma das 33 acomodações leva o nome 

de um artista. Suite Fader, Bertani, Quirós, 

Soldi... Se não estiver envolto em conforto 

no quarto, será irresistível participar de 

alguma atividade, entre pesca esportiva, 

trekking e rafting. Ou então, degustar um 

delicioso vinho argentino no wine bar – a 

adega possui 1.700 garrafas. No restaurante, 

a cozinha gourmet é elaborada com produtos 

fresquinhos regionais em receitas da baronesa 

Ellrichshausen, anfritã nos anos 70. A visão 

para o lago será de 360 graus, inesquecível.    

Natureza com arte

suGestão de ProGrama

• Traslados privativos
• A partir de  US$ 725  
   por pessoa, em  
   apartamento duplo

Grandes destinos
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Os hotéis Inkaterra 
revelam a magia simples 
e sofisticada do Peru 
em programas super 
exclusivos, feitos sob 
medida para os mais 
exigentes viajantes     

Luxury  
adventure 



67

•  1 noite em Lima
• 2 noites em Cuzco,
   no inkaterrra la Casona
• 2 noites em Machu Picchu,  
   no  inkaterra Pueblo Hotel
• Café da manhã  diário
• Todas as refeições em 
   Machu Picchu
• Passagem de trem no trecho 
  Cuzco/Machu Picchu/Cuzco
• Passeios e traslados privativos
• A partir de US$ 2.869 por
   pessoa  (até dez 2010)

• 3 noites no inkaterra  
   reserva amazônica
• Todas as refeições 
• Atividades com guias 
   especializados
• Traslados fluviais e 
  terrestres
• A partir de US$ 948  
    por pessoa, em  
   apartamento duplo 
   (até dez 2010)

peru
o PerU estÁ no topo da lista de lugares “must go” 

dos mais exigentes viajantes. Sinônimo de um luxo 

simples e elegante, imersos na natureza e cultura 

locais e baseados em experiências super exclusivas, 

os hotéis da grife Inkaterra propõem desvendar a 

magia peruana com sofisticação.  Às margens do Rio 

Madre de Dios, na Amazônia, o Reserva Amazonica 

Lodge abriga acomodações inspiradas no design 

amazônico com amenities contemporâneos. Entre as 

atividades, observação de aves, palestras noturnas 

e um cardápio recheado de terapias com produtos 

100% naturais. Já em Machu Picchu é o charmoso 

estilo andino que enfeitiça nas casitas com lareira e 

nas vilas com terraço e piscina particular. Uma sauna 

erguida com bambu indígena e eucalipto convida 

ao relax depois da visita a uma plantação de chá 

orgânico. Em Cuzco, La Casona ocupa um casarão 

do século XVI envolto em requinte colonial. Na 

programação, descubra com estilo os tantos legados 

dos incas e inclua deliciosos piqueniques gourmet.         

suGestão de roteiro

suGestão de ProGrama



Aventura & Natureza com Estilo

Entre salares e vulcões, o Atacama revela maravilhas 
inimagináveis, aliadas a um luxo simples e relaxante  

Muito mais que areias  

Grandes destinos



00069tierra atacama
o deserto mais árido do mundo, no Chile, esconde 

maravilhas inimagináveis. Entre gêiseres, salares 

e piscinas de águas termais, conhecer o Atacama 

significa ver muito além de areias em tons de ocre e 

instigar a emoção e o espírito de aventura. No estilo 

atacamenho, com paredes de adobe, mobília em 

madeira e detalhes aconchegantes como mantas de 

alpaca, o exclusivo Tierra Atacama propõe explorar 

a natureza abençoada do destino com o conforto 

de um hotel boutique, combinando atividades no 

deserto a serviços e hospitalidade de primeira. 

E isso quer dizer fazer um trekking pela antiga 

estrada para Calama e depois deliciar-se com um 

pisco sauer numa chaise longue à beira da piscina. 

E que tal relaxar na banheira borbulhante do novo 

private deck com visão para o vulcão Licancabur?  

• 4 noites no tierra atacama
• Todas as refeições      
• Open bar
• Explorações diárias

• Traslados 
• A partir de US$ 1.600 por  
   pessoa, em apartamento                  
   duplo (até 31 dez 2010)

suGestão de ProGrama



awasi

O exclusivo Awasi conquista com a  
filosofia de hospedar com muitos mimos 
 e expedições sob medida    
encravada no deserto mais árido do mundo, a 

pequena cidade San Pedro de Atacama é o endereço 

de um hotel super exclusivo, onde há atenção a cada 

mínimo detalhe. O Awasi, como foi batizado, ocupa 

um antigo solar feito de pedra, adobe e madeira e 

oferece só oito cabanas com jardim privado e ducha ao 

ar livre e luxos como lençóis de puro algodão e mantas 

de alpaca. Seu conceito: hospedar com muito  charme 

e ótima gastronomia e promover passeios montados 

sob medida rumo às maravilhas do Atacama – dos 

salares aos vulcões, gêiseres e águas termais que 

brotam do solo. De volta ao hotel, o programa é se 

deliciar num banho com sais do deserto e degustar um 

selecionado vinho chileno ao redor de uma fogueira.    

