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Há quinze anos ajudamos nossos clientes a planejar suas viagens, oferecen-
do o melhor em matéria de destinos e roteiros para uma nova experiência ou

repetição de uma viagem inesquecível. É você, portanto, que nos move a pesqui-
sar o diferente, o melhor, e a descobrir as novas tendências do mercado. O sucesso de

nosso primeiro número e o resultado das pesquisas feitas junto aos nossos passageiros orien-
tou-nos na escolha dos destinos aqui apresentados. Aos nossos parceiros e fornecedores,
muito obrigado. Estamos certos de que os resultados serão ainda mais compensadores.
Envolva-se com este catálogo e atualize suas preferências de destinos de férias. Estamos
aguardando sua ligação para fornecer-lhe maiores detalhes, ou para receber sua reserva.

Um abraço,
Heloisa Ferreira da Rosa Levy

H
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Anúncio
United



Céu azul, neve perfeita para esquiar, paisagens de tirar o fôlego e

gente amável para recebê-lo: bem-vindo às estações de ski dos

Estados Unidos. De Leste a Oeste da América, uma seleção das

melhores pistas e melhores acomodações para esportistas, monta-

nhistas ou — por que não? — casais apaixonados.

ki USAS
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AS PE N,
AR RO G A N T E,
OS T E N S I VA,
IM P O N E N T E. . . .
P O R É M,
SI M P L E S M E N T E

PE R F E I TA
O mais renomado Ski Resort do
mundo, escolhido sempre por
aqueles que sabem o que é bom e,
que além do luxo e conforto, não
dispensam um ski de qualidade.
Bumps excitantes, pistas fascinantes,
vida noturna intensa. Venha viver
esta experiência única com a
Interpoint, a número 1 em vendas
de Aspen no mundo.
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AS PE N
Nossos pacotes incluem passagem aérea
S.Paulo/Denver/S.Paulo em classe econômica, 
7 noites de hospedagem, 6 dias de ski lift válidos
para Aspen, Buttermik, Aspen Highlands e
Snowmass, todas as taxas e seguro viagem.

The St. Regis (cinco estrelas): US$ 2 544
(21 nov. a 04 dez./99) e US$ 3605 (25 fev. a 
20 mar./2 000).

Aspen Club Lodge (cinco estrelas): US$ 3 164
(04 jan. a 10 fev./2 000.) e US$ 2 961 (25 fev. a
11 abr./2 000).

The Gant (quatro estrelas) Sup.: US$ 2 734
(25 fev. a 24 mar./2 000).

Aspen Square (quatro estrelas): US$ 2 715
(25 fev. a 24 mar./2 000).

The Inn at Aspen (quatro estrelas): US$ 2 632
(05 jan. a 11 fev./2 000).

Chateau Aspen (três estrelas McCartney
Property Management): US$ 2 223 (21 nov.
a 04 dez./99 e 28 mar. a 19 abr./2 000).



SN OW M A S S ,
CR I A D O PA R A

O SK I
A apenas 13 km de Aspen,
construído na encosta das
montanhas, especialmente
para a prática do ski,
Snowmass é um dos
melhores Ski Resort da
América do Norte,
conhecido por suas longas e
excitantes pistas. Todos em
Snowmass, de crianças à
idosos, de inciantes à
experts, encontrarão a pista
adequada.

Nossos pacotes incluem:
passagem aérea
S.Paulo/Denver/S.Paulo em
classe econômica, 7 noites
de hospedagem, 6 dias de
ski lifts, válidos para Aspen.
Buttermilk, Aspen,
Highlands e Snowmass,
todas as taxas e seguro
viagem.

Silvertree (cinco estrelas):
US$ 2 714
(20 nov. a 04 dez.) e 
US$ 3 629 (25 dez a 04
jan./2 000).

Wildwood (quatro estrelas):
US$ 1 719
(21 nov. a 04 dez.) e 
US$ 2 977 (25 dez. a 02
jan./2 000).

Crestwood (cinco
estrelas): US$ 2 014
(21 nov. a 04 dez. e 31 mar.
a 23 abr./2 000).

Woodrum V (cinco estrelas
Snowmass Lodging
Company):
US$ 2 933 quatro pessoas
(06 jan. a 11 fev./2 000).
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KEY S TO N E,
FÉ R I A S D E
IN V E R N O E M
FA M Í L I A
Keystone é um resort com
características geográficas
privilegiadas. Seu principal vilarejo
fica na beira de um magnífico lago
onde se pode patinar ao som de
música, dia e noite. Possui um
sistema de ski noturno que 
permite mais de doze horas 
diárias de pistas abertas.
Hotéis de alto padrão, restaurantes
sofisticados como o maravilhoso
“Four Diamond” e outros
aconchegantes, onde a qualquer
hora do dia se pode saborear um
delicioso “fondue”, ótimos meios de
elevação e neve entre outubro e
junho completam um cenário per-
feito para as suas férias em família.

Nossos pacotes incluem: passagem
aérea S.Paulo/Denver/S.Paulo em
classe econômica, 7 noites de
hospedagem, 6 dias de ski lift, todas
as taxas e seguro viagem.

Keystone Lodge (quatro estrelas):
US$ 1 937 (10 out. a 04 dez./99),
US$ 2 405 (5 dez. a 02 jan./2 000) e
US$ 2 393 (03 jan. a 16 fev./2 000).

The Inn (três estrelas)
US$ 1 854 (10 out. a 04 dez./99 e
02 a 30 abr./2 000).

River Run (quatro estrelas):
US$ 1 915 (10 out. a 04 dez./99 e
02 a 30 abr./2 000).

Resort Condominiums
(três estrelas): US$ 1 827 (10 out. a
25 dez./99 e 02 a 30 abr./2 000).
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VA I L . . .  UM A
VE Z SÓ NÃ O
BA S TA!
Vail, uma cidade criada ao
estilo europeu, no coração do
Colorado, oferece o máximo,
tanto para principiantes
quanto para esquiadores
experientes. Com uma única
montanha, a maior área
esquiável do EUA, Vail ainda
possui uma deliciosa e variada
programação “après-ski”.
Nenhum outro ski resort do
mundo se compara a Vail na
combinação entre áreas
esquiáveis, ski lifts de alta
velocidade, restaurantes finos e
ambientes sofisticados.

Nossos pacotes incluem:
passagem aérea
S.Paulo/Denver/S.Paulo, 7
noites de hospedagem, 6 dias
de ski lift, todas as taxas e
seguro viagem.

Vail Cascade (cinco estrelas):
US$ 2 498 (01 a 16 dez./99).

The Lodge at Vail (cinco
estrelas): US$ 3490 (22 dez. a
01 jan./2 000).

Lodge Tower (quatro estrelas):
US$ 2 849 (02 jan. a 11
fev./2 000).

Vail Village Inn (três estrelas):
US$ 2 661 (22 dez. a 01
jan./2 000).
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BR E C K E N R I D G E,
UM A VI L A

VI TO R I A N A
Breckenridge, com seu incomparável
estilo vitoriano, pode se orgulhar de
ter mais dias ensolarados do que
Miami. Com uma das maiores
temporadas de ski do Hemisfério
Norte, Breckenridge tem o charme de
uma cidade histórica da mineração,
com todas as vantagens do mundo
moderno. Uma infinidade de opções
de aventuras somadas à ótima
qualidade das pistas fazem de
Breckenridge um lugar inesquecível.

Nossos pacotes incluem: passagem
aérea S.Paulo/Denver/S.Paulo em
classe econômica, 7 noites de
hospedagem, 6 dias de ski lift, todas as
taxas e seguro viagem.

Great Divide Lodge (cinco estrelas):
US$ 3 632 (24 dez. a 01 jan./2 000).

Beaver Run Resort (quatro estrelas):
US$ 1 970 (12 nov. a 04 dez./99 e 09
a 24 abr./2 000).

The Atrium (quatro estrelas):
US$ 3 459 (24 dez. a 01 jan./2 000).

