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apresentação

Em tempos de mídias sociais e serviços interativos, organizar as férias

está ao alcance de um click no seu mouse. Porém, nós, da Interpoint, 

acreditamos que podemos acrescentar valor e qualidade à sua 

viagem. Porque temos a expertise de conhecer cada cantinho do mundo, a 

vontade de oferecer experiências únicas, e a segurança de ter uma tradição 

de 27 anos em planejar viagens exclusivas – sempre oferecendo facilidade e 

con!ança.

A Ásia será a grande rota dos próximos anos. Melhores e mais variadas 

opções de voo encurtaram as distâncias tornando próximo o que antes parecia 

tão distante. Além disso, da China a Cingapura, passando por Tailândia e 

Camboja, nós estamos descobrindo que os orientais são verdadeiros experts na 

arte de receber.

Os clássicos também fazem parte desta edição e foram revisitados. Nossos 

consultores podem indicar todas as novidades e tendências em cada

um deles. Você pode consultá-los a qualquer momento sobre sugestões de

roteiros detalhados ou ainda visitar www.interpoint.com.br. 

Inspire seus sonhos de grandes jornadas e belas travessias, mas tenha a

certeza de que nós estaremos trabalhando minuciosamente para que tudo dê

certo. Boa viagem!

Heloisa Ferreira da Rosa Levy & Equipe
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Escolha seu destino. Aonde quer que você vá, a Interpoint conhece e é parceira dos 
melhores hotéis, resorts e chateaux. Essa é a garantia de que, utilizando-se de nossos 
serviços, você será sempre tratado como merece, em locações privilegiadas, 
com serviço de alto nível, cozinhas estreladas, serviços de mordomo, refinados 
spas e muita discrição. Nesta edição de Grandes Destinos, hotéis de padrão 
elevadíssimo vão ampliar seus horizontes para lugares remotos do Oriente, antes 
despreparados para receber o viajante de primeira linha. São diversas as grifes 
da hotelaria mundial como Shangri-La, Fairmount, Ra!es, Aman, Explora e The 
Peninsula, só para citar alguns de nossos parceiros.
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9ShaNGrI-La

NA DESCRIÇÃO DE JAMES HILTON,  que escreveu seu livro 

sobre o Paraíso Perdido em 1925, o Shangri-La é um lugar 

maravilhoso, onde o tempo parece ter parado em um 

ambiente de felicidade e saúde onde convivem pessoas 

das mais variadas origens. A rede Shangri-La de hotéis, 

que a Interpoint passou a representar no Brasil, segue 

o conceito estabelecido pelo escritor. E, por sua rara e 

exuberante beleza, vai estar cada dia mais presente no 

universo dos grandes viajantes brasileiros. Com cerca de 

dois terços de suas hospedarias no Oriente, sendo dezenas 

delas instaladas em cidades chinesas que será preciso 

conhecer, os hotéis Shangri-La são elegantes, exóticos e 

célebres pelos seus serviços discretos e atenciosos. 

O novo Shangri-La de Paris, no nível dos grandes palácios 

de cidade, é um ótimo lugar para você conhecer o padrão 

da rede e apaixonar-se por ela. Quer saber mais sobre 

cada um deles? Pergunte para a equipe Interpoint.

O novo palácio 
de Paris 
A rede de hotéis Shangri-La , com grande 
presença na Ásia (sobretudo na China)  
chega à Cidade-Luz em grande estilo
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A ÁSIA é o caminho das novas rotas de comércio e turismo. Ninguém duvida dessa realidade. E não foi por outro motivo que 

a rede Shangri-La de hotéis e resorts escolheu a região para ser sua sede geográfica. E esta é a melhor, mais elegante e mais 

bem distribuída em todo o Oriente. São mais de 70 hotéis em 20 países, que incluem, é claro, as cidades mais procuradas 

como Hong Kong, Beijing, Shangai, Cingapura, Tóquio, Xian, Dubai e Abu Dabi. Cada uma delas adaptada à cultura e à 

gastronomia locais, com destaque para a típica hospitalidade asiática somada à excelência na arte de receber que faz parte 

do conceito da rede. Em constante expansão (há mais de vinte novos palácios sendo construídos em diversas partes do 

mundo), Shangri-La é um nome para anotar em sua agenda.

Sua hospedagem  
em toda a Ásia
Os hotéis Shangri-La estão presentes de Dubai a Cingapura e em toda a China

Exclusive Lodging
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13faIrmONt

O NOME FAIRMONT é bastante conhecido pelo viajante que procura elegância e sofisticação. A rede está presente 

em alguns dos mais belos destinos na América do Norte, Caribe, Ásia, Europa e África. Para quem nunca esteve 

em um Fairmont, a sugestão é começar pelo Canadá. O país guarda alguns dos melhores hotéis da rede desde 

Quebéc (onde fica o Fairmont Le Chateau Frontenac) até Vancouver, na costa oeste, com o Fairmont Pacific 

Rim – um dos preferidos dos viajantes brasileiros – e outras quatro opções. Os apreciadores de esqui, entretanto, 

não perdem a oportunidade de hospedar-se no histórico Fairmont The Banff Spring, ao lado das célebres 

águas termais da cidade de Banff e das diversas estações de ski nas encostas das Montanhas Rochosas.

Fairmont:  
o nome da hospedagem
Eles estão presentes em todo o mundo, em  
localizações extraordinárias e são um sucesso 
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amaN rESOrtS

EM 1988, quando a bandeira Amanpuri passou a tremular pela primeira vez na ilha tailandesa de Puket, o mundo 

foi apresentado a um novo conceito de luxo. Hospedarias pequenas, com extremo cuidado aos detalhes, serviço de 

gentileza impecável e locações sempre excepcionais fizeram com que a rede Aman de hotéis se expandisse muito 

desde então. Hoje seus hóspedes mais que fiéis podem encontrar o estilo Aman de hotelaria em lugares tão diferentes 

e exóticos quanto o Butão, a China, a Indonésia, o Laos, a França, o Camboja, Montenegro, a Indonésia, a Turquia, 

Marrocos, Sri Lanka, Turks & Caicos (no Caribe) e até Jackson Hole, nos Estados Unidos.   

Aman Resorts:  
um novo conceito de luxo
Nascida nos anos 80, a rede Aman inaugurou  
um estilo hoje presente em vários continentes

Exclusive Lodging
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17fOUr SEaSONS

O ELEVADO padrão de serviços Four Seasons nas ilhas Maldivas tem ainda acomodações primorosas, gastronomia 

sofisticada, além de localizações espetaculares. São três instalações para aproveitar as paisagens praticamente intocadas. 

No resort da ilha de Kuda Huraa, uma charmosa vila com arquitetura local e jardins privativos. Já na ilha de Landaa 

Giraavaru, o resort está no coração do Atol de Baa, reconhecido pela Unesco como Reserva Mundial da Biosfera. Para 

completar, o Four Seasons Explorer é um catamarã que leva até 22 passageiros (com um tripulante para cada um deles) 

para cruzeiros entre as ilhas, incluindo mergulho, snorkel, caiaque, pesca e ski náutico.

Com o Four Seasons  
na bela Maldivas 
Você já conhece os valores ligados a essa marca.  
Agora imagine encontrá-los nas ilhas mais lindas do mundo
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The Peninsula New York.  
Dispensa explicações
Um clássico da elegância no melhor endereço da  
capital do mundo. Os que já foram, voltam sempre 
OS APRECIADORES de hospedagem de alto nível não precisam de apresentação. A marca The Peninsula já é sinônimo 

de padrão excepcional. Em Hong Kong, Bangkok, Chicago, Beverly Hills e Nova York, mudam os prédios e as 

instalações. Não mudam, contudo, a sobriedade duradoura da decoração, o serviço sempre atento e diligente, os 

apartamentos generosamente amplos com camas onde, possivelmente, você dormirá as melhores de suas noites 

e tudo o mais o que um cliente refinado requer. Na melhor localização da cidade – na esquina da 5ª avenida 

com a 55East, o Peninsula fica a um passo das principais atrações da cidade – da Broadway aos grandes museus. 