• 3 noites no awasi  
• Todas as refeições 
    com bebidas alcoólicas 
• Explorações diárias

•Traslados  
• A partir de   US$  1.780 por   
   pessoa, em  apartamento  
  duplo (até 31 dez 2010)

Atacama  
de charme

Aventura & Natureza com Estilo

suGestão de ProGrama

Grandes destinos



71cHile

deliciar-se entre os vinhedos de Matetic, na região de 

Valparaiso, e depois desbravar as paisagens instigantes 

da Patagônia Chilena com conforto e espírito de aventura 

é a proposta do roteiro “Wine and Nature Week”. Com 

mais de 100 anos de história, a propriedade vinícola de La 

Casona, a uma hora de Santiago, convida a experimentar 

luxo colonial e vinhos selecionados. Só sete suítes e tours 

exclusivos que mostram todos os passos da produção da 

bebida. Já na Patagônia, na divisa do Parque Nacional 

Torres del Paine, o Patagônia Camp acomoda com charme 

e aconchego em 18 yurts (tendas utilizadas por tribos 

nômades).  Pelas janelas, vista para os famosos Cuernos del 

Paine e para o Lago Toro. À mesa, espere especialidades 

como um saboroso cordeiro à moda patagônica e, é 

claro, vinhos para brindar uma viagem marcante.                     

O Chile convida a um roteiro delicioso e 
confortável entre os vinhedos de Matetic 
e as paisagens estonteantes da Patagônia   

•   2 noites em Santiago,
   no la Casona
• 3 noites em Torres
   del Paine, no  
   Patagônia Camp
• Café da manhã diário
• Todas as refeições no

    Patagônia Camp
• Passeios e traslados
•  A partir de
   US$ 1.810 por pessoa,        
   em apartamento  
   duplo (até dez 2010)

Vinho e natureza 

suGestão de roteiro



los cauquenes
Conforto na  
Terra do Fogo

Los Cauquenes Resort & Spa permite 
desvendar a cidade mais austral do 
planeta de camarote vip   
a idéia de visitar a cidade mais austral do planeta, 

na Terra do Fogo, instiga qualquer viajante. 

Imagine, então, adicionar conforto estrelado e 

doses de romantismo. Aos pés da Cordilheira dos 

Andes, diante do Canal de Beagle, Los Cauquenes 

Resort & Spa combina a tradicional arquitetura 

com madeira e pedra do sul da Argentina com 

ambientes aconchegantes, serviço e gastronomia 

de primeira. Na programação de inverno, ski. No 

verão, caminhadas, cavalgadas, mountain biking e 

escaladas. Para completar, passeios para ver glaciares 

e banhos de jacuzzi e massagens num spa com 

vista para o canal. Melhor que tudo isso, só mesmo 

um voo cênico sobre a região: é possível agendar 

a chegada de helicóptero ou avião particular. 

“Uma só visita a esta paisagem foi suficiente para 

me mostrar o quanto era diferente de tudo o que 

eu já tinha visto”, escreveu Charles Darwin.      

• 3 noites em Ushuaia, no los 
    Cauquenes resort & spa 
• Café da manhã diário  
• Traslados privativos 

• A partir de US$ 596  por   
    pessoa, em apartamento 
    duplo

Aventura & Natureza com Estilo

suGestão de ProGrama

Grandes destinos
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75campeonato Valle neVado

Uma semana muito especial nas montanhas de Valle 

Nevado, recheada de eventos, entre churrascos nas 

pistas, coquetéis, sessões de degustação de vinhos, 

cursos de culinária, jantares com chefs renomados, 

clínicas para crianças, shows e festas com DJs. 

Pensando nesta programação tão deliciosa, criamos 

a Family & Friends Skiweek – a chance de você 

divertir-se bastante na neve. Para quem quiser 

participar dos campeonatos, abertos a todos, de todas 

as idades, será a oportunidade de experimentar a 

sensação de competir e, quem sabe, tentar carreira 

nos esportes. Como se não bastasse, assista à final da 

Copa do Mundo de Futebol em grande estilo, com 

muita agitação, nos telões espalhados pelos lounges e 

pubs do complexo.       

Family & Friends Skiweek
5º Campeonato Brasileiro Amador de 
Ski - 5ª Copa Snowboard

os programas incluem:
• 7 noites de hospedagem 
• Café da manhã e jantar, sem bebidas 
• 6 dias de ski pass 
• Cartão de assistência ao viajante Travel Ace 

•  Não inclui taxa de US$ 50 de inscrição para  
    o campeonato

hotel 
Valle Nevado
A partir de US$2.604 
por pessoa, em  
apartamento duplo
 
hotel Puerta  
del Sol
A partir de US$ 2.112 
por pessoa, em  
apartamento duplo 
 
hotel Tres Puntas
A partir de US$ 1.568 
por pessoa, em  
apartamento duplo

suGestÕes de Hotéis



Ski & Snowboard - Chile

Gigante dos Andes
Valle Nevado esbanja novidades neste  
inverno – de pistas a hotéis reformados

Grandes destinos



77Valle neVado
a maior estação de ski da América Latina 

promete surpreender seus visitantes nesta 

temporada. Os três hotéis do complexo estão 

totalmente renovados. No mais exclusivo, 

o Hotel Valle Nevado, toda a decoração 

da recepção, os quartos e espaços públicos 

ganharam novo look. Para completar, 

Valle Nevado inaugura cinco novas pistas 

e dois novos teleféricos, facilitando o 

acesso à montanha. No quesito acessórios, 

esportistas vão adorar as novas raquetes 

para caminhada e os capacetes com câmera, 

que devem garantir filmagens memoráveis 

nas decidas de ski & snowboard em família 

ou entre amigos. Outra boa-nova é o Big 

AirBag, um grande colchão de ar instalado 

numa pista, que permite aos aventureiros 

fazerem mil e uma acrobacias sem sofrer 

danos nas quedas. Até 2017, Valle Nevado 

prevê investir US$ 100 milhões em melhorias. 