The Lodge & Spa (quatro estrelas):
US$ 3 052 (02 jan. a 18 fev./2 000).
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BE AV E R CR E E K,
PR I VAC I D A D E,
IN T I M I D A D E E LU XO
Privacidade, intimidade e luxo são as
características de Beaver Creek. Por
algum tempo conhecida como a
“pequena irmã” de Vail, foi
especialmente construída para a
prática de ski em um vale totalmente 
“ski-in/ski-out”.
Hoje, Beaver Creek é reconhecida
como um ski resort de nível
internacional, com um alto padrão em
hotelaria e espaçosos condomínios.

Nossos pacotes incluem: passagem
aérea S. Paulo/Denver/S.Paulo em
classe econômica, 7 noites de
hospedagem, 6 dias de ski lift, todas as
taxas e seguro viagem.

Hyatt Beaver Creek (cinco estrelas):
US$ 2 565 (24 nov. a 04 dez./99).

The Charter at Beaver Creek
(quatro estrelas): US$ 2 372
(24 nov. a 04 dez./99).

Inn at Beaver Creek (quatro estrelas):
US$ 4 070 (25 dez. a 03 jan./2 000).

The Pines Lodge (quatro estrelas);
US$ 3 052 (04 jan. a 04 fev./2 000).



20

ST E A M B OAT,
SI M P L E S M E N T E
DI F E R E N T E
A mais de dois mil metros de
altura nas Montanhas
Rochosas, com neve farta e a
tradicional hospitalidade do
oeste americano, Steamboat foi
escolhida como endereço
permanente por nada menos
que 43 esquiadores
profissionais americanos.
Como se essas credenciais já
não fossem suficientes,
Steamboat oferece ainda o
famoso ski de floresta, um dos
mais modernos e eficientes
sistemas de ski lifts dos Estados
Unidos.

Nossos pacotes incluem:
passagem aérea
S.Paulo/Denver/S.Paulo em
classe econômica, 7 noites de
hospedagem, 6 dias de ski lift,
todas as taxas e seguro viagem.

Sheraton Steamboat Resort
(cinco estrelas):
US$ 1 845 (24 nov. a 04
dez./99).

Sheraton Luxury Suites
(cinco estrelas):
US$ 2 429 — 4 pessoas 
(24 nov. a 04 dez./99).
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MA M M OT H,
AS NEV E S D A
CA L I F Ó R N I A
Encravado numa das mais belas
paisagens da Califórnia, Mammoth
tem uma preocupação especial com
o lazer em família, oferecendo
instrutores amáveis e altamente
qualificados. Escolha Mammoth
para suas férias de inverno e você
terá a oportunidade de conciliá-la
com alguns dias em Los Angeles,
Las Vegas ou San Diego,
desfrutando de suas delícias —
compras, Disney, cassinos... Em
Mammoth, onde a natureza cria
uma inesquecível experiência de ski
e snowboard, o sol da Califórnia
brilha todos os dias.

Nossos pacotes incluem: 7 noites de
hospedagem, 6 dias de ski lift, todas
as taxas e seguro viagem.

Mammoth Mountain Inn
(quatro estrelas): US$ 1 225
(17 a 25 dez./99).

Jumper Springs Lodge
(quatro estrelas): US$ 1 282
(28 nov. a 16 dez./99).

Alpenhof Lodge (três estrelas):
US$ 710 (03 a 13 jan./2 000
e 22 jan. a 17 fev./2 000).
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PA R K CI T Y,
DE E R VA L L EY
VE N H A ES QU I A R
N A SE D E D A S
OL Í M PI A D A S D E
IN V E R N O D E
2002
Localizadas a 30 km da cidade
de Salta Lake City, no estado de
Utah, essas estações de inverno
foram escolhidas para sediar os
Jogos Olímpicos de Inverno, o
que prova a qualidade de suas
instalações. Em Park Ciy você
tem ótimas atrações “après-ski”
como lojas e boutiques, feiras,
jogos do NBA basketball,
festivais de cinema e shows da
Broadway. Park City é
conhecida por ter a melhor neve
do mundo, e conta com mais de
130 restaurantes, bares e clubes,
capazes de satisfazer todos os
gostos.

Nossos pacotes incluem: 7
noites de hospedagem, todas as
taxas e seguro viagem.

Stein Eriksen Lodge
(cinco estrelas - Deer Valley):
US$ 2 691 (20 jan. a 01
abr./2 000).

Mont Cervin (quatro estrelas -
Deer Valley): US$ 1 273
(04 dez. a 17 dez. e 04 a 19
jan./2 000).

Park Avenue (quatro estrelas -
Park City Mountain Resort):
US$ 1 061 (18 dez. a 02
jan./2 000).

The Yarrow Resort Hotel
(quatro estrelas - Park City
Mountain Resort): US$ 833
(01 nov. a 23 dez./99).
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LA K E TA H O E,
UM A E X P LO S Ã O D E
B E L E Z A N AT U R A L
Cassinos, hotéis charmosos e toda a 
estrutura de um dos mais procurados
destinos de férias dos Estados Unidos estão
também à disposição dos praticantes de
esportes de inverno na região de Lake Tahoe.
Há duas áreas especialmente indicadas 
para os esquiadores: Squaw Valley, que
possui um fantástico megacomplexo, com
405 acomodações, restaurantes, áreas de
patinação, piscinas e spas; e Heavenly, com
nove montanhas preparadas para os
esquiadores, belos hotéis e agitada vida
noturna.

Nossos pacotes incluem: 7 noites de
hospedagem, todas as taxas e seguro viagem.

Resort at Squaw Creek: US$ 1.239 
(01 nov. a 16 dez./99 e 03 jan. a 17
fev./2 000 e 28 fev. a 30 mar./2 000).

Embassy Suites Resort: US$ 798 
(29 jan. a 17 fev./2 000 e 21 fev. a 01
abr./2 000).

Harveys Resort Hotel & Cassino:
US$ 487 (02 a 21 jan./2 000 e 31 mar.
a 30 abr./2 000).





Anúncio
Canadian
Airlines



O Canadá aparece, cada vez mais, como uma excelente alternativa

para a prática de esportes de inverno, porque a neve é farta, a tem-

porada é longa e o povo é quente. Além disso, os resorts canadenses

oferecem toda a estrutura que se pode esperar de um país de primeiro

mundo. Para tudo estar absolutamente perfeito, agora só falta você.

ki CanadáS
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HE L I S K I PA R A
EX PE RTS
Uma experiência única em
British Columbia: voar em
helicóptero até os cumes mais
altos e esquiar deixando vestígios
na neve virgem, onde não
existem pistas demarcadas nem
meios de elevação.

Nosso pacote inclui: 7 noites de
hospedagem no rústico Bell
Lodge, traslados, pensão
completa, guia especializado para
acompanhamento durante toda a
aventura e taxas. Preço:
US$ 4 587 (janeiro e abril de
2 000).
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SN OW M O B I L E,
EM O Ç Ã O N A NEV E
Venha curtir a paisagem do inverno
canadense com emoção numa
excitante expedição de
snowmobile, percorrendo o interior
da província de Quebec.
Os passeios nestas motos,
especialmente projetadas para a
neve, são monitorados por guias
especializados, que conduzem
grupos de cerca de 8 pessoas em
jornadas de até 200 km por dia.

Nosso pacote Inclui: passagem
aérea S.Paulo/Quebec/S.Paulo em
classe econômica, traslados, 4
noites de hospedagem em Quebec
City, no maravilhoso Chateau de
Frontenac, uma noite de
hospedagem no Hotel La
Miscoutine e uma noite no
Manoir Richelieu. Preço: 
US$ 2 344 (de 25 de jan. a 17 de
mar. de 2 000).
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TREMBLANT,
O MAIS FRANCÊS DOS
RESORTS CANADENSES
No coração do Quebec, junto às
Montanhas Laurentianas, encontra-se o
mais francês de todos os resorts do
Canadá. Charmoso, desafiador, esse
resort é também conhecido como a
capital mundial do snowmobile,
porque tem excelentes condições para a
prática da modalidade.
O seu charme, o colorido da sua
arquitetura e sua beleza natural
incomparável acolhem de braços
abertos aqueles que o visitam.
Some-se a isto boutiques exclusivas,
bistrôs e cafés com mesinhas nas
calçadas, pequenas doceiras,
restaurantes de nível internacional.

