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Seja na Polinésia Francesa, no Caribe, no Pacífico, no

Índico, ou mesmo na costa brasileira, selecionamos

alguns dos melhores destinos onde o mar é sempre azul,

o sol brilha o ano inteiro, o tempo não passa e a vida é

um momento especial de paz interior.

PraiasPraias



O ARQUIPÉLAGO QUE ENCANTA O MUNDO

Escritores e viajantes descrevem Bora Bora como “a
ilha mais bonita do mundo”. Com uma paisagem
harmoniosa e a incrível variação do azul de suas
águas, o local impressiona por sua beleza natural.

Ilha de origem vulcânica, com magníficas
montanhas, Moorea é famosa pelos seus
monumentos arqueológicos, pela riqueza de seus
corais e por seus viveiros de ostras, onde são
cultivadas pérolas negras.

Para sua hospedagem, a  Interpoint recomenda o
que há de melhor: a Pearl Resorts, que oferece
acomodações dentro do espírito nativo e acolhedor
da Polinésia.

Nosso pacote inclui:
Passagem aérea S. Paulo/Santiago/Papeete em classe
econômica; vôos interilhas; 11 dias/9 noites nos
Pearl Resorts (5*); café da manhã; traslados;
US$5107 em Overwater Bungalow. Ou a partir de
US$3233 em hotéis standard. Até 30 de novembro.

Você pode ainda incluir no seu roteiro o atol
Rangiroa, o  famoso centro de mergulho do
Pacífico, uma quase lagoa de águas transparentes,
com uma variedade inesgotável de peixes e corais.

Papeete, Moorea, Bora Bora e Rangiroa
US$6107 em Overwater Bungalow. Ou a partir de
US$3898 em hotéis standard. Até 30 de novembro.

Polinésia



Caribe



VIRGIN GORDA, ST. JOHN, ST. BARTH... O
MELHOR DO CARIBE EM ROTEIROS EXCLUSIVOS

Com suas montanhas recortando o infinito e seu
clima tropical, o Caribe é sinônimo de sol, mar azul e
céu sempre límpido. Em meio a essa beleza toda,
você vai ter o privilégio de descobrir pequenas ilhas,
de ambiente intimista, ideais para quem quer relaxar sem
abrir mão do conforto.

Virgin Gorda (British Virgin Island)
Como todas do arquipélago das BVI, Virgin Gorda
possui vegetação densa, preservada em Parque
Nacional, e muitas montanhas. Por isso, o que não
falta para quem percorre as estradas – de mão inglesa
– são mirantes para observar os caprichosos recortes
da costa. Nesta ilha, fica o ponto mais famoso e
visitado das Ilhas Virgens Britânicas: The Baths.

Nosso pacote inclui:
4 dias/3 noites no Rosewood Little Dix Bay Hotel
(5*), Leading hotel of the World; café da manhã e
jantar; passeios em veleiro, coquetel e piquenique na
praia. US$763 em Ocean View room. Promoção de
verão sem refeições a partir de US$126 por noite em
Countryside room. Válido até 31 de outubro.

St John (US Virgin Island)
As praias de St. John são o retrato clássico do
paraíso tropical. Para quem gosta de mergulhar, o
visual é fantástico, graças à beleza de seus corais e
da imensa variedade da vida marinha. Já para quem
prefere as caminhadas, dentro dos limites do Parque
Nacional, há cerca de 32 km de trilhas.

Nosso pacote inclui:
 4 dias/3 noites no Rosewood Caneel Bay Hotel
(5*), Leading hotel of the World; café da manhã e
jantar; passeios em veleiro, coquetel e piquenique na
praia. US$763 em Ocean View Room. Promoção de
verão sem refeições a partir de US$133 por noite em
Countryside Room. Válido até 31 de outubro.

St Barth (French West Indies)
Uma das ilhas mais exclusivas do Caribe e talvez do
mundo. Aqui, tudo funciona à moda francesa... trés-
chic! A magnificência da caprichosa geografia de St.

Barth, cercada de suas pequenas enseadas, é uma
obra digna de apreciação.

Nosso pacote inclui:
8 dias/7 noites no hotel Saint Barth Isle de France
(5*); café da manhã continental e coquetel; jantar de
boas–vindas; aluguel de carro; traslados. US$2130 em
Suíte Júnior Beira-Mar (válido até 31 ago).
US$ 822 em duplo Beira-Mar, 4dias/3 noites (válido
até 31 ago).