Aguarde!

hotel 
Valle Nevado
A partir de US$ 2.834
(9 a 16 jul 2010),
US$ 2.960 (25 jun a 9 jul
e 6 ago a 3 set 2010) e
US$ 3.877 (16 jul  a 6 ago 2010)
por pessoa, em apartamento 
duplo

hotel Puerta  
del Sol
A partir de US$ 2.341
(9 a 16 jul 2010),
US$ 2.407 (25 jun a 9 jul
e 6 ago a 3 set 2010) e  
US$ 2.869 (16 a 30 jul 2010) 
por pessoa, em apartamento 
duplo 
 

hotel Tres Puntas
A partir de US$ 1.798
(9 a 16 jul 2010),
US$ 2.190 (16 a 30 jul 2010)
e US$ 1.889 (30 jul a 2 set 2010)
por pessoa, em apartamento 
duplo

os programas incluem:
• 7 noites de hospedagem
• Café da manhã e jantar diário
• 6 dias de ski pass
• Traslados privativos
• Cartão de assistência
    ao viajante Travel Ace

Semana temática
Degustação de vinhos 
(20 a 27 ago 2010)

• Consulte promoção 50% de desconto para a 2a pessoa 

suGestÕes de Hotéis



Ski & Snowboard - Chile

Grandes destinos



79termas de cHillán

QUer a receita ideal para dias de férias revigorantes na neve? 

Combine esportes com deliciosos banhos termais. Bem-vindo 

ao complexo Termas de Chillán. No sul do Chile, envolta pelo 

cenário de vulcões, a estação reúne 50 quilômetros de pistas, 

acomoda em hotéis aconchegantes, oferece ótima gastronomia e 

toda infra-estrutura para o relax. No spa, mergulhe em piscinas 

de águas naturalmente quentes e escolha um tratamento, entre 

lamaterapia e limpeza de pele. Aos aventureiros, há desde 

emocionantes corridas com motos de neve até a prática de  

“ski-de-fondo” entre bosques nevados. Às famílias, 

inesquecíveis passeios em trenós puxados por cachorros. Nesta 

temporada, Chillán traz novidades: uma pista de ski iluminada, 

o Jardim de Neve para crianças entre 3 a 6 anos e o Clube da 

Montanha para os maiores de até 12 anos.

Gran hotel
Termas de Chillán
A partir de US$ 2.250  
(10 a 31 jul 2010)  
e US$ 1.800  
(31 jul a 4 set 2010) 
por pessoa, em  
apartamento duplo 

hotel Pirimahuida
 A partir de US$ 1.150  
(3 a 31 jul 2010) 
 e US$  950   
(31 jul a 4 set 2010)
 por pessoa, em 
 apartamento duplo 

Spa Plus 
Além do programa acima,
com um adicional de US$ 140  
o hóspede poderá desfutar de 
mais 3 massagens, 3 banhos 
a vapor e 3 hidromassagens 
aromáticas

os programas 
incluem:
• 7 noites de hospedagem
• Café da manhã e jantar
• Traslados

Entre banhos termais e descidas na neve, 
Chillán conquista cada vez mais brasileiros  

Emoção 
em dobro

Spa Week
A partir de US$ 2.865  
(3 a 31 jul 2010) 
 e US$  2.340   
(31 jul a 4 set 2010)
 por pessoa, em 
 apartamento duplo 

Spa Week inclui:
• 7 noites de hospedagem
• Café da manhã e jantar
• Traslados
• 1 tratamento de aromaterapia
• 1 massagem  relaxante  
• 1 Banho a vapor
• 1 tratamento de hidrospa
• 2 hidromassagens aromáticas

suGestÕes de Hotéis



Ski & Snowboard - Chile

O centro de ski mais antigo do Hemisfério  
Sul, une tradição e inovação 

Alma campeã

Grandes destinos



81portillo
não é Por acaso que Portillo é famosa entre as estações do 

Hemisfério Sul. Envolto pelo belo cenário do Lago del Inca, o 

centro de ski mais antigo da região une a tradição de mais de 55 

anos de expertise em serviços à qualidade das pistas e escolas de 

ski. E ainda traz melhorias sempre. Nesta temporada, hóspedes 

poderão deliciar-se com uma nova jacuzzi borbulhante a céu 

aberto, o ginásio e o cinema foram reformados e há um estoque 

fresquinho de pranchas de snowboard e equipamentos de alta 

performance. Aos pequenos turistas, uma ótima notícia: na hora 

do jantar, crianças contarão com um ambiente divertido pensado 

para elas, com direito a menu, louça, mesas e cadeiras especiais.  

hotel Portillo
A partir de US$ 2.648
(26 jun a 10 jul 2010),
US$ 3.190  
(10 a 31 jul 2010),
US$ 2.640  
(31 jul a 4 set 2010) e 
US$ 1.840 
(4 set a 2 out 2010)
por pessoa, em 
apartamento duplo

Semana temática
Degustação de vinhos 
(28 ago a 4 set 2010)

Promoção  
Kids Free
De 26 jun a 3 jul, 4 a 11 set, 
11 a 18 set e 18 a 25 set, 
1 criança de 4 a 11 anos, 
acompanhada pelos pais, 
não paga a parte terrestre.
  
Kids Free x 2 
De 25 set a 2 out 2010,  
2 crianças de 4 a 11 anos, 
acompanhadas pelos 
pais, não pagam a parte   
terrestre

o programa inclui:
•  7 noites de hospedagem
• Todas as refeições
• 6 dias de ski pass
• Traslados privativos
• Cartão de assistência
   ao viajante Travel Ace



Ski & Snowboard - Argentina

QUem viajar para a argentina Las Leñas 

neste inverno perceberá um sem-fim de 

novidades tecnológicas. A estação agora 

tem internet wi-fi por todos os cantos e 

um sistema automático de tickets para os 

teleféricos. Para completar, a temporada 

marca a reinauguração de seu hotel 

mais antigo, o Acuario, que fica na base 

da pista Eros. Renovado, o hotel exibe 

o estilo moderno do século XXI. No 

período dos jogos da Copa do Mundo de 

Futebol, o destino capricha em estrutura 

high-tech: haverá TVs LCD exibindo os 

jogos pelo resort e transmissão em telões, 

com direito a muitos petiscos, bebidas e 

celebração. Com 30 pistas para a prática 

de ski & snowboard, Las Leñas reúne 

cinco hotéis e 14 restaurantes e respira 

um clima de badalação e festa na neve. 