Nossos pacotes incluem: passagem
aérea S.Paulo/Montreal/S.Paulo em
classe econômica, 3 noites de
hospedagem em Montreal, 7 noites de
hospedagem em Mont Tremblant,
traslados, city tour em Montreal, todas
as taxas.

Queen Elizabeth (Canadian Pacific)
Chateau Mont Tremblant (cinco
estrelas): US$ 1 348 (01 nov.
a 04 dez./99), US$ 1 645 (05 jan. 
a 11 fev./2000), US$ 1 763 (12 fev. a
12 abr./2 000).

Queen Elizabeth (Canadian Pacific)
La Chouette (três estrelas): US$ 1 224
(01 nov. a 04 dez. e 01 a 30
abr./2 000), US$ 2 463 (25 dez. a 01
jan./2 000) e US$ 1 272 (18 a 31
mar./2 000).



MO N T ST.  AN N E,
UM A CH A R M O S A
MO N TA N H A AO L A D O
D E U M RE QU I N TA D O
CE N T RO UR B A N O
Mt. St. Anne é reconhecida pela
qualidade de suas pistas e pelas
excepcionais condições de neve da
região. Ideal tanto para esquiadores
iniciantes como para “experts”, Mont
St. Anne oferece um ski dinâmico e de
qualidade. Ela é a mais alta montanha
do Canadá para a prática do ski
noturno e conta, também, com a
melhor escola de snowboard do país. 
É ainda uma excelente opção para quem
quer usufruir das delícias de se hospedar
aos pés de uma montanha e, ao mesmo
tempo, estar próximo a uma grande
cidade como Quebec.

Nossos pacotes incluem: passagem aérea
S.Paulo/Quebec/S.Paulo, 3 noites de
hospedagem em Quebec City, 4 noites
de hospedagem em Monte St. Anne,
traslados, assistência do nosso receptivo
local, todas as taxas e seguro viagem.

Chateau Frontenac / Chateau Mont
St. Anne (cinco estrelas ambos,
Canadian Pacific): US$ 1 698 (01 nov. a
04 dez.), US$ 1 936 (02 a 31 jan/2 000)
e US$ 1 536 (01 a 11 fev./2 000).

Manoir Victoria / Village Touristique
Mt. St. Anne (quatro estrelas):
US$ 1 345 (01 nov. a 04 dez. e 26 mar.
A 30 abr./2 000), US$ 1 583 (04 a 27
jan./2 000).



BA N F F, ON D E TU D O AC O N T E C E
Uma cidade para toda a família, pelas inúmeras atividades de
inverno que oferece. Ski com pistas para todos os níveis em
duas montanhas a 15 minutos do centro, cross country, golf,
tênis, pesca, patinação no gelo, dog sledge e horse sledge.
Excelentes restaurantes, boates, discotecas e inúmeros festivais.
Calgary é uma vibrante e moderna cidade com muitos hotéis de
primeira classe. Hospitalidade cativante. Shoppings sofisticados.

Nossos pacote incluem: passagem aérea
S.Paulo/Calgary/S.Paulo em classe econômica, 7 noites de
hospedagem em Banff, 2 noites de hospedagem em Calgary,
traslados, todas as taxas e seguro viagem.

Banff Spring e Palliser Hotel (cinco estrelas): US$ 1 516
(01 nov. a 04 dez./99), US$ 1 707 (04 a 28 jan./2 000 e 01 a
30 abr./2 000).

Banff Caribou Lodge e Delta Bow Valley Inn (quatro
estrelas):  US$ 2 002 (24 dez. a 02 jan./2000), US$ 1 560 (03
a 31 jan./2 000 e 23 a 30 abr./2 000).

Swiss Village/Ramada Hotel Downtown (três estrelas):
US$ 1 460 (01 nov. a 04 dez./99), US$ 1 501 (29 jan. a 30
abr./2 000).
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LA K E LO U I S E ,
A MA I S BE L A D A S
ES TA Ç Õ E S D E SK I
É considerado o ski resort mais bonito da
América do Norte, à beira de um lago tranqüilo
e aos pés dos impressionantes picos das
Montanhas Rochosas. Ideal para famílias que
gostam de passar todo o dia esquiando na
montanha (distante somente 5 minutos), e de
desfrutar à noite de inúmeras opções
gastronômicas oferecidas pelos diversos
restaurantes do Chateau Lake Louise. Para os
que preferem opções noturnas mais agitadas,
Banff, distante meia hora de carro, se
encarregará de proporcionar estes momentos.

Nossos pacotes incluem: passagem área
S.Paulo/Calgary/S.Paulo em classe econômica,
7 noites de hospedagem, traslados, todas as
taxas e seguro viagem.

Chateau Lake Louise (cinco estrelas):
US$ 1 947 (19 dez. a 26 dez./99),
US$ 1 581 (03 a 28 jan./2 000),
US$ 1 670 (29 jan. a 31 mar./2 000)

Lake Louise Inn (quatro estrelas):
US$ 1 325 (01 nov. a 04 dez./99),
US$ 1 498 (05 jan. a 03 fev./2 000).
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AS MO N TA N H A S
EN C A N TA D A S D E
WH I S T L E R
Localizada a 120 km de Vancouver,
a estação de Whistler vem
recebendo há cinco anos o título de
Resort número 1 da América do
Norte, outorgado pela revista
especializada “Ski & Skiing”. E não
é sem razão. Com seu charme
inconfundível, Whistler está na base
das duas mais altas montanhas da
América do Norte: Blackcomb
Mountain e Whistler Mountain.

Nossos pacotes incluem: passagem
aérea S.Paulo/Vancouver/S.Paulo
em classe econômica, 7 noites de
hospedagem, traslados, taxas e
seguro viagem.

Chateau Whistler Resort (cinco
estrelas): US$ 1 601 (19 nov. a 22
dez./99) e US$ 2 140 (04 jan. a 03
fev./2 000).

Whistler Chalets (quatro estrelas):
US$ 1 410 (19 nov. a 04 dez./99)  e
US$ 2 781 (24 dez. a 02
jan./2 000).

JA S PE R, SA N T U Á R I O
EC O L Ó G I C O
O grandioso cenário das montanhas
Rochosas, e mais de 800 lagos
preservados por um grande parque
nacional, são as grandes atrações
que fazem dessa estação de ski um
privilégio de poucos. 

Nosso pacote inclui passagem aérea,
7 noites de hospedagem, traslados,
taxas e seguro viagem.

Jasper Park Lodge (cinco estrelas):
US$ 1 095 (01 nov. a 04 dez./99) e
US$ 1659 (03 a 28 jan./2 000 e 01
a 28 abr./2 000).

Sawridge (quatro estrelas):
US$ 1 486 (02 a 29 jan./2 000).



Anúncio
Canadian

Pacific



Você certamente já ouviu falar no Club Med, seu conforto, sua

mordomia e, especialmente, sua interminável animação. Agora

imagine o mesmo conceito de hospedagem e lazer aplicado aos

melhores ski resorts da Europa. Gostou? Pois a Interpoint oferece

esse programa para você.

ki EuropaS
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OS CLU B ME D D E
SK I .  ES C O L H A O
SE U!
Nosso pacote inclui: 7 noites de
hospedagem, ski pass, aulas de ski e
todas as refeições.

Saint-Moritz Roi Soleil (Suíça):
A paisagem do maciço de Engadin,
um ambiente internacional, pistas
magníficas e um excelente hotel.
Por US$ 858 (no mês de janeiro) e
US$ 1 211 (no mês de fevereiro).

Val d'Isère (França): A meca do
ski, com seus 300 km de descidas, é
o centro de treinamento preferido
pelos campeões. Por US$ 889 (em
janeiro) e US$ 1 225 (em fevereiro).