EM ALGUM LUGAR DA COSTA DO PACÍFICO

Há centenas de hotéis de luxo no México. Dentre
eles, escolhemos o que há de mais especial. Você vai
conhecer locais aconchegantes no clássico estilo
colonial mexicano. Artes em pedra e cerâmica,
paisagens e belezas naturais compõem um clima de
magia e mistério.

La Casa que Canta
Uma obra de arte arquitetônica. Além de sua
decoração em estilo único, este hotel está localizado
em uma área privilegiada, oferecendo o máximo de
conforto e uma visão espetacular do mar de águas
límpidas da costa mexicana do Pacífico.

Nosso pacote inclui:
Passagem São Paulo/Cidade do México/Ixtapa em
classe econômica pela Aeromexico; 5 dias/4 noites
em La Casa que Canta (5*). US$2171 (25 jun–25 jul);
US$1999 (26 jul–30 set).

Hotelito Desconocido
Um pequeno hotel, com uma decoração realmente
incomum, no estilo das velhas vilas mexicanas.
Aconchego aqui é a palavra-chave. Os bangalôs são
construídos sobre as águas, cada um com uma
decoração diferente.

Nosso pacote inclui:
Passagem aérea São Paulo/Cidade do México/Puerto
Vallarta em classe econômica pela Aeromexico; 5
dias/4 noites de hospedagem no Hotelito
Desconocido com pensão completa; coquetel e
traslados. US$2276 (25 jun–25 jul); US$2104 (26
jul–12 dez).

Puerto Vallarta
Antiga parada de navios piratas, Puerto Vallarta é um
refúgio na costa do México. Sua beleza selvagem,
suas florestas tropicais, suas praias são um convite
ao prazer. O local oferece atividades para todas as
idades e gostos. Para quem quer tranqüilidade ou um
programa mais agitado, Puerto Vallarta é o lugar certo.

Nosso pacote inclui:
Passagem aérea São Paulo/Cidade do México/Puerto
Vallarta em classe econômica pela Aeromexico;
7 dias/6 noites de hospedagem no hotel Westin
Regina Vallarta (5*). US$1773 (25 jun–25 jul);
US$1602 (26 jul–12 dez) ou 7 dias/6 noites no
Hotel Camino Real (4*sup); meia pensão. US$1664
(25 jun–25 jul); US$1329 (26 jul–12 dez).

México





O REDUTO DOS CHICS E FAMOSOS NO MÉXICO

Para quem quer combinar tranquilidade durante o dia
e agito à noite,  The Fairmont Acapulco Princess
Hotel é ídeal. Paraíso escondido entre as montanhas
e o Pacífico, com o mar descortinando-se à sua
frente, fica próximo a Acapulco e suas agitadíssimas
noites.

Nosso pacote inclui:
Passagem aérea São Paulo/Cidade de México/
Acapulco em classe econômica com conexão imediata;
7 dias/6 noites no Fairmont Acapulco Princess (5*),
all inclusive. US$1611 em Pacific Deluxe Room (25
jun–25 julho); US$1272 (26 jul–12 dez).
Opção para o Camino Real Acapulco Diamante
(4*sup), incluindo apenas café buffet.  US$1426 em
duplo Deluxe (25 jun–25 jul); US$1087 (26 jul–12 dez).

Acapulco



TODO O AZUL DO ÍNDICO

Formado por minúsculas ilhas paradisíacas sobre o
azul do Índico, o arquipélago das Maldivas é um
lugar ideal para você esquecer as atribulações da
vida e praticar a doce arte de não fazer nada.
Uma ilha-resort no melhor estilo Robinson Crusoé,
Soneva Fushi (5*) está localizada no Atol de Baa.
Cada vila possui o luxo encontrado nos melhores
hotéis, com o conforto e a modernidade do seu dia a
dia, em 60 luxuosas e elegantes suítes, todas de
frente para o mar. Passeios de bicicleta, cooper, vela,
pesca em alto-mar, mergulho e spa. A partir de US$128
por noite.

Maldivas



Nossos pacotes no Manary Praia Hotel e na Pousada
Toca da Coruja  incluem:
7 noites de hospedagem; café da manhã. R$1204 (1–
31 jul) e R$831 (01 ago–30 nov, exceto feriados).

Especialmente para clientes Interpoint: drinque de
boas-vindas e cesta de iguarias regionais.

MAR MARAVILHOSO,
MUITOS COQUEIROS E SOSSEGO...

A Interpoint apresenta dois maravilhosos resorts,
localizados próximos a Natal, pertencentes ao seleto
e exclusivo grupo de hotéis da “Associação de
Roteiros de Charme”.