Estação high-tech

Forrada de tecnologia, Las Leñas 
reinaugura seu hotel mais antigo 
e espera os brasileiros para os 
jogos da Copa

Grandes destinos
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os programas incluem:
 • 7 noites de hospedagem
 • Fretamento aéreo no trecho  
    S.Paulo/ Malargue/ S.Paulo
•  Café da manhã e jantar diário
•   6 dias de ski pass
•Traslados 
•  Cartão de assistência
   ao viajante Travel Ace

hotel Piscis
A partir de US$ 2.730
(26 jun a  3 jul 2010), 
US$ 3.240 (3  a 10 jul 2010),
US$ 3.713 (10  a 17 jul 2010),
e US$ 4.340 (17  a 31 jul 
2010) por pessoa,  em 
apartamento duplo 

hotel Escorpio
A partir de US$ 2.470
(26 jun a 3 jul 2010),  
US$ 2.690 (3 a 10 jul 2010),
US$ 2.910 (10 a 17 jul 2010)
e US$ 3.330 (17  a 31 jul 2010) 
por pessoa, em
apartamento duplo 

hotel Virgo
Promoção: 1 aéreo free por 
apto Bue/Malargue/Bue  
(10 a 17 jul e 31 jul a 7 ago 2010)
A partir de US$ 3.400   
(3 a 10 jul 2010),US$ 3.930  
(10 a 17 jul 2010), e US$ 4.240 
(17 a 31 jul 2010) por pessoa,  
em apartamento duplo 

hotel Aries
 A partir de US$ 2.360
 (26 jun a 3 jul 2010),
 US$ 2.580 (3 a 10 jul 2010),
 US$ 2.987 (10 a 17 jul 2010)
 e US$ 3.230 (17  a 31 jul
 2010) por pessoa, em
 apartamento duplo 

suGestÕes de Hotéis



Ski & Snowboard - Argentina cerro castor

Programa Perfeito para quem quer aliar esportes 

na neve a passeios com sabor de aventura entre 

paisagens espetaculares. Esquiar de manhã e 

ver pinguins e leões-marinhos na parte da tarde 

num tour pelo litoral. A Terra do Fogo propõe 

esta experiência dupla única na vida. Situada no 

chamado Fim do Mundo, na ponta mais austral 

do planeta, Cerro Castor reúne 29 quilômetros de 

pistas com neve de alta qualidade e tem o trunfo 

de oferecer a temporada mais longa do continente, 

até meados de outubro. Nesta temporada, há uma 

nova pista e estão previstas competições de várias 

modalidades. Sem falar na cidade de Ushuaia, 

repleta de hotéis e restaurantes, onde se pode fazer 

compras de eletrônicos, perfumes e cosméticos 

livres de impostos e partir para diversos programas: 

de excursões de barco pelo Canal de Beagle a 

passeios no famoso “trem do fim do mundo”.

A Terra do Fogo propõe esquiar e se 
aventurar entre belas paisagens

Entre ski e pinguins 

Las hayas  
A partir de US$  659 
(26 jun a 10 jul 2010) e
US$ 768 (10 jul a 30 set 2010)
por pessoa, em  
apartamento duplo

Los Acebos
A partir de US$ 446  
(26 jun a 9 jul 2010) e  
US$ 514 (10 jul a 30 set 2010) 
por pessoa, em  
apartamento duplo

Los Cauquenes
A partir de US$  852  
(5 jul a 15 out 2010)
 por  pessoa, em    
 apartamento duplo

Castor Ski Lodge
 A partir de US$  1.493  
(26 jun a 3 jul 2010),US$ 2.577  
(2 a 31 jul 2010) e US$ 2.128  
(31 jul a 6 ago 2010) por  pessoa, 
em apartamento duplo 
 * Traslados diários para  
Cerro Castor, 6 dias de  
ski lift e meia pensão

os programas incluem:
• 7 noites de hospedagem
• Café da manhã diário
• Traslados
• Cartão de Assistência
   ao viajante Travel Ace

suGestÕes de Hotéis

Grandes destinos
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Nas pistas  
da Patagônia     

emociona a idéia de esquiar na Patagônia 

Argentina. Conhecida por suas paisagens 

de lagos e bosques deslumbrantes, a região 

convida à pratica de esportes de inverno e a 

deliciar-se com muito charme nos Andes. O 

centro de ski de Chapelco reúne 140 hectares 

de superfície esquiável e 24 pistas. Neste ano, 

ganhou dois novos equipamentos para deixar 

a qualidade da neve ainda melhor. Se não 

estiver descendo a montanha sobre skis ou 

snowboard, o visitante tem a bela cidadezinha 

de San Martín de los Andes a seus pés. De 

hotéis aconchegantes de estilo alpino a 

restaurantes de cozinha excepcional, é fácil se 

apaixonar.  