Tignes Val Claret (França): Um
lugar para  esquiar sem moderação
numa das melhores pistas de ski do
mundo, super-equipada. Por
US$ 938 (em janeiro) e US$ 1 190
(em fevereiro e março).

Chamonix (França): Emocionantes
descidas nas pistas de Vallée
Blanche e deliciosos fondues fazem
parte do cardápio das suas férias
neste Club Med. Por US$ 770
(dezembro e janeiro) e US$ 966
(em fevereiro).



ruzeiros
O início do terceiro milênio marca a volta da era das grandes

navegações. Há um número crescente de roteiros pelos sete mares,

em navios que não param de se reinventar para proporcionar

entretenimento e glamour aos seus passageiros. A Interpoint apre-

senta aqui uma seleção de cruzeiros para a sua escolha.

C
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WI N D S TA R CRU I S E S
Descubra o encanto de conhecer o
mundo a bordo do Windstar.
Antes de comprar um cruzeiro em
um navio tradicional, surpreenda-se
com o Windstar. Elegância e luxo
não faltam em um ambiente de iate
particular que veleja pelos melhores
destinos do jet set internacional.

ROT E I RO S E PR E Ç O S:

❑ Caribe à bordo do Wind Spirit
(Estados Unidos/Ilhas Virgens/St.
Martin/St. Barth....): 7 dias nos
meses de janeiro e fevereiro:
US$ 2 217 (cat. B) e 
US$ 2 337 (cat. A).

❑ Caribe à bordo do Wind Surf
(Barbados/St. Martin/St. Barth...):
7 dias nos meses de janeiro e
fevereiro: US$ 2 217 (cat. B) e 
US$ 2 337 (cat. A).
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CRU Z E I RO S CRY S TA L,
A NAV E G A Ç Ã O SE I S
ES T R E L A S
Eleita por especialistas como a melhor
companhia marítima do mundo pelo
quarto ano consecutivo, a Crystal
Cruises oferece cruzeiros num padrão
superior aos demais.
A diferença está nos detalhes. Nas
cabines luxuosas, na cozinha
comandada por chefs de reputação
internacional, nas requintadas
atividades de bordo e, especialmente,
numa tripulação minuciosamente
selecionada e treinada para oferecer o
melhor serviço aos passageiros.

ROTEIROS E PREÇOS

❑ SOUTH AMERICAN HOLIDAY a bordo
do Crystal Harmony: 13 dias de
Barbados a Buenos Aires e 8 dias de
Fortaleza a Buenos Aires.
13 dias — saída 14 de dezembro/99 -
US$ 3 425
08 dias — saída 19 de dezembro/99  -
US$ 2 360 visitando Belém - Fortaleza
- Salvador - Rio de Janeiro
(preço por pessoa em cabine dupla
categoria "G").

❑ ALASKAN ADVENTURE a bordo do
Crystal Harmony: 12 dias de
Vancouver a San Francisco (saída 24 de
maio/2000): US$ 2 575 visitando
Victoria Island, Sitka, Skagway, Juneau,
Glacier Bay e Ketchikan (preço por
pessoa em cabine categoria "G").

❑ EPICUREAN ODYSSEY a bordo do
Crystal Simphony: 12 dias de Londres
a Roma (saída 04 de maio/2 000):
US$ 4 215 visitando Bordeaux, Lisboa,
Málaga, Villefranche, Livorno e
Portofino (preço por pessoa em 
cabine categoria "G").
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CRU Z E I RO S SI LV E R
SE A S , O S PE QU E N O S
NOT Á V E I S
A linha marítima Silver Seas é
diferenciada. Seus navios são
menores: o atendimento se torna
mais personalizado e a sensação de
navegar, mais emocionante.
Minuciosamente cuidadas e
equipadas, essas embarcações
também foram consideradas as
melhores em sua categoria por
conceituadas revistas internacionais.

ROTEIROS E PREÇOS:

❑ TANGOS & SAMBAS a bordo do
Silver Wind: 7 dias de Buenos Aires
ao Rio de Janeiro (saída 12 de
março/2 000):  US$ 4 695 visitando
Rio Grande, São Francisco do Sul,
Santos e Ilha Grande (preço por
pessoa em cabine dupla categoria
"Vista Suite").

❑ GREEK ISLES a bordo do Silver
Wind: 14 dias de Atenas a Veneza
(saída 6 de maio/2 000):
US$ 8 995, ou roteiro parcial
(Atenas/Istambul ou
Istambul/Veneza): US$ 4 695
vistiando Mykonos, Rhodes, Kas,
Marmaris, Kusadasi, Istambul,
Katakolon, Korfu e Drubovnik
(preço por pessoa em cabine dupla
categoria "Vista Suite").

OUTRO ROTEIRO:

❑ GOLDEN MEDITERRANEAN a
bordo do Silver Cloud: 14 dias —
de Barcelona a Veneza (saída 31
maio/2 000): US$ 9 695.



A VOLTA AO MUNDO DO MILÊNIO A BORDO
DO LENDÁRIO QUEEN ELIZ ABETH 2
Um navio clássico, projetado e construído para longos percursos, com motores
possantes e velozes que permitem mais tempo nas escalas. 
Tripulação experiente, luxo, conforto e ambientes totalmente redecorados. Uma
lenda dos mares.

DATAS DE SAÍDA E PREÇOS:

❑ New York (6 de janeiro) a New York (20 de abril) ou Miami (8 de janeiro) a
Miami (22 de abril). Roteiro de 104 dias por US$ 13 510 (em cabine interna
dupla) até US$ 14 848 (em cabine externa dupla).

OUTROS ROTEIROS:
❑ New York/San Francisco ou Los Angeles - 15 dias de viagem.
6 a 21 de janeiro/2 000 (travessia do Canal do Panamá): US$ 4 090 — o
acompanhante pagará somente 70% do valor do primeiro passageiro (em cabine
interna dupla).

❑ Cingapura/Cape Town — 20 dias de viagem. 11 a 31 de março/2 000:
US$ 6 140 (em cabine interna dupla) e US$ 8 240 (em cabine externa dupla).

❑ Sidney/Hong Kong — 16 dias de viagem. 17 de fevereiro a 11 de
março/2 000: US$ 5 000 (em cabine interna dupla) e US$ 6 680 (em cabine
externa dupla).
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TE R R A AU S T R A L I S ,
U M A AV E N T U R A N A
TE R R A D O FO G O
Em um navio especialmente
desenhado para navegar pelas
latitudes mais meridionais do
planeta, você visitará portos
longínquos e lugares deslumbrantes,
com todo o conforto de uma
embarcação moderna. 

ROT E I RO S E P R E Ç O S:

❑ Punta Arenas/Ushuaia (4 noites):
saídas aos sabados, de 02 de
outubro a 15 de abril/2 000:
US$ 1 244.

❑ Ushuaia/Punta Arenas (3 noites):
saídas às quintas, de 06 de outubro
a 19 de abril/2 000: US$ 1 078.

SKO R PI O S, O S
FI O R D E S E A S
GE L E I R A S D A
PATAG Ô N I A
Uma experiência única e
memorável. Você fará contato com
populações primitivas da Patagônia
e chegará muito próximo das
milenares geleiras do Glacial da
Laguna de San Raphael.

NAV I O S E P R E Ç O S:
❑ Skorpios I: US$ 1 050 (18 dez. a
11 mar./2 000).

❑ Skorpios II : US$ 1 400 (18 dez.
a 11 mar./2 000).

❑ Skorpios III: US$ 1 700 (18
dez. a 11 mar./2 000).

Todos os cruzeiros com 6 noites a
bordo, pensão completa e bebidas
incluídas, banhos termais, excursões
em botes a motor e taxas portuárias.

EX P LO R E R, U M
ES PE C I A L I S TA N A
AN T Á RT I C A
Pioneiro nos cruzeiros polares no
hemisfério Sul da Terra, o Explorer
é um velho conhecido dos milhares
de pingüins, focas e demais habi-
tantes desta fascinante Antártica.