MANARY, ENTRE AS DUNAS E O MAR
Sobre as areias de Ponta Negra, a mais bela praia de
Natal, o Manary Praia Hotel (4*) é um gostoso
convite ao aconchego. Com sua arquitetura
neocolonial, resgata tradições do Nordeste e evoca a
reconhecida hospitalidade da região. Uma paisagem
deslumbrante completa o ambiente ideal para suas
férias no Hotel, ponto de partida para fascinantes
excursões de ecoturismo.

TOCA DA CORUJA, NATUREZA E CHARME
A Pousada Toca da Coruja (4*) caracteriza-se pela
qualidade de seus serviços e grande hospitalidade.
Situada na deslumbrante Praia da Pipa, ao lado do
Santuário Ecológico e a 125 metros da praia, garante
aos seus hóspedes um ambiente de total tranqüilidade.

Natal



SUPERCLUBS TRAZ O INOVADOR CONCEITO
SUPER-INCLUSIVE® PARA A COSTA DO SAUÍPE

Localizado a 76 km ao norte do Aeroporto de
Salvador, numa das mais paradisíacas regiões do
litoral brasileiro, o SuperClubs Breezes Costa do
Sauípe é o único Resort Super-Inclusive® do
Complexo Costa do Sauípe. Isso significa que é o
lugar encantador para as suas férias, lua-de-mel,
grupos de incentivos e convenções. Tudo isso
porque une a beleza e a alegria da Bahia, incluindo
não só a satifação do hóspede, como também a
realização dos seus sonhos. Este é o sistema Super-
Inclusive®, onde o hóspede não precisa se preocupar
com mais nada, apenas aproveitar e deslumbrar-se
com todos os momentos especiais.

Nosso pacote Super-Inclusive® inclui:
7 noites de hospedagem; alimentação disponível em
5 restaurantes; bebidas nacionais e importadas
servidas sem limites nos 6 bares; frigobar; taxa de
serviços; traslados aeroporto-hotel-aeroporto.
R$1960 (1 out–21 dez).

Costa do Sauípe



Roteiros especiais pelo berço de civilizações tão antigas que nem a história pode

alcançar – e, por isso, se explicam pela mitologia. Viaje através de um imenso

quebra-cabeças, cujas peças estão espalhadas por lugares tão distantes como

Oriente Médio, Grécia e mesmo a América pré-colombiana.

Civilizações PerdidasCivilizações Perdidas



América
Central

UM REENCONTRO EMOCIONANTE
COM A CULTURA MAIA

Conheça o misterioso Mundo Maia neste roteiro onde
a arqueologia e a ecologia andam juntas. Visite
antigos territórios e cidades maias, hoje
transformados em reservas ecológicas. A Interpoint
oferece a você duas grandes alternativas:

MUNDO MAIA ARQUELÓGICO: Guatemala–México, um
roteiro completo visitando os mais importantes
centros arqueológicos do Mundo Maia, desfrutando
todos os ecossistemas que estas regiões oferecem.

ROTA MAIA: México–Guatemala–Belize, um roteiro que
abrange todos os atrativos do Mundo Maia: centros
arqueológicos milenares, ecossistemas variados,
culturas indígenas vivas, tradicionais cidades
coloniais conservadas e praias encantadoras.

Ambos os roteiros incluem:
15 dias/14 noites de hospedagem em hotéis 4*; café
continental; 14 refeições; guia privativo. US$2857
(até 10 dez).



Ilha
de
Páscoa

A INSÓLITA E INDECIFRÁVEL
CULTURA RAPA-NUI

Gigantescas esculturas de pedra que miram o
horizonte e inscrições indecifráveis fazem da Ilha de
Páscoa um enigma até hoje não resolvido. Visitá-la é
entrar em um mundo especial e repleto de
curiosidades. Venha conhecer sua história e
conversar com sua gente.

Nosso pacote inclui:
Passagem aérea S. Paulo/Santiago/Ilha de Páscoa em
classe econômica;  7 dias/6 noites de hospedagem
em quarto superior; café da manhã no Hanga Roa
Hotel (3*) na Ilha de Páscoa e no Plaza San
Francisco Santiago (5*);  traslados, visitas e guia
privado.
US$2084 (25 jun–31 jul); US$1984 (25 jun–31 jul).
Outras opções a partir de US$1753.



Machu-Picchu

Cultura
Aymara

A CIDADE SAGRADA
DOS INCAS

Muito mais do que o
principal cartão-postal
do Peru, Machu-Picchu
é um dos maiores
monumentos da
humanidade. Um lugar
cheio de energia, berço
da misteriosa civilização
inca e testemunho da
grandeza das culturas
pré-colombianas.