Se você já esteve em algum Peninsula, não é preciso dizer mais nada. Se é a sua primeira vez, não custa nada 

lembrar de seus restaurantes, bares e espaços para champagne, onde a nata de Nova York costuma se reunir.

thE pENINSULaExclusive Lodging
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21GUarDa  GOLf

Crans-Montana com luxo  
e um toque brasileiro
O Guarda Golf tem todo o charme da estação suíça de ski,  
mas oferece conforto e atividades durante o ano todo
HÁ UM AR brasileiro por trás da charmosa arquitetura suíça e da aconchegância do Hotel Guarda Golf, em Crans-

Montana, uma das maiores estações de ski da Suíça. E esse ar é feminino, um toque da brasileira que é esposa e 

sócia do proprietário desse hotel da Leading Hotels of the World. Situado bem perto da área esquiável da cidade, 

o Guarda Golf é equipadíssimo: ótima cozinha, porta Ipods em todos os apartamentos, sistema de umidificação 

do ar, spa, piscina coberta, jacuzzi, saunas e academia. Além de um espaço dedicado aos tratamentos de beleza 

que leva o nome do célebre cirurgião plástico brasileiro Ivo Pitanguy. O melhor de tudo é que o Guarda Golf tem 

tantas atividades no inverno quanto nas demais estações do ano. Que tal, só para exemplificar, um campo de 

golfe de nove buracos projetado pelo campeoníssimo Jack Nicklaus, ex-golfista de grande destaque dos EUA?
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23SEtaI

Setai: serenidade, luxo  
e harmonia em South Beach
Projeto e conceito vindos da Ásia criam intimidade única 
no meio das noites de festa da área mais quente de Miami
NO CORAÇÃO de South Beach pulsa, suavemente, o espírito oriental do Hotel Setai, uma experiência íntima e 

serena que ultrapassa os limites da hospedagem de luxo. Seu estilo? Há quem o defina como balinês; outros vêem 

a China ou a Tailândia nos detalhes intermináveis de sua decoração harmoniosa. O Setai prefere dizer que seus 

arquitetos adotaram um estilo asiático, com a preocupação de adaptá-lo ao entorno art-decô. Completo em seus 

equipamentos (um spa inesquecível, restaurantes gastronômicos, piscina, serviço de praia e outros que só no 

Setai você vai descobrir), ele tem a marca do legendário hoteleiro Adrian Zecha, fundador dos hotéis Aman.
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Explora: mais que uma 
viagem, uma revolução
O conceito Explora de viajar é amplo e irrestrito.  
Podíamos chamá-lo de aventura de luxo. Mas é, mesmo, muito mais



25EXpLOra

O CONCEITO EXPLORA revolucionou o sentido de viajar. Não é apenas um hotel maravilhoso, com gastronomia 

excepcional. É, ele próprio, um destino de aventuras e descobertas que você faz dia após dia na companhia de um guia 

especializado e no nível de dificuldade que você escolher. E eis que, de repente, em um cenário maravilhoso e deserto, 

o pessoal de apoio do Explora está a esperá-lo com um piquenique sofisticado, vinhos e champanhes para mimá-

lo. O primeiro Explora surgiu no coração do Parque Nacional de Torres Del Paine, na Patagônia. Hoje há mais dois, 

completamente diferentes na arquitetura e na locação, mas absolutamente iguais no conceito. São o Explora Atacama 

e o Explora Rapa Nui, na Ilha de Páscoa. Para os mais ousados, a grife criou, também, as Travessias Explora, que levam 

aventureiros a jornadas por lugares remotos com todo o apoio para pernoites em grande estilo. 

Simplesmente irresistível. 
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SÃO DOIS HOTÉIS diferentes e muito especiais. Um deles é a Estancia Vik Jose Ignacio. O outro, o Playa Vik Jose 

Ignacio. O primeiro, como o nome explica, é um hotel-fazenda. Ou um palácio-fazenda, com 4.650 metros quadrados 

de arquitetura colonial espanhola, trabalhada nos mínimos detalhes. Toda essa estrutura, que inclui adegas fartas, 

quadros dos melhores artistas uruguaios, cavalos, campo de golfe, está disponível para os ocupantes de apenas 12 

suítes de 50 a 85 metros quadrados, com amplas varandas para o pampa uruguaio. Não à toa, portanto, a Estancia Vik 

se auto atribui sete estrelas. E não fica longe: cerca de 20 quilômetros a separam da propriedade de Punta del Este, 

onde funciona o Playa Vik, mais exclusivo, e ainda mais elegante. Projetado para esconder-se numa encosta, o Playa 

Vik fica voltado para o Oeste, com vistas ainda mais magníficas do Atlântico Sul e da Praia Mansa. Publicações já 

afirmaram que dele vê-se o mais belo pôr-do-sol do mundo.

Vik Retreats: o novo nome 
do alto luxo no Uruguai
Na imensidão dos pampas ou em frente ao mar, o conceito  
Vik de hospedagem está ganhando fama em todo o mundo

VIk rEtrEatS
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Bariloche e Buenos Aires  
fora do lugar comum
Dois hotéis ligados à arte e ao design vão fazer um roteiro 
tradicional transformar-se em uma nova e bela experiência
UMA DOBRADINHA chique que vai fazer toda a diferença em sua viagem, não importa quantas vezes você já 

tenha feito este roteiro. Buenos Aires no Hotel Faena, Bariloche no El Casco Arts Hotel. O primeiro, projetado 

por Philip Starck, já é célebre em todo o mundo. Erguido em um antigo galpão graneleiro de Puerto Madeiro, 

tornou-se uma referência hype no meio da ferveção da área, e a poucos metros de San Telmo, da Casa Rosada 

e da Plaza de Mayo. Já o El Casco Arts Hotel defende seu nome com uma coleção de mais de 500 obras de 

artistas argentinos espalhadas em belas instalações bem em frente ao lago Nahuel Huapi. Moderno, com 

amplas instalações, tornou-se, desde setembro passado, o primeiro hotel all-inclusive de Bariloche.

Exclusive Lodging
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31LOS CaUqUENES

Na distante e bela Ushuaia e às 
margens do canal de Beagle, um 
hotel de alto padrão dá conforto 
aos aventureiros 
A CIDADE de Ushuaia fica a 3.260 quilômetros 

ao sul de Buenos Aires e disputa com Puerto 

Williams, do Chile, o título de cidade mais austral 

do mundo. Só isso já a torna instigante, mas 

a beleza da região, a estação de ski de Cerro 

Castor e a perspectiva de muitas aventuras são 

outros fatores de enorme atração. O melhor 

de tudo é que hoje já se pode aproveitar essa 

aparente desolação com o melhor do conforto. 

O Los Cauquenes Resort & Spa orgulha-se de 

ser o único hotel em uma praia do célebre canal 

de Beagle. Das janelas de seus apartamentos 

e suítes vêem-se os últimos contrafortes dos 

Andes e as águas de onde partem inúmeros 

passeios para contato com focas, baleias e leões 

marinhos. O hotel, filiado à chancela Virtuoso, 

é construído ao estilo local, com o uso de muita 

madeira, mas oferece todas as modernidades 

para seus hóspedes, além de ótima gastronomia.     

Los Cauquenes: 
um refúgio no 
fim do mundo
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Fasano agita mercado de 
luxo no Brasil e no exterior
Em fase de rápida expansão, os hotéis Fasano 
apoiam-se em cozinhas primorosas e serviço clássico
RESULTADO DE uma parceria entre a tradicional família Fasano de mestres em gastronomia e na 

arte do bem receber, os hotéis Fasano surgiram em São Paulo e estão expandindo seu talento 

em diversas direções. Sempre clássicos (mas com elementos de inovação) e ancorados em seus 

ótimos restaurantes, conquistaram Ipanema, no Rio, chegaram a Punta Del Este, em uma locação 

deslumbrante, e ao Haras Boa Vista, um condomínio dos mais exclusivos no interior de São Paulo. 