ROT E I RO S,  DATA S D E

SA Í D A S E PR E Ç O S:

❑ Antártica e Ilhas Falkland: 6 de
fevereiro de 2 000 a partir de 
US$ 8 185.

❑ Antártica, Ilhas Falkland e
Geórgia do Sul: 22 de janeiro e 19
de fevereiro de 2 000 a partir de
US$ 9 690.



pas
O encontro com você mesmo. O equilíbrio entre o corpo e o

espírito. Imagine tirar suas férias em um local atraente, equipa-

do para cuidar da saúde de seu corpo e de sua alma. A

Interpoint representa alguns estabelecimentos desse tipo: são

os melhores spas do mundo.

S
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HEALTH AND BEAUTY

LA WI E D E M A N N
PA R K K L I N I K
Localizado na cidade de Meersburg,
perto de Colônia, na Alemanha, o
conceito geral deste spa inclui trata-
mento regenerativo, técnicas de
relaxamento, fisioterapia, esportes e
orientação dietética.
O La Wiedemann tem apartamentos
especiais para pessoas alérgicas, e fica
dentro de um parque com vista para
o Lago de Constanza e os Alpes
suíços. Assistência permanente de
médicos especializados e 
alimentação natural.

Nosso pacote inclui: 6 noites de
hospedagem com todas as refeições,
exame e consulta admissional, 2
massagens, 2 sessões de
reflexoterapia, 2 banhos de aroma, 1
exame médico e 1 consulta para
assuntos de dieta. Preço: US$ 969.

TH E MA N E L E
BAY HOT E L

(THE LUXURY COLLECTION)
Na Ilha de Lanai, Havaí, um lugar
íntimo para relaxar, exercitar-se ou,
simplemente, tirar férias.
A especialidade do The Manele são
os tratamentos de beleza — e o hotel
conta com uma equipe de
especialistas para cada parte
de seu corpo.
O pacote Romance oferece um
mínimo de 2 noites, incluindo
champanhe e flores na chegada ao
hotel, café da manhã servido no
apartamento e taxas. Preço: US$ 610
por noite (dezembro de 99, janeiro,
fevereiro e março de 2 000).
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HEALTH AND BEAUTY

BE L L AG G I O
LA S VE G A S
Embora quase novo, muitas pessoas já
o consideram como um dos melhores
hotéis do mundo. Com seis piscinas e
quadras de tênis inspiradas em vilas do
mediterrâneo, além de cassinos e
atrações como o Cirque du Soleil, o
Bellagio oferece tratamentos corporais
baseados na melhor tradição dos spas
europeus.

Nosso pacote inclui: 2 noites de
hospedagem, café da manhã, duas
sessões no spa (de 50 minutos cada),
uso diário e ilimitado de
hidromassagem, sauna, jacuzzi, fitness
center e piscinas. Preço: US$ 915,00
(até 23 de dezembro de 99).

Hotel Termas Puyehue
Um esplêndido complexo termal
chileno, situado em Osorno (Chile). 
Nosso pacote inclui: passagem aérea, 5
noites de hospedagem, pensão
completa, uso ilimitado das piscinas
termais. Preço: US$ 1 221 (de 1 de
janeiro a 21 de fevereiro de 2 000) e
US$ 1 041 (de 22 de fevereiro a 15 de
março de 2 000).
The Lodge & SPA at Cordillera
Em Vail, no Colorado, esse luxuoso
resort localizado em 6.800 acres de
área privativa oferece vistas
estonteantes das montanhas. São
35 opções de tratamento, incluindo
massagem, hidroterapia, fitness, beleza
e até meditação.
Nosso pacote inclui: 5 noites de
hospedagem, pensão completa, 2 horas
de massagem corporal, 2 hora de
hidroterapia, 2 horas de banho de
lama e de algas, 1 hora de tratamento
facial, 1 máscara de colágeno, 1
amaciamento capilar, manicure,
pedicure e 5 aulas de aeróbica. Preço:
US$ 1 487 (de 3 de outubro a 19 de
dezembro de 99).
Banff Springs
Este maravilhoso resort é um castelo
localizado num dos mais belos lugares
da terra, o Parque Nacional de Banff.
Você poderá aproveitar os banhos com
água mineral e ervas, os tratamentos
faciais e as piscinas com cascatas em
várias temperaturas. 
Nosso pacote inclui: 3 noites de
hospedagem, 3 refeições diárias. 
Preço: US$ 1 095 (até 31 de 
dezembro de 99).
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MIND AND BODY

TH E CH O P R A CE N T E R
Em La Jolla, na Califórnia, a uma pequena
distância do mar, o The Chopra Center inovou
o conceito de spa, oferecendo uma fusão de
práticas médicas ocidentais com técnicas
Ayurvedic. Não existem acomodações, os clientes
se hospedam em um hotel próximo e vão ao spa
durante o dia para realizar o tratamento.

Nosso pacote inclui: 3 dias de tratamento,
orientação médica, 3 refeições diárias
vegetarianas, meditação, aulas, sessões 
(70 minutos) de terapia Ayurvedic, ioga, técnicas
de alimentação natural. Preço: US$ 1 800
(novembro a janeiro de 2 000).

TH E PH O E N I C I A N RE S O RT
(TH E LU X U RY CO L L E C T I O N)
Considerado pelos leitores da conceituada revista
Travel & Leisure como o terceiro melhor spa dos
Estados Unidos, o Phoenician fica no estado do
Arizona. O spa oferece aeróbica, sala de pesos,
salão completo de beleza, atrium de meditação,
jacuzzis, saunas, hidromassagem, banho suíço e
demais comodidades de um hotel cinco estrelas.

Nosso pacote Romance tem um mínimo de duas
noites, incluindo champanhe e flores na chegada
ao hotel, café da manhã servido no apartamento
e taxas. Preço: US$ 630 por noite (em novembro
e dezembro de 99) e US$ 690 por noite (para os
primeiros três meses de 2 000).

TH E ORC H I D AT
MAU N A LA N I

(TH E LU X U RY CO L L E C T I O N)
As principais missões desse spa havaiano
são o rejuvenescimento e o relaxamento. Para
isso, o The Orchid oferece bandagem com
plantas medicinais, fangoterapia, massagem
facial, Ayurvedic, tratamento para celulite,
esfoliação corporal e hawaiian body glow (ótimo
tratamento para a pele, feito com sal 
marinho e algas). 

Nosso pacote Romance tem um mínimo de duas
noites, incluindo champanhe e flores na chegada
ao hotel, café da manhã servido no apartamento
e taxas inclusas. Preço: US$ 410 por noite (de
novembro de 99 a março de 2 000).
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CH E C K-UP

EM MI A M I , U M
IN V E S T I M E N TO N A
SUA SA Ú D E
Em sua próxima viagem, prolongue sua
estadia: fique em Miami por mais quatro
dias e faça exames completos em um 
dos hospitais associados ao Saúde Miami.
Pelo preço do check-up você terá, além
dos exames e do atendimento médico,
hospedagem em um excelente 5 estrelas
de Miami.

Nosso pacote inclui: 3 noites de
hospedagem, com taxas inclusas;
traslados ou aluguel de carro, com
quilometragem livre; check-up completo.

OPÇÕES:

The Biltimore Hotel: US$ 1 802 por
pessoa em apartamento single (de 4 de
janeiro a 31 de março de 2 000).
The Gran Bay Hotel: US$ 1 757 por
pessoa em apartamento single (de 1 de
abril a 15 de maio de 2 000).
Sheraton Bal Harbour Beach Resort:
US$ 1 697 por pessoa em apartamento
single (de 16 de abril a 23 de junho de
2 000).
Sonesta Beach Resort Key Biscayne:
US$ 1 592 por pessoa em apartamento
single (de 12 de junho a 30 de setembro
de 2 000).