hotel le Chatelet
A partir de US$ 1.864  
(17 a 31 jul 2010), US$ 1.670  
(31 jul a 21 ago 2010) e  
US$ 1.382 (28 ago a 4 set 2010)
por pessoa, em apartamento  
duplo
exclusividade interpoint
• 1 jantar sem bebidas
• 1 massagem

 
hotel  
Patagonia Plaza
A partir de US$ 1.752
(17 a 31 jul 2010), US$ 1.556   
(31 jul a 28 ago 2010),
e US$ 1.496 (28 ago a 4 set 2010)
por pessoa, em apartamento
duplo 

os programas incluem:
• Fretamento Bue/Chapelco/Bue
• 7 noites de hospedagem
• Café da manhã diário
• 6 dias de ski pass
• Traslado diário ao Cerro
• Traslados
• Cartão de assistência
   ao viajante Travel Ace

O charme de San Martín de los  
Andes e as pistas nevadas de 
Chapelco conquistam os viajantes

suGestÕes de Hotéis



Ski & Snowboard - EUA

desembarcar em vail significa envolver-se em puro charme 

europeu na neve. Emoldurada pelas altas montanhas do Colorado, 

num cenário mágico, a estação é um paraíso para o ski em 

família graças a um delicioso mix de restaurantes e lojinhas e 

um sem-fim de pistas para todos os níveis de esportistas. Nesta 

temporada, Vail village ganha duas novas grifes hoteleiras de 

luxo. Ritz-Carlton Residences promete elegantes apartamentos de 

dois a seis quartos e o Four Seasons Resort surpreenderá com o 

estilo alpino chic e mordomias como ski concierge e um spa com 

terapias dos pés à cabeça criadas com base nos efeitos da altitude. 

E mais: um novo chair lift de alta velocidade servirá os Sun Up 

Bowl e Sun Down Bowl e a área de Adventure Ridge, playground 

de atividades para adultos e crianças, estará ainda maior. Para 

completar, Lion’s Head nunca esteve tão animado e completo.

Envolta em charme e estilo europeu, Vail 
prepara uma temporada repleta de novidades 

Montanhas  
de charme 

Grandes destinos
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os programas incluem:
•  7 noites de hospedagem
• 6 dias de ski pass
• Taxas locais
• Traslados
•  Cartão de assistência  ao  

viajante Travel Ace

Lodge at Vail
A partir de US$ 2.261
(2 jan a fev 16 2011)
por pessoa, em  
apartamento duplo

The Charter 
at Beaver Creek
A partir de US$ 1.857
(3 jan a 16 fev 2011)
por pessoa, em  
apartamento duplo

The osprey  
at Beaver Creek
A partir de US$ 1.282
(3 jan a 16 fev 2011)
por pessoa, em  
apartamento duplo

Park hyatt Beaver Creek 
A partir de US$ 1.984
(1 jan a 16 fev 2011)
por pessoa, em  
apartamento duplo

Beaver Creek Lodge
A partir de US$ 1.875
(3 jan  a 11 fev 2011)
por pessoa, em  
apartamento duplo

BeaVer CreeK 

suGestÕes de Hotéis

Vail 

Arrabelle  
at Vail Square
A partir de US$ 3.797
(1 jan a 16 fev 2011)
por pessoa, em  
apartamento duplo

Lion  
Square Lodge
A partir de US$ 1.821
(3 a 30 jan 2011)
por pessoa, em  
apartamento duplo



não hÁ nome mais elegante na neve da América do 

Norte: Aspen. Destino para quem quer variedade e 

qualidade no ski & snowboard – são quatro montanhas: 

Aspen Mountain, Snowmass, Aspen Highlands e 

Buttermilk –, badalação, cozinha gourmet e as melhores 

grifes da moda internacional, o centro de ski no 

Colorado é um “must”.  E por suas ruas charmosas 

ladeadas de casas históricas circulam celebridades 

como Jack Nicholson e Johnny Depp, habituées dos 

bares e restaurantes locais. Para as famílias, a vizinha 

Snowmass é um prato cheio, com suas residências e 

hotéis ski-in, ski-out, e uma vila novinha na base da 

montanha, que inclui uma área feita especialmente para 

a diversão e o ski das crianças.           

Ski & Snowboard - EUA

Elegante em tudo, Aspen & Snowmass  reúne ótimos 
restaurantes, badalação e ski de primeira 

Inverno sofisticado 

Grandes destinos
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asPen  
 
St Regis
A partir de US$ 3.262
(3 jan a 16 abr 2011)
por pessoa, em 
apartamento duplo 

hotel Jerome
A partir de US$ 2.570
(3 jan a 16 fev 2011)
por pessoa, em 
apartamento duplo 

The Little Nell
A partir de US$ 3.857
(2 jan a 15 fev 2011)
por pessoa, em 
apartamento duplo

Aspen Square
A partir de US$ 1.847
(3 jan a 10 fev 2011) e
US$ 2.036 
(11 fev a 24 mar 2011)
por pessoa, em 
apartamento duplo

The Gant
A partir de US$ 1.873
(7  a 17 jan 2011) e
US$ 1.662  
(19 mar a 2 abr 2011)
por pessoa, em 
apartamento duplo

snoWmass  

Viceroy
A partir de US$ 2.625
(2  a 26 jan 2011), 
US$ 2.828 (17 a 26 fev 
2010) por pessoa, em 
apartamento duplo 

Capitol Peak & 
hayden Lodge
A partir de US$ 2.647
(14 jan a 18 fev 2011)  
 e US$  1.818  
(12 mar a 1 abr 2011)
por pessoa, em 
apartamento duplo

Silvertree hotel
A partir de US$ 1.488
(14 jan a 13 fev 2011)
por pessoa, em 
apartamento duplo

aspen & snowmass

os programas 
incluem:
•  7 noites de 

hospedagem 
• 6 dias de ski pass 
• Taxas locais
•  Cartão de assistência 

ao viajante Travel Ace

suGestÕes de Hotéis



Ski & Snowboard - EUA Jackson Hole

Snake  
River Lodge
A partir de US$ 1.147
(2 jan a 17 fev 2011),
US$ 1.355 (18 fev a 19 
mar 2011) por pessoa, 
em apartamento 
duplo
 
os programas 
incluem:
•  7 noites de 

hospedagem 
• Taxas locais
•  Cartão de 

assistência  ao  
viajante Travel Ace

suGestÕes  
de Hotéis

QUe tal esQUiar no Velho Oeste? 