Para os próximos anos, virão dois na Bahia (um em Salvador e outro em Trancoso) e um em Belo Horizonte.     

faSaNOExclusive Lodging
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SAVEUR  
EXPERIENCE

36 toSCANA 38 PoRtUgAl 
40 CRoáCIA & moNtENEgRo 42 mENdozA

Todo mundo sabe que não experimentar  a melhor gastronomia que um lugar tem a 
oferecer é perder metade da viagem. Por isso, grande parte dos nossos programas 
são preparados para regiões onde a arte de cozinhar ou produzir grandes vinhos é 
praticada em grande estilo. Lugares como a Toscana, como a região do Douro, em 
Portugal, a Provence, na França ou Mendoza, na Itália. Se o seu propósito é fazer de 
suas férias uma experiência gastronômica inesquecível em destinos que, além disso, 
oferecem atrações históricas, geográficas e culturais, a Interpoint tem sempre alguma 
ideia sob medida para seus desejos.
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toSCANA

DE TODAS AS regiões da Itália, a Toscana é sua obra-prima. Iluminada por uma luz âmbar que se espalha por colinas e 

vinhedos dos mais antigos do mundo, a região é a mais rica em obras de arte em todo o planeta. Foi em Florença, sua 

capital, que surgiu o Renascimento e toda uma nova visão humanista do mundo. É em Siena, antiga cidade rival de 

Florença que ocorre o famoso Palio, uma competição equestre em meio às ruas e praças encantadas do lugar.

Um mundo para perder-se em degustações de vinho Chianti, para provar sua típica culinária e, mais que tudo, para visitar 

seus pequenos paese (vilarejos) incrustrados nos topos dos montes. A Interpoint, é claro, te leva para a Toscana em grande 

estilo. Com hospedagem em Florença, no Four Seasons, um palácio renascentista repleto de arte, entalhes e salões com 

afrescos em meio a um santuário verde, a poucos passos das grandes atrações. E na região do Chianti, sua base será o 

magnífico Castello Del Nero, a meio caminho entre Siena e Florença. É, de longe, a mais luxuosa hospedagem na região, 

com o excepcional restaurante La Torre oferecendo iguarias locais harmonizadas com vinhos da área.

Um roteiro que é 
uma obra prima
Na Toscana, a mais bela das regiões italianas, a  
Interpoint oferece uma jornada que inclui hotéis memoráveis

37
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PoRtUgAl

A IDEIA É simples. Nós lhe damos um carro, um roteiro e reservamos todos os melhores hotéis pelo caminho. 

E você vai, no seu ritmo, descobrindo as belezas e os sabores de Portugal. No roteiro, o esplendor medieval 

de Óbidos; a tradição universitária de Coimbra, a cidade acadêmica; a região do Buçaco, famosa por 

seu incomparável leitão à Bairrada, e o Vale do Douro. Nessa região vinícola, você vai ter tempo para 

visitar vinhedos, degustar vinhos e, até, se quiser, para fazer um suave cruzeiro pelo rio Douro.

A viagem prossegue para o Porto, a extraordinária metrópole do norte de Portugal, com lindos palácios, igrejas e 

atrações modernas, bem em frente à Vila Nova de Gaia, onde concentram-se os produtores do famoso vinho do Porto.

Portugal, no ritmo  
de seu apetite
Nessa viagem de ótima comida e vinhos, você dirige  
o carro e nós fazemos o roteiro e reservamos seus hotéis

39
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moNtENEgRo &  CRoáCIA 

MONTENEGRO É, politicamente, o mais jovem país do mundo, oriundo da antiga Iugoslávia. Seu território é pequeno, mas não 

podia ser mais bonito. Voltado para o Adriático, ele esconde, entre outras joias, o maior fiorde do Mediterrâneo e a pequena ilha 

de Sveti Stefan – na verdade um istmo ligado por uma curta faixa de areia ao continente. Sveti Stefan sempre foi uma fortaleza. 

E sempre foi bela. No passado serviu como balneário de reis e, durante o regime comunista, era frequentado pelos líderes das 

nações da Cortina de Ferro. Hoje, o antigo palácio da rainha Marja Karadordevic transformou-se em uma das joias da coroa 

da rede Aman de hotéis. Bem perto dali, ficam Hvar, a cidade litorânea da Croácia que tornou-se um centro de badalação 

internacional e, claro, Dubrovnik, uma aula de história e de beleza à beira mar. Para completar, a Croácia é pátria de algumas das 

melhores trufas do mundo. Durante o outono, é possível inclusive participar de uma caça à guloseima, na região de Livade.

Montenegro e Croácia:  
é hora de ir
Sveti Stefan, Hvar e Dubrovnik são os novos destinos da Europa.  
E no outono, ainda tem caça às trufas

41
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MENDOZA ESTÁ para a América do Sul como La Rioja está para a Espanha. A capital do vinho argentino, aos pés dos Andes 

argentinos é o destino de enófilos, enólogos e apreciadores da boa gastronomia de todo o mundo. Nossa viagem começa 

com um dia inteiro em Buenos Aires. Ao chegarmos em Mendoza, o grupo se reúne a um especialista de vinhos que vai 

acompanhá-lo durante toda a estadia.  Durante o período de permanência na região visitaremos cinco vinícolas diferentes e 

degustaremos os diferentes varietais de cada uma delas. Um de nossos almoços ocorrerá em uma das próprias bodegas e a 

grande experiência será coroada, na última noite da viagem, com um jantar gourmet no famoso restaurante 1884, conduzido 

pelo renomado chef Francis Malmann.

As belas vinícolas 
aos pés dos Andes
Um delicioso programa para apreciadores do vinho e da  
boa comida na região de Mendoza e de suas famosas bodegas

Saveur Experience
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family
celebration

46 paris 48 bal harbour  52 caribe
54 galápagos 56 egito  
58 austrália & nova zelândia

Levar as crianças para Paris? Ou para Nova York? É recorrente que muitos viajantes 
suponham que belas cidades não ofereçam atrações para seus filhos. Ou pior: que a 
presença deles acabe interferindo nos programas dos adultos. Essa realidade não 
existe mais. Os melhores hotéis do mundo têm, hoje em dia, programação e mimos 
específicos para crianças. Tudo preparado para que elas não se sintam entediadas 
entre um passeio e outro. Pelo contrário: os concièrges quase sempre têm inúmeras 
ideias de programas que agradam a família inteira. E, quando é hora daquele jantar 
romântico, eles mesmo providenciam as melhores e mais confiáveis baby-si!ers para 
brincar com os infantes. Viajar e celebrar com a família toda é uma experiência que 
jamais será esquecida. Nem pelos pais, nem pelos filhos. Se você se convencer disso, a 
Interpoint vai encontrar a melhor solução.
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paris

VIAJAR PARA PARIS com crianças é uma roubada? Não se você fizer a escolha certa. Além das atrações que a cidade oferece, 

alguns dos melhores hotéis da cidade têm programas e ideias especiais para quem viaja em família. O célebre Le Meurice, 

em frente ao Jardim das Tulherias, vai agradar os petizes com doces e balas nos apartamentos, roupões e chinelos no 

tamanho apropriado e um kit diversão. No Plaza Athenée, criança também é bem tratada. Nos pacotes de família, com 

café-da-manhã incluído, haverá surpresas diárias no cardápio. Cada criança recebe, também, um presente especial da Red 

Collection do Plaza Athenée. O concièrge está preparado para indicar e reservar programas ou restaurantes especiais para 

famílias. E quando os pais quiserem privacidade, um serviço de baby-sitters pode ser providenciado. 

Em Paris, com a família inteira
Célebres hotéis da capital francesa, como o renovado Le Meurice e o Plaza 
Athenée oferecem programas e surpresas para quem levar as crianças junto 
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Family Celebration

A LIGAÇÃO entre os brasileiros e Miami deixou, há muito, de ser um programa de férias. Os brasileiros 

adoram a grande cidade na costa sudeste da Flórida. Adoram suas baladas, seus restaurantes e, 

sobretudo, a imensa e acessível variedade de compras que oferece. A vila de Bal Harbour, na continuação 

da Collins Avenue e no caminho de Fort Lauderdale tornou-se um dos redutos preferidos de nossos 

viajantes, justamente por esses fatores. A região possui mais de 120 lojas das melhores marcas, todas 

elas facilmente alcançáveis para quem se hospeda no luxuoso ONE Bal Harbour Spa & Resort, um hotel 

completo, com todos os serviços que se pode esperar em sua categoria e totalmente pé na areia. 