Nosso pacote inclui:
6 dias/5 noites de
hospedagem; café da
manhã nos melhores
hotéis de Lima e Cuzco;
traslados, visitas e guia
privado. Preço:
US$1025 (até 10 dez).

FASCINANTE E
DESCONHECIDA

Percorrer o norte do Chile
atrás dos vestígios de
uma das mais antigas e
fascinantes culturas sul-
americanas, anterior aos
incas e detentora original
da cultura da batata.

Nosso pacote inclui:
4 dias/3 noites passando
por Arica, Tignamar,
Putre, Parinacota e Lago
Chungara; 3 noites no
Hyatt Santiago (5*);
guia Aymara; visitas e
traslados. US$1582 (até
10 dez).





A TERRA SANTA DE
TODOS OS POVOS

Jerusalém é, antes de
tudo, a capital da fé,
repleta de história e
emoção. Chão sagrado
para judeus, cristãos e
muçulmanos, a cidade
encarna como nenhuma
outra a crença divina e
a religiosidade humana.

Nosso pacote inclui:
Passagem aérea S. Paulo/
Tel Aviv em classe
econômica; 6 noites no
Renaissance Jerusalém
(5*); traslados privativos.
US$1960 (19 jun–31 jul);
US$1717 (1 ago–11 dez).

Oriente Médio Jerusalém

Mundo Árabe

DO MEDITERRÂNEO
AO MAR VERMELHO

9 dias/8 noites; meia-
pensão; visitas ao
Líbano, Síria e Jordânia;
roteiro efetuado em
carro privativo com
guia especializado nas
regiões visitadas.
US$2972 em hotéis 5*;
US$2176 em hotéis 3*
(até 10 dez).



MarEgeu

ILHAS GREGAS,
A MORADA DOS DEUSES

As pedras e o mar são a matéria-
prima deste magnífico cenário, as
Ilhas Gregas. Espalhadas pelo Mar
Egeu, elas fascinam a humanidade
desde tempos  remotos. Sua
mitologia, seus deuses e
monumentos são um testemunho da
riqueza de sua história.

Os navios Wind Song e Wind Spirit
(5*plus)  vão cruzar Atenas até
Istambul durante os meses de junho
a outubro, visitando Santorini,
Rhodes e Kusadasi, com descontos
de até 55% e valores a partir de
US$1999.



TERRA DOS FARAÓS, BERÇO
DA CIVILIZAÇÃO

O grande Saara sempre foi o rei supremo do Egito – o
maior deserto do mundo domina e impõe sua aridez
de forma absoluta. Apenas o Nilo consegue desafiá-
lo, dando vida ao seu solo seco. Os antigos egípcios
fizeram desse mundo de contrastes um lugar de
sabedoria e abundância. Inventaram deuses,
construíram pirâmides, traçaram o movimento das
estrelas... buscaram e alcançaram a imortalidade.
Descer o Nilo a bordo do Oberoï Philae é o modo
mais exclusivo de descobrir as maravilhas de Aswan,
Edfu e Luxor.

The Oberoï Philae Nile Cruiser propõe cruzeiros de 5
dias/4 noites e 7 dias/6 noites; pensão completa e
visitas aos centros arqueológicos:
5 dias com saída de Aswan ou Luxor. US$1600.
7 dias com saída de Aswan ou Luxor. US$2400.
Válido até 29 de setembro.

Egito



Um cruzeiro é a melhor forma de viajar confortavelmente. Você se instala na sua

cabine, desfaz as malas... e daí para frente tudo é prazer, diversão, visual deslumbrante,

gastronomia, serviço classe A – sempre num clima de muito glamour e romance.

Para divulgar seus melhores cruzeiros, as grandes companhias marítimas internacionais

estão oferecendo exclusivamente para o Brasil vantagens e preços imbatíveis, com

descontos de até 50%. Uma oportunidade única que você não deve perder.

CruzeirosCruzeiros



Um navio luxuoso, elegante e informal, o Windstar (5*Plus) combina a mais
moderna tecnologia de navergação com o prazer de velejar. Eleito “Top 3
Cruise Lines” pelos leitores da revista Condé Nast, um cruzeiro no Windstar
é um prazer exclusivo e particular.

Andaluzia e Provence
Uma viagem de sonhos que inclui Tânger, no Marrocos, Marbella, as badaladas
ilhas Baleares, a sempre vibrante Barcelona e os charmosos portos do litoral
francês. Promoções a partir de US$1999 (cabine externa). Saídas: de junho até
novembro.