Situada no Parque Nacional Grand Teton, 

Jackson Hole convida a experimentar 

o melhor estilo “country” elegante na 

neve. E mais: reúne um mix de terrenos 

verticais e intermediários inesquecíveis. 

É claro que iniciantes nos esportes na 

neve também encontram o paraíso por lá. 

Para completar, atividades de après-ski 

incluem passeios em trenós puxados por 

cachorros, snowmobile e uma coleção de 

bares à moda caubói. E Jackson oferece 

“extras” espetaculares: excursões de 

cross country para os vizinhos Parque 

Nacional de Yellowstone e o National Elk 

Refuge, habitat para uma infinidade de 

animais selvagens, entre alces e búfalos.   

Pistas para todos os níveis de 
esportistas e estilo “country” 
elegante encantam em Jackson Hole 

O melhor do 
Velho Oeste 

Grandes destinos
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descer as montanhas de Lake Tahoe é 

vislumbrar uma paisagem surpreendente, 

dominada pela beleza majestosa do 

maior lago alpino da América do Norte, e 

aproveitar serviços exclusivíssimos. Sete 

resorts reúnem o melhor dos esportes de 

inverno na fronteira da Califórnia com 

Nevada. Squaw Valley, palco dos Jogos 

Olímpicos de Inverno de 1960, reúne uma 

coleção de hotéis ski-in, ski-out, e é um 

delírio para o ski & snowboard, inclusive aos 

iniciantes. NorthStar respira luxo na neve. 

Lá, o exclusivo condomínio One Village 

Place tem gôndola própria que sai do lobby 

e o novo Ritz-Carlton Highlands respira 

sofisticação - do spa à equipe de concierges.   

os programas incluem:
• 7 noites de hospedagem
• 6 dias de ski pass interchangeable
• Taxas locais
• Cartão de assistência ao  
    viajante Travel Ace 

Resort at Squaw Creek
A partir de US$ 1.083
(2 a 13 jan 2011)
por pessoa, em  
apartamento duplo

Squaw Valley Lodge
A partir de US$ 1.364
(2 a 13 jan 2011)
por pessoa, em  
apartamento duplo

hyatt Regency  
Lake Tahoe
A partir de US$ 1.551
(2 jan a 11 fev 2011)
por pessoa, em  
apartamento duplo

The Ritz-Carlton
highlands - NorthStar
A partir de US$ 2.629
(3 a 13 jan 2011)  
por pessoa, em  
apartamento duplo

one Village Place
NorthStar 
A partir de US$ 1.897
(2 jan a 12 jan 2011)
por pessoa, em  
apartamento duplo

Ski visual Dominados pela beleza estonteante de Lake 
Tahoe, os resorts de Squaw Valley e North 
Star surpreendem seus visitantes  

suGestÕes de Hotéis



Ski & Snowboard - EUA

Palco da Copa do Mundo de Snowboard, Telluride alia a aura 
do século XIX à excelência em serviços e nos esportes gelados
em meio aos picos mais altos da América do Norte, Telluride é uma deliciosa descoberta. Uma das estações 

preferidas no Colorado, graças à excelência em serviços e à facilidade de ski-in, ski-out, em gôndolas gratuitas, 

ela lançou inúmeras novidades na temporada 2009/2010 como palco da Copa do Mundo de Snowboard. 

Desde hotéis até terrenos para a prática dos esportes gelados. Experimente o novo restaurante Hop Garden, 

na base de Village Express, e o reformado Allred’s, no topo da gôndola. Percorra os vales profundos e 

rampas da Gold Hill Chutes 1-10 e pratique heliski na pista Helitrax, que engloba 640 km² de neve virgem. 

Sem falar na aura histórica e no charme vitoriano da antiga cidadezinha de mineração do século XIX.    

História e esportes 
nas alturas 

Grandes destinos



93telluride

os programas incluem:
• 7 noites de hospedagem
• 6 dias de ski pass
• Traslados
• Taxas locais 
• Cartão de assistência ao  
    viajante Travel Ace

Fairmont heritage 
Place
A partir de US$ 2.689  
(10  a 31 jan 2011)
por pessoa, em  
apartamento quádruplo

hotel Capella
A partir de US$ 1.830  
(2 jan a 11 fev 2011)
por pessoa, em  
apartamento duplo

hotel Lumière 
A partir de US$ 2.544  
(3 jan a 16 fev 2011)
por pessoa, em 
apartamento duplo 

The Peaks Resort & Spa
A partir de US$ 1.575 (5 jan a 16 fev 2011)
por pessoa, em apartamento duplo



Ski & Snowboard - Canadá

Whistler, Banff e Tremblant lideram a lista das melhores 
estações de ski do Canadá e do Hemisfério Norte 

Trio canadense  

Grandes destinos
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QUase imPossível escolher uma só estação. O Canadá é destino 

de alguns dos melhores ski resorts do Hemisfério Norte. Whistler 

brilhou este ano como palco dos Jogos Olímpicos de Inverno e 

agora oferece ao turista toda a infra-estrutura profissional que 

preparou para as competições. Imagine só esquiar no Parque 

Olímpico... Adicione, ainda, um belo vilarejo emoldurado por lagos, 

montanhas e florestas, com uma coleção de exclusivos restaurantes, 

bares, lojas e casas noturnas. Banff, por sua vez, revela a beleza 

estonteante de um parque nacional nas Rochosas Canadenses e 

faz parte da maior área esquiável da nação. Que tal deslizar em 

largos bowls e depois relaxar em banhos termais? Outra estrela 

canadense, Tremblant, aos pés da Cordilheira Laurentiana, na 

província de Québec, permite descobrir 94 pistas para todos 

os níveis e curtir ao máximo o charme francês irresistível.            