São 124 suítes, todas elas com amplas varandas voltadas para o Oceano Atlântico. O restaurante Mister Collins, 

oferece o melhor da gastronomia americana e internacional dentro dele e ao ar-livre. Tudo acompanhado por uma 

carta de 60 vinhos de diversas procedências. E há, ainda, o spa do qual o hotel se orgulha particularmente. São 

onze suítes para relaxamento, rejuvenescimento e revitalização, todas elas privativas e com vista para o mar. 

Bal Harbour, uma vila  
brasileira em Miami
Na própria Collins Avenue, a caminho de Fort Lauderdale,  
essa praia reúne bons hotéis, restaurantes e muitas compras

bal harbour
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E SEGUIMOS em Bal Harbour, para lhe dar outras opções de hospedagem e preço. Uma delas, bastante  

badalada é o Bal Harbour Quarzo, um hotel boutique, inteiramente voltado para o canal interior e suas 

luxuosas marinas.  E que, ainda assim, fica a poucos metros do mar. Mais uma alternativa nesse belo cantinho 

de Miami é o Sea View Hotel, um clássico da Flórida, com 50 cabanas em estilo Key West espalhadas em 

um bosque de palmeiras na Collins Avenue. Conheça mais sobre eles conversando com a Interpoint.

Ainda Bal Harbour, 
agora com outros estilos
Você pode escolher entre um hotel boutique ou 
cabanas espalhadas em um bosque de lindas palmeiras

Family Celebration
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caribe

HÁ MUITAS maneiras de desfrutar o Caribe. Muitas ilhas, muitos hotéis com mais ou menos exclusividade. A ilha 

de Saint Barthélemy (ou apenas Saint Barth), por exemplo, figura entre as mais exclusivas da região. A única onde 

bebe-se mais champagne do que rum. Pequena, geograficamente linda, St. Barth é para poucos e bons. O Hotel 

Guanahani & Spa, membro da Leading Hotels of the World, é destaque da ilha, com lindíssimas cottages escondidas 

entre hibiscos e primaveras em uma suave colina à beira de uma praia estonteante. Já as Bahamas tem a mesma 

cor do mar, mas um movimento maior de turistas e maior variedade de lojas e restaurantes. E, para quem gosta 

de extravagâncias, as Bahamas são sede do impressionante hotel Atlantis, um centro que reúne várias torres de 

hospedagem, um parque aquático de renome internacional, campo de golfe, spa, cassino, um shopping e até uma pista 

de corrida. Ao estilo Las Vegas, o Atlantis apresenta grandes shows em seus teatros e é um destino em si próprio.

O exclusivo e o  
extravagante no Caribe
A sofisticação do hotel Guanahani em St. Barth e a  
colossal estrutura do Atlantis, nas Bahamas. Escolha o seu

Family Celebration
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galápagos

Galápagos:  
um tesouro de conhecimento
O arquipélago que fez Darwin desenvolver a Teoria  
da Evolução é um dos destinos mais interessantes do mundo
O ARQUIPÉLAGO de Galápagos, Patrimônio da Humanidade, abriga tesouros de flora e fauna que levaram  

Darwin a desenvolver a teoria da evolução. Parcialmente aberto para a visitação de turistas, é, porém, 

uma viagem para a vida inteira. E há várias maneiras de fazê-la. Através de cruzeiros que partem da costa 

do Equador (país ao qual o arquipélago pertence) ou em cruzeiros muito luxuosos que circulam apenas 

pelas ilhas, guiados por especialistas que vão ajudar os passageiros a compreender melhor a importância 

de cada ilha. A viagem à Galápagos deve ser precedida por uma visita a Quito, a belíssima capital do 

Equador e um passeio à Otavalo, famosa feira de artesanato ao norte de Quito e da Linha do Equador. 
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egito 

VOCÊ não precisa gostar de História para fazer essa viagem. A viagem à terra dos faraós faz de qualquer um 

apaixonado pelo tema. Os fabulosos vestígios de uma civilização 5000 anos anterior à nossa são enigmas que 

seduzem e impressionam. A Interpoint oferece dois roteiros abrangentes pelo Egito. Ambos têm o Cairo com as 

Pirâmides de Gizé, Luxor, com o Templo de Karnak, o Vale dos Reis e outras relíquias e uma viagem maravilhosa 

pelo Nilo rumo à Aswan, com paradas em marcos relevantes daquela civilização. Na segunda opção, uma esticada 

até o balneário de Sharm El Sheik, no Mar Vermelho, tido como um dos paraísos para mergulhadores.

Viagem ao melhor da História
A jornada pela terra dos faraós e seus monumentos de cinco mil anos é, 
sem dúvida alguma, uma das experiências que se deve ter durante a vida
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SIM, é do outro lado do mundo. E, por isso mesmo, uma experiência excitante em todos os sentidos. Nosso programa 

junta o melhor da Austrália com o melhor da Nova Zelândia em uma única jornada. E o mais incrível é que a Austrália 

e a Nova Zelândia não têm nada em comum. Em Sydney e na Grande Barreira de Corais (que você conhecerá com 

base em Hamilton Island), o clima é quente e as paisagens têm mais a ver com os trópicos.  Já Melbourne é uma 

magnífica cidade em estilo inglês. De lá, você irá para Rotorua, a incrível cidade efervescente no centro termal da 

Nova Zelândia. E, muito ao sul, Queenstown fará juz à sua reputação de cidade dos esportes radicais, à beira de um 

lago e de montanhas nevadas. Na volta, uma passada por Auckland, a única verdadeira metrópole daquele país.

Do outro lado do mundo 
Austrália e Nova Zelândia juntas em um único roteiro. Mas tenha certeza: 
a experiência é completamente diferente em cada uma delas

Family Celebration
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66 SeAdReAM 68 pRIvATe ChARTeRS

Temos orgulho em oferecer as mais elegantes e premiadas companhias de cruzeiros 
em todo o mundo. Estamos sempre presentes nos sete mares com as embarcações 
da Crystal Cruises e da Silversea. Para experiências menos formais, oferecemos os 
roteiros do Australis, que viaja no extremo sul do continente americano. Para os que 
preferem a agilidade e a exclusividade de navios que são, na verdade, grandes iates, 
temos as naves irmãs da SeaDream. Ou, até mesmo, a possibilidade de fretar, para 
nossos clientes, veleiros e lanchas nos mais diversos portos do planeta. Também 
temos cruzeiros da Amawaterways, uma luxuosa companhia especializada em longos 
percursos pelos rios da Europa e da Ásia, cruzando belos países, parando em lindas 
cidades e navegando sempre com terra à vista.
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Amazing Sailing



CRYSTAL

TODOS OS ANOS, os navios da Crystal aparecem na lista dos melhores do mundo. 

O motivo é simples: eles foram concebidos para os passageiros mais exigentes, que 

não querem nada aquém da perfeição. Seus restaurantes têm chefs ilustres como 

Nobu Yuki Matsuhisa, o celebrado “Nobu”. Seus shows têm o padrão da Broadway e 

a programação de bordo é diversificada e elegante como quem as frequenta, incluindo 

clínicas de golfe, aulas de piano e ótimas palestras. Nos detalhes — paellas frescas em 

águas espanholas, pad thais em águas asiáticas —, a experiência Crystal se completa. 

E é inesquecível.

Só para quem 
quer o melhor
A diferença entre o bom e o ótimo está nos detalhes. 
Em alto-mar, ninguém sabe disso melhor do que a Crystal
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ENCONTROU UMA CAIXA de chocolates Godiva em sua suíte? Não se espante. Nos navios da Silversea você não faz 

apenas um cruzeiro de luxo com tudo incluído. Eles também adoram presenteá-lo. E com requinte! Há sempre um 

mordomo para cuidar de suas mínimas necessidades. Que lhe trará a melhor champagne quando você pedir, com 

canapés de caviar para acompanhar. As suítes são amplas, com banheiros de mármore e varandas sempre abertas para 

o mar. E além dos restaurantes convencionais, os navios da Silversea também têm pratos de alta gastronomia assinados 

pela grife Relais & Châteaux. Nada menos do que você merece.