OS HOSPITAIS PARTICIPANTES SÃO:
Aventura Hospital and Medical Center;
Miami Children's Hospital; Miami Heart
Institute and Medical Center; Baptist
Hospital of Miami; Cedars Medical
Center; Mercy Hospital; Mount Sinai
Medical Center; South Miami Hospital;
University of Miami Jackson Memorial
Medical Center.
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rasil
Pouca chuva, belas paisagens, areia branca, brisa para refrescar...

Resistir à costa brasileira é um pecado capital! E você pode evitá-lo

reservando seu tempo para alguns de nossos resorts de nível inter-

nacional. Escolha o seu.

B
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PR A I A D O FO RT E
TR A N Q Ü I L I D A D E,
NAT U R E Z A
E EC O LO G I A

N O LI TO R A L
D A BA H I A
São 12 km de praias quase
intocadas, coqueirais sem fim,
recifes, piscinas naturais com
águas cristalinas, rios, corre-
deiras, lagoas e relíquias do
Brasil colonial. O Praia do
Forte Eco-Resort é um cenário
perfeito para férias.

Nosso pacote inclui: 7 noites
de hospedagem com café da
manhã, jantar com bebidas
nacionais inclusas. 
Preço: R$ 1 236 durante o mês
de janeiro de 2 000.
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CLU B ME D RI O D A S
PE D R A S , U M PE D A Ç O
D O PA R A Í S O A 120 K M
D O RI O
Numa região admiravelmente preservada
e protegida, este maravilhoso resort abre-se
para a Baía de Angra dos Reis. Em meio à
segunda maior reserva ecológica do país,
os amantes da natureza se sentirão
plenamente satisfeitos.

Nosso pacote inclui: 7 noites de
hospedagem, com pensão completa,
inclusive bebidas durante as refeições.
Preço: R$ 1 748,00 (válidos para todas as
semanas de janeiro de 2 000). Início de
cada programa: sempre aos domingos.

CLU B ME D ITA PA R I C A,
N O R I T M O D O A X É
Situado na ilha da Itaparica, a uma hora
de barco de Salvador, este Club Med é
famoso pela perfeita harmonia com que se
mistura à paisagem tropical da Bahia de
Todos os Santos.

Nosso pacote inclui: 7 noites de
hospedagem, com pensão completa,
inclusive bebidas durante as refeições.
Os programas iniciam-se aos domingos e
custam R$ 1 389,00 em janeiro e 
R$ 1 086,00 em fevereiro.
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TR A N S A M É R I C A
CO M A N D AT U B A,
LU XO, CR AVO
E CA N E L A
A 50 km de Ilhéus (terra da
Gabriela de Jorge Amado), a uma
pequena distância do continente,
fica o único resort do Brasil
incluído na seleta relação dos The
Leading Hotels of the World.
Uma mistura única de conforto,
diversão, infra-estrutura e bom
serviço.

Nosso pacote inclui: passagem
aérea em vôo fretado, 7 noites de
hospedagem, com café da manhã e
jantar, bebidas não-alcoólicas
durante as refeições, traslados de
chegada e saída. 
Preço: R$ 2 350,00 (entre 02 e 29
de janeiro de 2 000).



BLU E TR E E PA R K CA B O
D E SA N TO AG O S T I N H O,
U M CO N V I T E À
FE L I C I D A D E
Natureza, conforto e lazer fazem do Blue
Tree Park Cabo de Santo Agostinho um dos
melhores resorts da América do Sul. A
qualidade de seus serviços é única, assim
como a sua própria localização. Fica na Praia
do Paraíso, a 37 km do Aeroporto de Recife,
à beira mar, em extensa praia de areias
brancas.

Nosso pacote inclui: 7 noites de
hospedagem, com café da manhã e jantar,
coquetel de boas vindas. Preço: R$ 1.212,00
em janeiro e R$ 932,00 em fevereiro.



frica
As neves do Kilimajaro reinam sobre o continente da aventura. Dos

desertos do Norte às savanas povoadas de grandes mamíferos ao Sul, a

África oferece emoções que nenhuma outra parte da Terra pode mostrar.

Com o apoio da Interpoint, você chegará ao coração desse mundo sel-

vagem com luxo, conforto e requinte.

A´
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AS MI L E UM A
MA R AV I L H A S D A
TU N Í S I A
Distante apenas uma hora de vôo
da Europa, mas já no coração do
Saara, a Tunísia, no Norte da
África, é o grande destino do
momento. Seu litoral mediterrâneo
de 1300 km, seus oásis de
palmeiras no meio do Saara e seu
povo exótico e acolhedor, são um
convite ao viajante que quer ir 
mais longe.

O nosso pacote inclui: passagem
aérea, 7 noites de hospedagem em
apartamento categoria superior,
meia pensão, traslados de chegada e
saída, excursão de dia inteiro (com
almoço) às ruínas de Cartago e Sidi
Bou Said, um passeio pelo museu
do Bardo (famoso por possuir a
maior coleção de azulejos do
mundo), excursão de dia inteiro
(com almoço) à Kairouan,
visitando as ruínas de Suffetula;
excursão de dia inteiro (com
almoço) ao Cabo Bom e show
folclórico. Preços: US$ 2 352 (de 9
de dezembro de 99 a 23 de janeiro
de 2 000) e US$ 1 989 (de 24 de
janeiro a 30 de março de 2 000).
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KE N I A EX P LO R E R,
WA L K I N G SA FA R I
(A &K)
Em cada parada desse programa
você terá um itinerário planejado
para entrar em contato direto
com a vida selvagem do Quênia.
Um safári fotográfico com
emoções extras, como três dias de
exploração montado em um
camelo.

Nosso pacote inclui 12 dias de
acomodação confortável e boa
comida (com banheiros
compartilhados nos
acampamentos), serviço de guias
especializados durante os safáris,
traslados de chegada e saída,
diversas excursões.
Preço: US$ 4 295.

CO N QU I S T E O
KI L I M A N J A RO
(A &K)
Chegar ao cume nevado do pico
mais alto e mais famoso da África
é uma aventura possível. Basta ter
boa saúde e a volúpia da
conquista. Na fronteira entre o
Quênia e a Tanzânia, venha viver
conosco esse desafio.

Nosso pacote inclui: 8 dias de
acomodação em confortáveis
tendas de estilo iglu, que
permitem aos viajantes dispensar
as rústicas cabanas de montanha,
onde a maioria das pessoas
pernoitam, 6 dias no
Kilimanjaro, guia especializado,
carregadores e staff para o
acampamento, equipamentos e
mantimentos, permissões e taxas
para os parques.
Preço: US$ 2 985 (saídas diárias
de Arusha, sujeitas à
disponibilidade).
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HE M I N G WAY
SA F Á R I S E M
TE N D A S (A &K)
Conheça a África de verdade,
hospedando-se nos
surpreendentes hotéis-
acampamentos, em tendas de
lona com tempero de luxo. O
programa Hemingway é
aventura inesquecível, com todos
os requintes e detalhes dos safáris
do passado.

NOSSOS PACOTES:

❑ THE KENYA HEMINGWAY

SAFARI (A &K) : 11 dias por
US$ 6 470. Saídas em janeiro e
fevereiro.

❑ THE TANZANIA HEMINGWAY

SAFARI (A &K) : 11 dias por
US$ 6 470. Saídas em janeiro,
fevereiro e março de 2000. 
Os preços incluem: hospedagem,
algumas refeições, almoço de
boas vindas e jantar de
despedida, todos os passeios,
traslados, serviço de guia
profissional e carregadores.
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OU T RO DE S T I N O:

❑ EGITO (A &K) O esplendor da
civilização egípicia dispensa
apresentações. A novidade é que
esse roteiro foi criado para atingir,
simultaneamente, o interesse de
pais e filhos. Por isso, inclui
atividades especiais para jovens
viajantes.