os programas 
incluem:
•  7 noites de hospedagem
• 6 dias de ski pass
• Traslados
• Taxas locais
•  Cartão de assistência ao 

 viajante Travel Ace

WHistler 
Fairmont Chateau 
Whistler
A partir de CAD 2.255
(4 jan a 3 fev 2011)
por pessoa, em 
apartamento duplo

Lost Lake Lodge
A partir CAD 1.308
(2 jan a 4 fev 2011)
por pessoa, em 
apartamento duplo
 
sun PeaKs
delta Residences 
Sun Peaks
A partir de CAD 1.640
(2 jan a 20 fev 2011)
por pessoa, em 
apartamento duplo

Nancy Greene’s 
Cahilty Lodge
A partir de CAD 1.163
(2 jan a 5 fev 2011)
por pessoa, em 
apartamento duplo

tremBlant  
Fairmont Tremblant 
A partir de CAD 1.927
(2 jan a 10 fev 2011)
por pessoa, em 
apartamento duplo

Tour des Voyageurs
A partir de CAD 1.314
(3 jan a 17 fev 2011)
por pessoa, em 
apartamento duplo 
 

BanFF
Fairmont Banff 
Springs
A partir de CAD 1.557
(2  a 31 jan 2011)
por pessoa, em 
apartamento duplo

Banff Charlton 
Cedar Court
 A partir de CAD 1.185
(2 a 31 jan 2011)
por pessoa, em 
apartamento duplo

laKe louise
Fairmont Chateau
Lake Louise
A partir de CAD 1.444
(2  a 31 jan 2011)
por pessoa, em 
apartamento duplo

Lake Louise  
deer Lodge
A partir de CAD 1.164
(1 jan a 10 fev 2011)
por pessoa, em 
apartamento duplo

suGestÕes de Hotéis



courcHeVelSki & Snowboard - França

não hÁ lUgar mais sofisticado nos Alpes. 

A francesa Courchevel respira glamour 

em tudo – dos hotéis e restaurantes 

estrelados aos spas, lojas de grife, salões 

de chá, bares e discotecas. Lá, vale 

cada palavra da expressão “serviço à la 

carte”, graças à qualidade excepcional 

de seus serviços. E mais: em meio 

aos “Trois Vallées”, emoldurada por 

cenários estonteantes, a estação é parte 

da maior área esquiável do mundo, que 

engloba mais de 600 quilômetros de 

pistas interligadas. Bem-vindo ao paraíso 

nevado!   

Cheval Blanc
A partir de € 5.007
(15  a 28 jan 2011)
por pessoa, em 
apartamento duplo

Le Kilimandjaro
A partir de € 3.397
(15 jan a 5 fev 2011)
por pessoa, em 
apartamento duplo

os programas 
incluem:
•  7 noites de 

hospedagem
• 6 dias de ski pass
•  Cartão de 

assistência ao  
viajante Travel Ace

Estrela  
dos Alpes

Glamour e sofisticação são 
as palavras de ordem nesta 
estação francesa 

suGestÕes  
de Hotéis

Grandes destinos



97les suites de la potiniÈre

no coração de coUrchevel, o novo Les Suites de la 

Potinière acolhe com o máximo em exclusividade e muita 

atenção aos serviços. Só 15 suítes amplas, de design 

contemporâneo, e mimos sem-fim. Alguns exemplos? 

“Beauty kits” caprichados nos banheiros, uma loja 

própria para o aluguel de equipamentos, concierge de 

plantão e serviço de carro cortesia. Entre as facilidades, 

há piscina aquecida e spa com sauna, banho turco e um 

menu de tratamentos para relaxar e cuidar da beleza 

après-ski. Depois, entregue-se às comidinhas do lounge 

bar La Suite, criadas pelo chef Jean-Christophe Ansanay, 

que tem duas estrelas no guia Michelin.

Les Suites de la 
Potinière 
A partir de € 5.532
(1 dez 2010 a 30 abr 2011)
por pessoa, em 
apartamento duplo

Luxo privé
O exclusivo Les Suites de la Potinière 
oferece o máximo em conforto na neve 
para poucos

o programa inclui:
•  7 noites de hospedagem
• 6 dias de ski pass
•  Cartão de assistência ao   

viajante Travel Ace



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 
Condições Gerais para toda e qualquer viagem, conforme texto da Asso-
ciação Brasileira das Operadoras de Turismo - BRAZTOA, atendendo aos 
princípios do Código de Defesa do Consumidor e Deliberação Normativa 
da EMBRATUR n* 161/65, as quais estão à disposição na Interpoint ou no 
seu Agente de viagens.

CONDIÇÕES ESPECÍFICAS: Interpoint Viagens e Turismo Ltda., atuan-
do no ramo de turismo como intermediária entre seus clientes e os pres-
tadores de serviços nacionais e internacionais, declina de toda e qualquer 
responsabilidade por problemas oriundos de caso fortuito ou força maior, 
bem como por aqueles decorrentes de eventos da natureza, condições 
climáticas etc, uma vez que sobre os mesmos não pode exercer nenhum 
controle. O passageiro e o agente declaram ter conhecimento de que a 
responsabilidade sobre a parte aérea do programa é integralmente da 
companhia aérea emitente do bilhete em nome do passageiro. A ope-
radora não pode responder Civil e Criminalmente, ou na forma do Có-
digo de Proteção ao Consumidor, por quaisquer contratempos, atrasos, 
danos a outros fatores, sendo esta responsabilidade total da companhia 
aérea que opera os vôos contratados, de acordo com o Código Brasilei-
ro de Aeronáutica e as normas dele decorrentes, firmado legalmente 
de maneira contratual proveniente do Contrato de Transporte Aéreo. 