Nada menos do  
que você merece
A Silversea consegue ampliar o conceito de luxo  
all-inclusive com mimos e mordomias a seus passageiros
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SeAdReAMAmazing Sailing

“IT´S YACHTING, NOT CRUISING”. Com esse inspirado slogan a empresa de navegação SeaDream Yacht Club, do 

empresário norueguês, Atle Brynestad, define o serviço que presta com seus dois navios (ou iates) gêmeos – o 

SeaDream 1 e o SeaDream 2. A diferença começa na quantidade de passageiros que eles levam em seus roteiros 

fascinantes: um máximo de 112, com uma tripulação selecionada de 95 pessoas. O serviço, portanto, é absolutamente 

personalizado e as passagens incluem open bar, refeições preparadas por chefs premiados e uma quantidade 

surpreendente de atividades (spa, cassino, academia, piscina etc) em embarcações do porte de iates. Outra diferença 

relevante é que, justamente por seu tamanho, os SeaDreams procuram rotas alternativas e conseguem entrar em baías 

e enseadas que ficam fora do alcance dos navios de porte maior. Em poucas palavras, um privilégio para poucos.

Um privilégio para poucos
As embarcações do SeaDream Yacht Club são  
pequenas, exclusivas e luxuosas. Iates para fazer cruzeiros 
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69pRIvATe ChARTeRS

ESCOLHA A COSTA: Mediterrâneo? Caribe? Polinésia? Escolha quem levar: sua mulher, sua família, seus amigos, ou, 

quem sabe todos eles. Agora não se preocupe com mais nada. O iate nós conseguimos. Aquele que você preferir. O 

que tiver mais o seu estilo. A tripulação também é por nossa conta. Ela estará toda à sua disposição. De dia e de noite. 

Levando o seu iate para onde você quiser e parando na praia que você achar mais bonita e privativa. A gastronomia 

também, é claro, está incluída. E se você quiser ir até lá em um avião próprio, nós também providenciamos. O melhor é 

que tudo isso está ao seu alcance pela melhor relação custo-benefício possível. Muito menos do que você imagina. Mas 

do jeito que você quer.

Um iate para chamar de seu
Os private charters estão a sua espera no porto de sua escolha.
E são do tamanho do seu sonho de viagem
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Desde sempre, a nossa especialidade. Poucas operadoras em todo o mundo têm a 
expertise que a Interpoint possui quando se trata de viagens para aproveitar esportes 
de inverno. No Hemisfério Norte, no Sul, aonde quer que haja uma montanha nevada 
com uma estrutura em volta, a Interpoint vai, todos os anos, conferir o que há de 
novo, o que melhorou (ou piorou) em termos de hospedagem, meios de elevação e 
outras facilidades. Em função dessa característica, sentimo-nos preparados para 
ser uma espécie de embaixada informal das estações de ski no Brasil. Procure-nos 
para conversar e confira o quanto sabemos de cada lugar, as opções que temos para 
oferecer e os eventos que realizamos. 
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Valle neVado

VALLE NEVADO é a maior estação de ski da América Latina. E, também, uma das mais acessíveis: fica a apenas uma 

hora de carro de Santiago, a efervescente capital do Chile. Com grande altitude e neve generosa, Valle Nevado 

tem três hotéis de diferentes categorias, todos eles recentemente renovados — como parte de um investimento em 

melhorias que vai consumir nada menos que US$ 100 milhões até o ano de 2017. Cinco pistas novas e dois teleféricos 

ampliaram o acesso à área esquiável e os equipamentos à disposição dos esquiadores também estão tinindo de novos. 

Há até capacetes com câmeras instaladas para você poder registrar suas descidas e a de seus amigos e familiares. Um 

sucesso inaugurado na última temporada e que vai continuar fazendo a alegria dos praticantes de snowboard é o Big 

Airbag — um inibidor de danos nas quedas dos aventureiros que gostam de acrobacias arriscadas.  

A maior continua se expandindo
Com enormes investimentos, Valle Nevado tem novidades nas pistas e nos hotéis 

Ski & Snowboard - Chile
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Ski & Snowboard - Chile

Uma lenda andina
Com quase 60 anos de funcionamento,  
Portillo já virou uma instituição para  
campeões e famílias que esquiam juntas



75portillo

PORTILLO LEMBRA um grande 

transatlântico ancorado no 

alto dos Andes, em frente ao 

Lago do Inca e em meio às 

mais desafiadoras pistas de 

ski e snowboard da América 

do Sul. Não é à toa que, entre 

seus hóspedes, há sempre 

alguma equipe europeia 

de ponta treinando para 

Mundiais e Jogos Olímpicos. 

Não se assuste, porém. A 

área esquiável também 

oferece ótimas opções e 

meios de elevação para 

esquiadores de outros níveis.  

O hotel tem um atmosfera 

agradavelmente familiar. Em 

algumas horas, você se sente 

como se estivesse em casa 

há anos. Talvez pela tradição 

hospitaleira que desenvolveu 

como uma das mais antigas 

estações de ski do hemisfério. 

Ou, quiçá, pela qualidade 

ancestral de sua gastronomia. 
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chillán

ESCOLHA SEU PROGRAMA: 
esquiar nos 50 quilômetros 

de pistas emoldurados por 

lindos vulcões inativos, dirigir 

seu próprio snowmobile, 

percorrer bosques equipado 

com esquis nórdicos ou, 

simplesmente, ver a alegria 

de seus filhos passeando em 

trenós puxados por huskies 

siberianos. Ah, mas é neve 

demais? Então dedique-se 

à excelente gastronomia 

e ao prazer curativo das 

águas naturalmente quentes 

que estão nas piscinas do 

complexo, ao lado de um 

completo spa. Ou jogue 

sua sorte no amplo cassino 

que também faz parte das 

instalações. E se você ganhar, 

pode comemorar esquiando: 

Termas de Chillán tem até 

uma pista iluminada para 

prolongar sua diversão.

Difícil é escolher 
o que fazer!
São tantas as atividades oferecidas por Termas de 
Chillán que você vai ter a mais deliciosa das dúvidas

Ski & Snowboard - Chile
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A ESTAÇÃO de ski de Las Leñas é um enclave para esquiadores e snowboarders em um belo vale com farta neve 

durante o período invernal. Construída com esse fim, ela está, portanto, totalmente preparada para esportes de inverno 

e, a cada ano, apresenta novidades e melhorias em seus 65 quilômetros de área esquiável com diversos graus de 

dificuldade. Ao todo, são 30 pistas, atendendo aos hóspedes de cinco hotéis, que têm a opção de catorze restaurantes 

diferentes. Instrutores e programas especialmente dedicados às atividades infantis preparam os grandes esquiadores 

do futuro. E na hora do relax, você pode continuar ligado: o complexo tem internet wi-fi em todos os seus cantos. 

Novidades ano após ano
Las Leñas, na Argentina, gasta seu tempo  
inovando para estar melhor a cada inverno
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O COMPLEXO de ski de Cerro Bayo, quinze minutos distante de Villa La Angostura, na Argentina anuncia-se como o 

“único centro de ski com o conceito boutique de toda a América do Sul.” E não é apenas marketing. Um serviço de 

apoio de primeira dá aos esquiadores – sejam eles experientes ou novatos – a inédita sensação de estar praticando o 

esporte com serviços de governança. Profissionais selecionados, equipamentos de primeira e parcerias com marcas 

famosas garantem aos esquiadores a melhor das performances, com o suporte de restaurantes de boa gastronomia, 

lojas para aluguel de material, aulas de ski e muitos eventos ao longo do inverno.

Mas o melhor de tudo, para quem pratica o esporte, é que a área esquiável de Cerro Bayo tornou-se duas vezes maior 

com os recentes investimentos. Para sua localização, Cerro Bayo fica a uma hora de Bariloche (em automóvel).