Nosso pacote inclui: 9 dias de
hospedagem — 4 em hotéis de
luxo e 5 no Sun Boat IV, durante
um inesquecível cruzeiro pelo
Nilo; todas as refeições no navio;
traslados de chegada e saída;
serviço de guia especializado na
cultura egípcia. Preços:
US$ 2.695 (adulto) e US$ 2.365
(crianças até 12 anos). Saídas: 16
de dezembro de 99; 11 e 15 de
março de 2 000.



lhas
É difícil saber quantas ilhas há nos mares. Mas é possível

chegar às mais belas e exclusivas. Tão longe da rotina quanto

dos continentes, algumas ilhas são o refúgio de quem quer paz

e o cenário de quem quer romance. A Interpoint convida você

para esse sonho.

I
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IL H A S GA L Á PAG O S,
N O EN C O N T RO
D O S VE N TO S
Reserva da humanidade, as ilhas
Galápagos ficam numa rara
confluência de ventos e marés que
lhes rendem uma fauna única e
variada. A partir de Galápagos,
Darwin desenvolveu a Teoria da
Evolução. Agora é a sua vez de ir até
lá. Aqui, os nossos programas.

❑ UM CRUZEIRO NO IATE

ISABELA II. O mais luxuoso iate em
operação na região de Galápagos,
com capacidade para 40 passageiros.

Nosso pacote inclui: passagem aérea
S.Paulo/Quito/Baltra
Island/Quito/S.Paulo, 4 dias de
hospedagem no Iate Isabela II,
com todas as refeições; passeios com
guias e traslados na ilha, ingressos
para o Parque Nacional de
Galápagos, 3 noites de hospedagem,
com café da manhã e taxas no
Hotel Hilton Colon, em Quito;
traslados em Quito. Preço:
US$ 3.131 (válido de 01 de
novembro a 09 de dezembro de 99).

OPÇÕES:
PROGRAMA DELFIN — Esta opção
permite que você passe as noites em
terra, no confortável Hotel Delfin,
e visite o melhor do arquipélago
durante o dia. Preço: US$ 2 676
(válido de 1 de nov. a 9 de dez./99).

O AZ U L ÚN I C O
D A S MA L D I VA S
São 1.190 ilhas em 26 atóis,
ocupando uma área de 90 mil
km2 no meio do Oceano Índico.
Delas, apenas 199 são habitadas e
74 foram transformadas
exclusivamente em luxuosos
resorts turísticos. E, no meio desse
paraíso, você!

Nossos pacotes incluem: passagem
aérea, traslados e 13 noites de
hospedagem, sendo 6 na Maldivas
e as demais em Johannesburg e
Cape Town.

❑ SONEVA FUSHI: a única ilha
resort do Atoll de Baa, 100 km ao
Norte do aeroporto. A ilha com
1.400m x 400m, é uma das
maiores das Maldivas, o que lhe
proporciona uma estrutura
invejável: spa, quadras de tênis,
passeios de bicicleta, cooper, vela,
pesca em alto mar e centro de
mergulho. Todos os 60
apartamentos ficam de frente para
o mar. Preços a partir de 
US$ 3 800 (com café da manhã).
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TA H I T I , A PÉ RO L A
D O S MA R E S D O SU L
A Interpoint oferece as melhores
alternativas de hospedagem nas
famosas 118 ilhas que compõem a
inigualável Polinésia francesa.
Escolha a que você prefere:

Bora Bora Lagoon Resort: um dos
mais sofisticados hotéis do mundo,
com bangalôs na lagoa mais
conhecida da Polinésia. Preço:
US$ 258 por noite nos apartamentos
de praia (até 20 de dezembro 99) —
“up grading” nos famosos bangalôs
sobre a água para reservas com mais
de 4 noites.

Moorea Beachcomber Parkroyal:
localizado em Papetoai, a 27 km do
aeroporto da ilha de Moorea, esse
fantástico hotel possui 20 bangalôs
sobre a água e 26 nos jardins. Preço:
US$ 374 por noite nos bangalôs sobre
a água (até 20 de dezembro de 99).

Kia Ora Village Rangiroa: a ilha de
Rangiroa é o mais famoso centro de
mergulho do Pacífico Sul e um dos
melhores lugares do mundo para a
prática do esporte, devido à variedade
inesgotável de peixes e corais que
possui. Este resort é o melhor de
Rangiroa e custa US$ 210 por noite
em bangalôs sobre a água (preços
válidos até 20 de dezembro de 99).

Beachcomber Parkroyal Papeete:
Papeete é a maior e mais agitada ilha
da Polinésia, com muitas opções de
vida noturna. Este resort tem
esplêndida localização, com vista para
a Ilha de Moorea. Construído no
estilo polinésio, tem praia e lagoa
particular. Preços a partir de US$ 122
por noite no Lagoon Room (até 20 de
dezembro de 99).





mérica do Sul
Geleiras, picos nevados, desertos e civilizações remotas. Há um

mundo inteiro para ser descoberto bem perto daqui. Veja a

seleção de viagens Interpoint no nosso continente.
A
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EX P LO R A
PATAG Ô N I A
Localizado na Patagônia Chilena,
região mágica de pioneiros e
extintas civilizações, este hotel fica
dentro do fabuloso Parque Nacional
de Torres del Paine.

Nosso pacote inclui: passagem aérea
em classe econômica, traslados de
chegada e saída do Aeroporto de
Punta Arenas, 4 noites de
hospedagem, pensão completa com
vinho, drinks e refrigerantes,
explorações diárias na área do
Parque Nacional com guias
bilíngües e equipamento, 2 noites
de hospedagem com café da manhã
no Hotel Hyatt, em Santiago.
Preço: US$ 2 561 (válido de 09 de
agosto a 09 de dezembro).

UM A VI AG E M
PA R A A PATAG Ô N I A
ARG E N T I N A
Esse roteiro inclui o famoso Glaciar
Perito Moreno, os milenares
bosques de araucárias da Patagônia;
Ushuaia, a cidade mais meridional
do planeta; e observação de baleias
em seu habitat. Temos um pacote
que inclui 4 noites de hospedagem
com café da manhã; traslados Rio
Gallegos, hotel em Calafate, Rio
Gallegos; passeio de dia inteiro ao
Glaciar Perito Moreno, com entrada
no Parque Nacional por US$ 1 117
no Hotel Los Notros (cinco
estrelas) e US$ 642 em hotel quatro
estrelas. De 3 de janeiro de 2 000
até a Semana Santa.
Há uma opção que inclui 3 noites
de hospedagem com café da manhã,
traslados Trelew, hotel em Puerto
Madryn, Trelew; city tour em
Puerto Madryn; passeio de dia
inteiro à Península de Valdés, com
ingressos para a Reserva de Fauna
por US$ 213 em hotel quatro
estrelas e US$ 187 em hotel três
estrelas. De 3 de janeiro de 2 000
até a Semana Santa.

EX P LO R A ATAC A M A
Entre o Oceano Pacífico e a
Cordilheira dos Andes fica o
Atacama, um deserto com oásis,
cenário histórico de civilizações
andinas pré-colombianas da
América do Sul. No meio dele, o
Hotel Explora Atacama, com todo
conforto de um hotel moderno
cinco estrelas.

Nosso pacote inclui: passagem aérea
em classe econômica, 4 noites de
hospedagem, traslados de chegada e
saída do Aeroporto de Calama,
pensão completa com vinhos,
drinks e refrigerantes; explorações
diárias com guias bilíngües e 2
noites de hospedagem no Hotel
Hyatt, em Santiago. Preço: US$
2 602 (válido de 09 de agosto a 
09 de dezembro).



round the world
By Private JetA Seja um dos participantes do pequeno grupo de privilegiados da

Abercrombie & Kent, viajando 29 dias pelos lugares mais fascinan-

tes do Planeta Terra, a bordo de um "private jet" com capacidade

para 80 passageiros e hospedando-se nos mais luxuosos hotéis.