CANCELAMENTO:
A) Serviços Terrestres: Cancelamentos de reservas confirmadas estão su-
jeitos a pagamento de despesas operacionais de 10% (dez por cento)e 
havendo uso de cartão de crédito e/ou cheque pré datado, mais 2,80% 
do valor, a título de taxa de administração cobrada pela administradora 
de cartão de crédito mais 1,50% ao mês referente a custo de antecipação 
financeira.
Importante: lembrar que devido à diferença de fuso-horário, os cancela-
mentos e/ou alterações com menos de 72 horas da entrada do passageiro 
no hotel poderão resultar em no-show. Assim sendo, será debitada 0l di-
ária mais taxas. Há muitos hotéis que determinam os prazos de cancela-
mento 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 can-
celamento. Favor consultar por ocasião do pedido de reserva.
B) Passagem aérea: o cancelamento, independentemente da época em 
que ocorra, acarretará multa de acordo com as normas da(s) companhia(s) 
aéreas(s) envolvida(s) e de 100% quando se tratar de vôo Fretado (Char-
ter). Consulte as condições de cada tarifa negociada, para saber os valo-
res de cancelamento e/ou alteração.

REEMBOLSOS: 
As solicitações de reembolso deverão ser feitas por e-mail ou fax. O prazo 
para solicitar o reembolso é de no máximo 15 dias após o final dos servi-
ços contratados. 

PREÇOS E PAGAMENTOS
1- Preços :
a) Os preços mencionados neste catálogo são por pessoa em apartamento 
duplo (pacotes e hospedagem) quando não especificado, incluindo im-
postos locais e foram calculados com base nos câmbios vigentes na época 
da montagem do pacote. A validade dos programas consta do descritivo.
Todos os preços estão sujeitos a alteração sem aviso prévio. 
Reservamo-nos o direito de alterar o preço, ante qualquer alteração tri-
butária, cambial, por parte dos fornecedores ou qualquer outro agente 
externo exceto à Interpoint.
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 
promocional, estando esta sujeita às condições de cada companhia aérea.
2- 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 cancelamen-
to da reserva. Favor consultar sobre forma de pagamento do serviço que 
será solicitado no ato da reserva.

RESPONSABILIDADE
1- Da Interpoint: como operadora associada à BRAZTOA, a Interpoint  
adotará todas as providências adequadas ao cumprimento desses 
roteiros. 

2- Do Agente de Viagens: obrigação de informar e obter a aceitação dos 
passageiros de 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: 
CONSULTAR SEMPRE A POLÍCIA FEDERAL OU MINISTÉRIO DA JUS-
TICA SOBRE DOCUMENTOS NECESSÁRIOS A SUA VIAGEM. MU-
DANÇAS PODEM OCORRER COM FREQUÊNCIA SEM QUALQUER 
AVISO PRÉVIO.
a) Adultos: passaporte brasileiro com no mínimo 6 (seis) meses de vali-
dade, vacinas e vistos exigidos conforme cada país a ser visitado. Favor 
consultar na embaixada ou consulado do país de destino. Para portadores 
de qualquer outro passaporte, consultar as respectivas repartições con-
sulares.
b) Menores: passaporte brasileiro com no mínimo 6 (seis) meses de vali-
dade, vacinas e vistos exigidos conforme cada país a ser visitado. Favor 
consultar na embaixada ou consulado do país de destino. Para portadores 
de qualquer outro passaporte, consultar as respectivas repartições consu-
lares. Se estiverem viajando desacompanhados ou somente com um dos 
pais, portar autorização de viagem assinada e com firma reconhecida por 
autenticidade em cartório, com fotografia do menor (validade da autori-
zação para menores é de 3 meses). 
c) Viagens para Argentina, Uruguai, Paraguai e Chile: cédula de iden-
tidade emitida pela Secretaria de Segurança Pública (RG) - original emi-
tida há menos de 10 anos e em bom estado para adultos e menores ou 
passaporte brasileiro com no mínimo 6 (seis) meses de validade. Caso 
haja passageiros de nacionalidade não brasileira, consulte o consulado 
específico sobre a necessidade de visto. 
d) Estrangeiros: passaporte válido e RNE original. Consulte sobre a ne-
cessidade de visto para o país de destino. 
e) Documentos não aceitos: Certidões, Carteira Nacional de Habilita-
ção, documentos classistas (OAB - CRECI - CREA - MILITAR e outros). 
Fotocópias ou qualquer outro documento não descrito acima, 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 vou-
chers quando comprovada a inadimplência de qualquer parcela.  
• Solicitamos que os “vouchers” sejam atentamente conferidos, no ato de 
seu recebimento, e sejam solicitadas as devidas correções.
• Na contratação de apartamento triplo, existem várias soluções para aco-
modar mais que duas pessoas no mesmo apartamento:
a) duas camas grandes, acomodando até duas pessoas em cada cama. 
b) uma cama de casal, mais cama(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 (conta-
gem de milhagem) das companhias aéreas, são de responsabilidade dos 
passageiros.
• Assistência ao Viajante: para sua comodidade, recomendamos a con-
tratação 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 e aceitar as condições 
gerais e o programa de viagem. No caso de reclamação quanto à presta-
ção 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 re-
lação contratual será considerada perfeita e acabada, desobrigando-nos 
de qualquer responsabilidade. O pagamento do sinal de sua viagem im-
plica 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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