Um centro de ski 
com conceito boutique
A área esquiável de Cerro Bayo, em Villa La Angostura,  
está duas vezes maior. Com o mesmo padrão de qualidade

Ski & Snowboard - Argentina
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ELE NÃO É tão alto como outros centros de ski. Em compensação, o Cerro Castor é parte de uma aventura 

inesquecível e oferece, aos esquiadores, a mais longa temporada de neve do continente, que se encerra apenas 

em meados de outubro. Com 29 quilômetros de pistas, o Cerro Castor fica ao lado de Ushuaia, na Terra do 

Fogo, considerada por muitos como a cidade mais austral do planeta. Isto significa que, além de esquiar, você 

pode ver pinguins e leões marinhos passeando pelo litoral. Ou, se preferir, pode embarcar para as míticas 

águas dessa região do mundo em passeios de barco. Sem contar que Ushuaia é uma cidade linda, equipada 

com bons restaurantes e lojas que vendem eletrônicos, cosméticos e perfumes a preços livres de impostos.  

Ski no fim do mundo
A mais longa temporada de neve do continente é a de Cerro Castor, em Ushuaia.  
Dá para esquiar até meados de outubro

uShuaia
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TODO MUNDO SABE: em matéria de luxo e sofisticação, não há nada parecido em todo o continente americano 

com o complexo Aspen/Snowmass. São quatro montanhas para quem quer praticar ski ou snowboard: Aspen 

Mountain, Snowmass, Aspen Highlands e Buttermilk. Todas elas ao redor de uma cidade com habitantes ilustres, 

restaurantes gourmet e muita badalação. Se você achar que está vendo Jack Nicholson ou Johnny Depp na 

sua frente, pode acreditar: são eles mesmos. A quantidade de celebridades nessa estação de ski no Colorado é 

notável. Snowmass, que é vizinha a Aspen, não tem tanta tietagem. Mas é um must para quem gosta de hotéis  

ski-in e ski-out, além de ter uma ampla área para crianças começando no esporte.       

A Hollywood das neves
Não há nada igual a Aspen e Snowmass quando  
o tema é luxo e sofisticação em estações de ski
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Vail reSortSSki & Snowboard - EUA

VAIL, BEAVER CREEK, BRECKENRIDGE E KEYSTONE no Colorado, há muito deixaram de ser apenas excelentes 

estações de ski, equipadas com velozes e amplos meios de elevação, grandes áreas esquiáveis e todo 

o conforto que se pode oferecer a esquiadores e praticantes de snowboard. Mais que isso, Vail é uma 

cidadezinha em que todos querem estar. Um lugar para ver e ser visto. Celebridades do mundo todo 

frequentam seus restaurantes, baladas e lojinhas, assim que a noite escurece nas rochosas montanhas 

do Colorado. Entre os hotéis despontam grifes cada vez mais sofisticadas, como Ritz-Carlton e Four 

Seasons. E as áreas de entretenimento para crianças na neve também não param de crescer.

Vail e Beaver Creek têm neve, estrutura e charme. Além de frequentadores vip

Para quem quer ver e ser visto
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0089jackSon hole

O ESPÍRITO É de Velho Oeste: música country, natureza intocada, paisagens alucinantes. Mas para quem sabe 

esquiar, Jackson Hole é muito mais que isso: uma mistura excepcional de terrenos verticais e intermediários 

para aperfeiçoar qualquer tipo de manobra. Jackson Hole, que também tem ótima infraestrutura para crianças e 

iniciantes, fica dentro do Parque Nacional Grand Teton, no estado de Wyoming. Para o après-ski, oferece passeios 

em trenós puxados por cachorros, snowmobile e uma variada coleção de bares, ao melhor estilo saloon dos tempos 

da conquista da ouro. Outros extras que valem a pena: passeios em cross-country para os vizinhos Parque Nacional 

de Yosemite e National Elk Refuge, com seus grandes paredões e a possibilidade de avistamento de alces e búfalos.

No clima do Velho Oeste
Dentro de um Parque Nacional, Jackson Hole é um  
exemplo de  preservação e um paraíso para esquiadores
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Ski & Snowboard - EUA

NO TRECHO mais elevado das Montanhas Rochosas, com picos que ultrapassam os 4 mil metros de 

altura, fica o cenário espetacular de Telluride. Para muitos, a mais bela estação de ski da América do 

Norte. A cidade é muito charmosa, com prédios históricos conservados, lojas e charmosos restaurantes 

misturados a hotéis luxuosos, com spas de qualidade. Outro diferencial de Telluride é a gôndola 

gratuita, que, por suas características e localização torna a cidade totalmente ski-in/ski-out.  

A beleza incomparável  
de Telluride
Em um setor das Rochosas onde os picos ultrapassam 
os 4 mil metros, ótimo ski com lindos panoramas
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NEVE GARANTIDA até o fim de abril. Estações de ski de leste a oeste. O Canadá vem se firmando como um dos 

destinos preferidos por esquiadores e praticantes de snowboard de todo o mundo, inclusive do Brasil. Para 

os que vão mais longe, Whistler, a sede dos últimos Jogos Olímpicos de Inverno, com um vilarejo sensacional 

entre as montanhas e a menos de uma hora de Vancouver — outra cidade preciosa. Nas Montanhas Rochosas, 

a opção pela natureza de Banff, dentro do Parque Nacional das Rochosas canadenses, com hotéis tradicionais 

e águas termais. Já na província de Québec, aos pés da Cordilheira Laurentiana, a estação de Mont Tremblant 

oferece 94 pistas com todos os níveis de dificuldade — e o charme de que a língua oficial é o francês.           

Ski & Snowboard - Canadá

Canadá de leste a oeste
Com mais neve, por mais tempo, o grande país do  
norte oferece ótimas opções para esportistas do frio
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Ski & Snowboard - França

Os Alpes em grande estilo
A glamourosa Courchevel, além de muito sofisticada, 
faz parte da maior área esquiável do mundo



95courcheVel

COURCHEVEL TEM restaurantes estrelados no Guia Michelin. Tem hotéis e spas para quem deseja o melhor. E tem 

a discreta badalação dos lugares verdadeiramente sofisticados. Só isso já a torna um destino atraente, até mesmo 

no verão. Porém, é quando chega o inverno que Courchevel esquenta. Em meio aos cenários deslumbrantes 

dos Trois Vallées, a chiquérrima estação francesa é parte da maior área esquiável do mundo, que engloba mais 

de 600 quilômetros de pistas interligadas por uma complexa — mas perfeita — malha de meios de elevação.
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oThEr  
froNTiErs

A Interpoint não tem fronteiras. Não importa aonde você queira chegar, nem 
que tipo de atividade pretende fazer. Nossa especialidade é buscar, nos cinco 
continentes e nos sete mares as melhores alternativas para o tipo de férias que 
nossos clientes procuram. Apresentamos, nesse capítulo, algumas das muitas 
sugestões que temos para viajantes dispostos a ampliar o limite de seus sonhos.      
É apenas uma pequena amostra. Para vasculhar qualquer outra fronteira, entre    
em contato conosco.
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áfrica

SE ALGUÉM lhe disser que quem viu um safári, já viu todos, trate de contradizê-lo. Safáris são experiências diferentes a cada 

dia. E mais ainda em regiões distintas. Na África do Sul, por exemplo, nosso programa reúne o Kruger Park — uma reserva 

do tamanho do Estado de Israel —, com as belezas de Capetown e seus vinhedos. Na reserva estão alguns dos melhores 

lodges de safári do mundo, como o Mala Mala, o Sabi Sabi, o Singita e o Londolozi. Durante a estadia em Joanesburgo, você 

poderá desfrutar, também das luxuosas acomodações do Hotel Westcliff. E, em Capetown, uma das cidades mais bonitas 

do mundo, oferecemos, entre outros, o fantástico hotel Cape Grace. Temos um outro programa que junta o Quênia e a 

Tanzânia em uma viagem empolgante. Entre as atrações dessa área, o Monte Kilimanjaro, a fauna abundante da Cratera de 

Ngorongoro, os masai — o povo vermelho das savanas — e a possibilidade de fazer um inesquecível sobrevoo de balão. 

Cada safári é um safári... 
Observar animais em 5 países diferentes da África, cada  
um com suas próprias atrações. Isso é o que temos para você

Other Frontiers
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áfrica

O PROGRAMA Zâmbia/Botswana é 

absolutamente distinto do que os 

viajantes fazem no resto da África. 