ARO U N D T H E WO R L D, B Y PR I VAT E JE T
Início da viagem no dia 26 de abril de 2000, saindo de Los Angeles
e visitando Havaí — Austrália — Indonésia — Índia — Tanzânia
— África do Sul — Brasil. Chegada em Miami no dia 23 de maio
de 2000. Preço: US$ 52 500.
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CONDIÇÕES GERAIS: Fazem parte integrante deste documento as Condições Gerais para
toda e qualquer viagem, conforme texto da Associação Brasileira das Operadoras de
Turismo - BRAZTOA/COBRAT, atendendo aos princípios do Código de Defesa do
Consumidor e Deliberação Normativa da EMBRATUR n* 161/65, as quais estão à dis-
posição na Interpoint ou no seu Agente de Viagens.

CONDIÇÕES ESPECÍFICAS: Interpoint Viagens e Turismo atuando no ramo de turismo como
intermediária entre seus clientes e os prestadores de serviços internacionais, declina de toda
e qualquer responsabilidade por problemas oriundos de caso fortuito (ex: atrasos e cancela-
mentos de vôos devido a motivos técnicos, mecânicos ou metereológicos) ou força maior  (
ex: fenômenos da natureza),  uma vez que sobre os mesmos não pode exercer nenhum con-
trole.
O passageiro e o agente declaram ter conhecimento de que a responsabilidade sobre a parte
aérea do programa é integralmente da companhia aérea emitente do bilhete em nome do
passageiro. A operadora não pode responder Civil, Criminal e na forma do Código de
Proteção ao Consumidor, por quaisquer contratempos, atrasos, danos e outros fatores,
sendo esta responsabilidade total da companhia aérea que opera os vôos contratados, de
acordo com o Código Brasileiro de Aeronáutica e as normas dele decorrentes, firmado
legalmente de maneira contratual proveniente do Contrato de Transporte Aéreo.

RESERVAS

1. Todas as reservas deverão ser solicitadas por fax, e-mail ou carta. A reserva mínima para
hotéis é de três diárias. Serviços de traslados, tours, somente serão reservados se vinculados
a uma reserva de hotel - apartados não serão aceitos.

2. O prazo médio de confirmação de reservas é de 48 h (excluindo-se a data da solicitação),
exceção feita para os períodos de alta temporada ou de realização de eventos.

3. Taxas de urgência/alteração/cancelamento
* O pedido de urgência, de alteração ou de cancelamento somente serão considerados se
solicitados por escrito, com envio por fax, e-mail ou carta.
Urgência: caso o cliente precise de uma resposta antes do prazo médio, acima mencionado,
deverá pagar uma taxa de urgência de US$ 25 (por fornecedor envolvido, geralmente um
para cada cidade no programa) ou US$ 50 em caso de centros de ski, cobrado com o intui-
to de reembolsar despesas de telecomunicações. Importante salientar que esta taxa será
cobrada independentemente da reserva ser ou não confirmada.
-Alteração:  alterações de qualquer natureza na reserva anteriormente solicitada, importará
no pagamento de uma taxa no valor de US$ 30 e US$ 50 em caso de centros de Ski.

CANCELAMENTO:
A) Serviços terrestres: cancelamentos de reservas confirmadas estão sujeitos ao paga-
mento de uma taxa no valor de US$ 50 por hotel ou serviço cancelado 
Importante: lembrar que devido a diferença de fuso-horário, os cancelamentos e/ou
alterações com menos de 72 horas da entrada do passageiro no hotel poderão resultar
em no-show. Assim sendo, será debitada 01 diária mais taxas. Há muitos hotéis que
determinam os prazos de cancelamento e/ou alterções 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 e cancelamento. Favor consultar por
ocasião do pedido de reserva.
B) Passagem aérea: caso o bilhete já estiver emitido, o cancelamento, independente-
mente da época em que ocorra, acarretará multa de 20% do valor da tarifa publicada e
de 100% quando se tratar de vôo fretado (Charter).

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

PREÇOS / COMISSÃO / PAGAMENTOS

1- Preços
Os preços mencionados neste tarifário são sempre em dólares americanos, por pessoa em
apartamento duplo (pacotes e hospedagem) quando não especificado, incluindo impostos
locais e foram calculados com base nos câmbios vigentes no início do mês de fevereiro de 1999.
A validade dos programas consta do descritivo.

Todos os preços estão sujeitos a alteração sem aviso prévio.
Em situações atípicas (ex: maxi-desvalorização da moeda envolvida), reservamo-nos o
direiro de alterar o preço.
Os preços não incluem gorjetas a maleteiros e/ou motoristas, camareiras ou gastos de
natureza pessoal.
* Tarifas de grupo: preços especiais para grupos poderão ser cotizados quando solicitados.

2- Comissão
Os preços publicados neste tarifário são comissionados para as Agências de Viagens.
Consulte o percentual do serviço específico.

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

RESPONSABILIDADE

1- Da Interpoint: como operadora associada à BRAZTOA-COBRAT, a Interpoint garante
adotar todas as providências adequadas ao cumprimento de seus programas, sendo respon-
sável por sua organização, oferta, divulgação, contratação e execução.

2- Do Agente de Viagens: obrigação de informar e obter a aceitação dos passageiros de todas
as condições gerais deste tarifário, no que se refere às reservas dos serviços da operadora.

DOCUMENTAÇÃO

Documentação de responsabilidade do passageiro, nas viagens internacionais:
a) adultos: passaporte válido e vistos exigidos conforme cada programa. Favor consultar na
embaixada ou consulado do país de destino.
b) menores: passaporte válido e vistos exigidos conforme cada programa. Se estiverem via-
jando desacompanhado ou somente com um dos pais, portar autorização de viagem. assi-
nada e com firma reconhecida (validade da autorização para menores é de 3 meses).
c) Viagens para Argentina, Uruguai, Paraguai e Chile: cédula de identidade (RG) - origi-
nal e em bom estado para adultos e menores ou passaporte válido. Caso haja passageiros de
nacionalidade não-brasileira para o Cone Sul, consulte sobre a necessidade de visto.
d) Estrangeiros: passaporte válido e RNE original. Consulte sobre a necessidade de visto
para o país de destino.
e) Documentos não aceitos: documentos classistas (OAB - CRECI - CREA - MILITAR e
outros) ou xerox não serão aceitos para embarque.

OBSERVAÇÕES

- Bilhetes aéreos e vouchers de viagens são intransferíveis.
- A Interpoint reserva-se o direito de cancelar bilhetes áereos e vouchers quando compro-
vada a inadimplência de qualquer parcela.
- Nos nossos programas não se aplicam benefícios e incentivos das companhias aéreas.
- Solicitamos que os “vouchers” sejam  atentamente conferidos, antes de sua entrega ao pas-
sageiro.
- O passageiro deve ser notificado que na contratação de apartamento triplo, existem várias
soluções para acomodar mais que duas pessoas no mesmo apartamento:
a) duas camas grandes, acomodando até duas pessoas em cada cama.
b) uma cama de casal, mais camas(s) extra(s) do tipo “de armar”
c) duas camas individuais mais cama (s) extra (s) do tipo “de armar”
- A inscrição e manutenção nos diversos programas de incentivo (contagem de milhagem)
das companhias aéreas, devem ser de responsabilidade dos passageiros.

CONCORDÂNCIA

O passageiro ao reservar e efetuar o pagamento de um hotel/serviço/ tours constantes deste
tarifário, declara conhecer e aceitar as condições gerais e o programa de excursão.
No caso de reclamação quanto à prestação de serviços, deverá encaminhar-se por escrito à
Interpoint, em até 30 (trinta) dias após o encerramento dos serviços, conforme artigo 26,
ítem 1* do Código de Defesa ao Consumidor. Se não o fizer após este prazo a relação con-
tratual será considerada perfeita e acabada, desobrigando-nos de qualquer responsabilidade.
No caso de vir a ocorrer pendência judicial, será escolhido o foro da Cidade de São Paulo,
com expressa renúncia a qualquer outro.

_____________________________

_________________________________
Assinatura do Comprador (titular)
De acordo - Ag. de Viagem Compradora

Condições Gerais para Viagens Internacionais/ Nacionais
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Fone: (0XX11) 881-9400
Fone toll free: 0800 11-9875

www.interpoint.com.br