Para começar, você vai ver animais 

em profusão no esplêndido Delta do 

Okavango, uma região alagada como 

nosso Pantanal, mas com mamíferos 

grandes. Para viajar entre os pequenos 

e ultra luxuosos lodges da região cada 

jornada é feita em aviões pequenos 

que permitem uma visão panorâmica 

dessa área de beleza incomparável. Na 

volta (ou na ida, se preferir), uma visita 

a Livingstone, na Zâmbia, tempo para 

conhecer as célebres Victoria Falls, as 

maiores cataratas de toda a África.

...mas este 
é muito   
especial 
A mais inesquecível das 
experiências entre animais 
selvagens na grande planície 
inundada de Botswana. De 
quebra, as Victoria Falls
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O MARROCOS é sinônimo de exotismo e souqs com compras irresistíveis. Mas pode significar, também, o máximo em 

termos de luxo oriental, nos raros endereços que reúnem toda a riqueza de sua história, sua cultura e sua soberba 

arquitetura. Quando você viajar para o Marrocos com a Interpoint, tudo o que há de melhor estará incluído em seu 

roteiro. Inclusive o esplendor do Hotel Royal Mansour, em Marrakech, que se auto define como mais do que um 

palácio: a corporificação da arte de viver dos marroquinos como uma forma de obra de arte.

Cuidado até as menores filigranas, o Royal Mansour não tem apartamentos, mas riads para seus seletos hóspedes.  

O riad é a típica casa marroquina, sempre ampla e generosa, erguida em torno de uma fonte. É em um deles que você 

passará uma jornada inesquecível. A melhor das mil e uma noites que você sonhou. 

No Marrocos com  
tratamento real  
Todo o exotismo do norte da África com hospedagem no  
Royal Mansour – um dos melhores hotéis do mundo 

marrocos
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Butterfield & Robinson:  
bike no sudeste asiático
Uma viagem organizada com o incomparável padrão  
da melhor operadora de viagens de bicicleta do mundo
O SUDESTE asiático em uma incomparável viagem de bicicleta com o padrão Butterfield & Robinson. Da efervescência 

de Bangkok à Luang Pra Bang, no Laos, Ha Long Bay e Hanoi no Vietnã, em uma jornada de nove dias e oito noites 

minuciosamente preparada para que você tenha a dose adequada de exercício, descanso e prazer. Se você quer 

entender qual é a diferença de viajar com a B&R, basta dizer que o grupo passará duas noites a bordo de um barco de 

junco entre as formações inacreditáveis da Baía de Ha Long, com a possibilidade de mergulhar, passear de caiaque 

ou simplesmente entrar em harmonia com a natureza, praticando tai chi chuan no deck da embarcação. Esse e muitos 

outros programas da Butterfield & Robinson são comercializados pela Interpoint.

Laos & ViETNã
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NESSE ROTEIRO da Abercrombie & Kent, você terá a mais abrangente e bem planejada jornada pelo interior da China e pela 

Mongólia. Na China, passando por cidades como Pequim, Lanzhou, Dunhuang e Kashgar, entre outras, você verá toda a 

riqueza histórica, cultural, geográfica e religiosa desse povo milenar. O roteiro inclui a visita a lugares como o Pagode Branco 

nas margens do rio Amarelo, às Cavernas de Mogao, também chamadas de Cavernas dos Mil Budas, a feiras e mercados 

populares, museus sobre a rota das sedas e artesanatos e até uma visita a lagos na Cordilheira do Himalaia. Na Mongólia, 

o programa é igualmente extenso. Além da capital, Ulan Bator, você viajará para as magníficas estepes de Karakorun e 

Khutai, onde vive a população nômade daquele país, com seus famosos cavalos selvagens. Tudo isso com hospedagem nos 

melhores hotéis, restaurantes especialmente escolhidos e traslados pontuais.

O outro lado da 
China e a Mongólia
Uma jornada cinematográfica por toda a milenar riqueza das  
várias regiões chinesas e pelas célebres estepes dos mongóis
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ANTIGO REINO DO Sião, a Tailândia é o único país do sudeste asiático que nunca foi dominado por seus vizinhos ou potências 

estrangeiras. Por isso, ela conserva a atmosfera mais oriental e os espírito mais budista que os demais. Nessa viagem você 

terá a oportunidade de conhecer as belezas e os contrastes de Bangkok. Depois viajará rumo ao norte, para a cidade de 

Chiang Mai, a segunda maior do país, que possui mais trezentos templos (chamados vats), áreas históricas e um centro de 

produção do melhor artesanato tailandês. Depois desse mergulho na civilização e na célebre gastronomia daquele país, você 

será levado ao sudeste da Tailândia, para desfrutar das praias cristalinas da ilha de Phuket, hospedado no hotel Amanpuri, 

da exclusiva rede Aman. Nas demais cidades, aliás, reservamos para você os hotéis da rede Four Seasons. 

Uma jornada ao reino 
encantado do Sião
A Tailândia é um destino que reúne a sabedoria do budismo,  
a beleza das paisagens,  a boa gastronomia e lindas praias   

TaiLâNdia
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A ÍNDIA É o país das cores, dos aromas, dos palácios, das castas e dos amores. Percorrê-la da maneira certa 

é um grande enigma que a Interpoint decifrou para seus clientes. O programa de dez dias inclui Delhi, 

Udaipur, Jaipur e Agra. A capital, depois a terra dos Rajás, com seus palácios cravejados de pedras preciosas. 

Jaipur, a cidade rosa, com seu famoso Palácio dos Ventos e a experiência única de subir a observatórios 

em rickshaws e no dorso de um elefante. Ao final, dois dias em Agra, com visita completa ao Taj Mahal e 

tempo para percorrer as ruas de comércio, repletas de artesanato, tecelagens, bijuterias e joalherias.

Para quem prefere o charme do passado com a mordomia do presente, a opção é o luxuosíssimo 

Maharaja’s Express, um trem de luxo, com ótima cozinha a bordo, cabines com mordomos e um

trajeto que inclui as principais cidades do Rajastão — Agra, Udaipur e Jaipur, inclusive. 

A Interpoint oferece, ainda, extensões às alturas e aos monastérios do Nepal. 

O país das cores e dos aromas
A Índia é um grande enigma, que a Interpoint  
decifrou para você em dois tipos distintos de viagem

íNdiaOther Frontiers
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No mar dos deuses
Atenas, Mykonos e Santorini em um roteiro  
que avança sobre o Egeu, o mar da mitologia

Other Frontiers
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DESDE TEMPOS que a História não alcança e por isso tornaram-se mitologia, o mar Egeu é o mar dos deuses. Em 

suas duas mil ilhas reside a beleza com que Zeus pontilhou as águas cristalinas de Poseidon. Leva-se uma vida 

para visitar todas elas, mas numa única viagem é possível conhecer as duas mais belas e bem estruturadas: 

Mykonos e Santorini. No interior de Mykonos, de vilarejos brancos e ruas sinuosas, escondem-se, hoje, 

excelentes restaurantes, cafés, lojas de grife e famosas baladas com os melhores DJs do planeta. Já de Santorini, 

no alto da parede remanescente de um vulcão extinto há milhares de anos, todos os panoramas são românticos 

e espetaculares. Se isso não bastasse, a ilha tem, também, os hotéis mais exclusivos de todo o Egeu. 
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O MUNDO INTEIRO sabe que o Tahiti e a Polinésia Francesa como um todo são o destino mais romântico do mundo. 

Faça essa viagem, mas sempre em grande estilo. Hospede-se nos famosos overwater bungalows,  nade na 

transparência única dos lagoons e desfrute da célebre amabilidade dos tahitianos, um povo sorridente sempre 

disposto a servi-lo. Nossa proposta de viagem inclui dez dias em, três ilhas diferentes desse inigualável arquipélago, 

incluindo três noites em Bora Bora -- a mais famosa entre todas -- e três noites no atol de Tahaa. Se você quer 

fazer uma lua-de-mel, uma proposta de casamento ou uma confirmação de votos, não há lugar mais adequado.   

Só para quem está apaixonado
O Tahiti e as demais ilhas da Polinésia Francesa não servem para solteiros, 
amigos ou famílias. É, na verdade, o lugar ideal para quem já tem seu par
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NO EXTREMO SUL da península de Baja Califórnia, que divide o Oceano Pacífico do Mar de Cortez, fica o mais 

exclusivo destino de turismo do México: Los Cabos. Um trecho de 33 quilômetros de hotéis e resorts exclusivos 

entre as cidades de San Jose de Los Cabos e Cabo San Lucas. O lugar surpreende: uma paisagem de deserto 

cortada pelo verde intenso dos campos de golfe e dos jardins plantados com cactus floridos resultantes de grandes 

projetos de irrigação. Nesse universo de celebridades e jatinhos, dois resorts destacam-se pela exclusividade 

e pela qualidade de suas instalações e serviços. O célebre Las Ventanas al Paraiso e o The One & Only, 

recomendados pela Interpoint. Los Cabos é, hoje, o paraíso dos casais. Seja em lua-de-mel, renovação de votos, 

segundas bodas, casais desfrutam de toda a mordomia possível. O Las Ventanas, por exemplo, tem até uma 

diretora de romance, cuja tarefa é tornar reais as situações que habitam a fantasia de hóspedes apaixonados.

Los Cabos: o destino 
mais chique do México
Na extremidade da península de Baja Califórnia, um reduto 
para hotéis fabulosos, hóspedes especiais e celebridades

Los cabos
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UMA DAS MAIS belas entre as ilhas do Caribe, Turks & Caicos – na verdade um arquipélago – não é 

frequentemente mencionada nos jornais e revistas de turismo publicados no Brasil. No entanto, o azul de 

suas águas parece ainda mais azul (se isso é possível) do que o dos demais paraísos caribenhos. Equipada 

com hotéis de padrão elevadíssimo e restaurantes muito acima de qualquer expectativa, Turks & Caicos é, 

também, um paraíso para o mergulho, a prática de snorkeling e a pesca oceânica. E, além disso, possui uma 

rica história, que remonta há 700 anos antes de Colombo. Durante todo esse tempo, ela foi habitada pelos 

povos Taino e Lucay, que deixaram seu legado na língua e nos costumes do povo amável do arquipélago.

O azul intenso  
de Turks & Caicos
Muito perto da costa leste dos Estados Unidos, esse 
arquipélago tem tudo o que há de melhor no Caribe

Other Frontiers
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A incrível  
diversidade 
de um deserto

O QUE SE PODE esperar do deserto mais seco do 

mundo? Muito, acredite! Visitar o Atacama é uma 

experiência que lembra uma viagem ao espaço. O céu 

poderosamente próximo devido à ausência de umidade 

e de cidades próximas. Lagos de sal de um branco 

mais claro do que a neve. Vulcões e picos de mais de 

5 mil metros de altitude sempre beirando a paisagem. 

Vales e depressões que lembram a superfície da lua. 

Tudo isso e mais a surpreendente história dos povos 

que viveram e deixaram resquícios nessa área muito 

antes da chegada de Colombo. Hoje equipado com 

hotéis de alto padrão que organizam passeios e guiam 

seus hóspedes rumo às principais atrações da região 

(todos localizados na pequena San Pedro de Atacama), 

essa surpreendente porção do Chile recebe muitos 

viajantes. Quase todos eles voltam com a sensação 

de que fizeram a melhor viagem de suas vidas.

O Atacama, no Chile, é a região mais seca 
da Terra. Mas, para muitos, é a viagem 
mais inesquecível que se pode fazer
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Como os Incas, mas 
com luxo e conforto
De Cusco a Machu Picchu , um trekking  com o apoio  
de confortáveis lodges instalados no meio dos Andes

Other Frontiers
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IMAGINE-SE PERCORRENDO os caminhos dos incas nas montanhas andinas com a vantagem de que, ao final de cada 

jornada, há um lodge confortável para recebê-lo, alimentá-lo (bem!) e refazer suas forças. Pois é essa a proposta do 

roteiro Machu Picchu Lodge to Lodge Trek, uma aventura inesquecível apoiada por guias experientes que, em sete 

dias, o levará de Cusco até a cidade sagrada dos incas, em um caminho repleto de visuais incríveis – como o pico 

de Salkantay, com 6.270 metros de altitude – e resquícios da história desse povo sábio e misterioso dizimado após a 

ocupação espanhola. Essa viagem só se tornou viável após a construção dos longínquos lodges de montanha e hoje é 

considerada uma das melhores aventuras do planeta.
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DÁ-SE O NOME de Patagônia ao imenso triângulo invertido que vem desde a região dos lagos no Chile e Bariloche na 

Argentina até o Oceano Atlântico, a leste e a Terra do Fogo, ao sul. Para os europeus e norte-americanos, trata-se do 

lugar mais remoto do mundo e um grande sonho de consumo. Para nós, que estamos mais próximos, é a possibilidade 

real de desfrutar de maravilhas geográficas como as Torres del Paine, no Chile, o Fitz Roy, na Argentina, um sem fim 

de geleiras, rios piscosos e paisagens de outro mundo, onde é possível avistar baleias, leões marinhos, pinguins e 

pássaros de diversas espécies. Ocupada pelos gaúchos, que sabem preparar uma carne como poucos e têm sempre 

histórias fascinantes para contar, a Patagônia de hoje – tanto a argentina quanto a chilena – oferece opções de 

hospedagem e estrutura de passeios impensáveis vinte anos atrás. Consulte a Interpoint e conheça suas opções.

Patagônia: toda a 
beleza do remoto
No sul da Argentina e do Chile, uma viagem 
pela mais fantástica geografia do continente
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BUENOS AIRES E BARILOCHE são os dois principais destinos brasileiros na Argentina. O Hotel Alvear, na capital, 

e o Hotel Llao Llao, na cidade patagônica, são os dois mais belos e tradicionais palácios desses destinos. 

Tradicionais, luxuosos, com serviço eficiente e discreto, ambos recebem celebridades do mundo inteiro, sem, 

entretanto, sacrificar a atmosfera aconchegante que oferecem aos seus hóspedes. O Alvear, no coração do 

bairro da Recoleta oferece o serviço que você desejar, desde um personal shopper até mordomos para fazer 

ou desfazer suas malas. São 197 apartamentos decorados em estilo império, Luis XV ou Luis XVI. 

Já o Llao Llao, a 28 quilômetros de Bariloche – mas equipado com serviços de transfer permanentes, 

foi construído como um palácio na beira do lago no ano de 1940. Inteiramente recuperado em 93 e 

recentemente ampliado, o hotel é um destino em si mesmo, já que oferece programas de inverno 

e de verão para seus hóspedes. O hotel também conta com um amplo campo de golfe.

A Argentina que preferimos. 
Só que em grande estilo
Nos hotéis Alvear e Llao Llao você vai ver as  
cidades argentinas com um outro (e refinado) olhar 
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Um retiro andino para quem 
curte aventura e exclusividade
Do outro lado do Lago Nahuel Huapi, Villa La Angostura  
é um retiro luxuoso para quem gosta dos Andes sem agito 
DO LADO OPOSTO a Bariloche, mas também em frente ao lago Nahuel Huapi e com vistas deslumbrantes dos 

Andes, a pequena Villa La Angostura é um endereço para quem busca exclusividade e sofisticação. A neve 

também tinge de branco suas montanhas no inverno, o que permite a prática de esportes de inverno em Cerro 

Bayo. Ou, no verão, inúmeros esportes de aventura, desde a pesca esportiva no pequeno rio Correntoso, até 

caminhadas e cavalgadas.  Para quem busca hospedagem qualificada, a Interpoint oferece os dois melhores 

hotéis da vila. O clássico Hotel Correntoso, surgido a partir de uma cabana construída em 1917 pelo pioneiro 

Primo Capraro e hoje membro da Small Luxury Hotels of the World. Ou o moderníssimo Sol Arrayan, debruçado 

sobre uma encosta frente ao lago, com praia privativa, apartamentos confortáveis e ótima gastronomia.

Other Frontiers
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