Rivieras e Costa Adriática
Viva o esplendor de Amalfi, Taormina e Veneza, Dubrovinik, o belo e pouco
conhecido litoral da Croácia, e a ilha grega de Corfu. Ou, se você preferir, temos
um roteiro por Nice, Monte Carlo, Portofino e Córsega. Promoções a partir de
US$1999 (cabine externa). Saídas: de junho até novembro.

Reveillon no Caribe
Em seu roteiro de boas-vindas ao novo milênio, incluirá as ilhas de St. Thomas,
Anguilla, St. Maarten, St. Barthélemy, Iles des Saintes, Martinique, Nevis, Tortola e
Virgin Gorda. Estilo e descontração serão o lema desta inesquecível viagem.
US$4337 (cabine categoria B). Saída: 27 de dezembro.

Windstar



Crystal Descubra um mundo perfeito participando de um
cruzeiro da Crystal Cruises, a bordo de dois dos
melhores barcos do mundo.  Serviço excelente,
gastronomia impecável, decoração luxuosa e a
hospitalidade da sua tripulação de elite fazem de um
cruzeiro Crystal uma experiência única e inesquecível.

Por três anos consecutivos, a Crystal Cruises vem
ganhando os prêmios de Melhor Cruzeiro de Grande
Porte das revistas Travel & Leisure e Condé Nast
Traveller.

Da Austrália para Nova Zelândia
Este cruzeiro, a bordo do Crystal Harmony,  parte de
Sídnei e visita Melbourne, Tasmânia, Wellington,
Christchurch e Auckland.
A partir de US$4945 (cabine categoria E),
oferecendo a passagem aérea São Paulo/Sídnei/
Auckland/São Paulo incluída. Saída: 3 outubro.

Canal do Panamá
Barbados/Acapulco, a bordo do Symphony.
Saída: 20 novembro.
Fort Lauderdale/Acapulco, a bordo do Harmony.
Saída: 27 novembro.
Acapulco/New Orleans, a bordo do Harmony.
Saída : 8 dezembro.
A partir de US$2280 (cabine categoria E).

Mediterrâneo, da Grécia à Espanha
Atenas/Barcelona a bordo do Symphony. Saída: 19
outubro. A partir de US$2395 (cabine categoria E).



Silversea
Tudo começa com uma taça de Moët & Chandon, o
champagne oficial do Silversea. A partir deste
momento, prepare-se para se surpreender a cada
instante. Excelência em todos os detalhes fazem do
dos navios Silversea os mais belos iates de cruzeiro
já lançados ao mar. Um mundo de elegância sem um
grama de pretensão. Por isso mesmo, o Silvesea foi
escolhido o número 1 na categoria Small Ships pela
revista Condé Nast.

Silver Shadow
Cruzeiro inaugural de 11 dias Roma/Lisboa visitando
Florença, Pisa, Barcelona, Mallorca e Casablanca.
Saída: 15 setembro. US$9195 (cabina Vista).

Silver Wind
Estará no norte da Europa de junho a outubro
propondo cruzeiros com roteiros que incluem
Copenhagen, Londres, Estocolmo e a jóia da

arquitetura russa, São Petersburgo, onde o navio
passará 2 noites. Cruzeiros de 7 a 12 dias a partir de
US$6595.

Cruzeiro Transatlântico
14 dias de Lisboa até New York via ilhas Madeira,
Açores e Bermuda.
Saída: 26 setembro. US$9345 (cabina Vista).



Skorpios
Patagônia
Os navios Skorpios levam você e sua família a 6 dias
de navegação num excitante cruzeiro à Patagônia do
Norte, sul do Chile. Você se deslumbrará com as
geleiras milenares do Glacial da Laguna San Raphael e
com a geografia  rica em arquipélagos, ilhas, fiordes e
canais. A típica culinária local, simples e saborosa, é
um toque a mais de originalidade deste cruzeiro.

Os pacotes Skorpios incluem:
6 noites a bordo; pensão completa com bebidas
inclusas (open bar); banhos termais; excursões em
botes a motor e taxas portuárias.
Saídas: 2 setembro até 16 dezembro.
Skorpios III: US$1200 (cabine Atenas)
Skorpios II: US$890 (cabine Atenas)



Verdadeiros resorts flutuantes. os navios Princess
percorrem os destinos mais procurados do planeta e
oferecem um mundo de atrações, diversão e
atividades. Aqui, a novidade e a variedade estão
presentes a cada minuto e definem o conceito Grand
Class – “tudo o que você quer, quando você quiser”.

Reveillon no Caribe
Explorando três fantásticas ilhas a bordo do Grand
Princess: St. Thomas, zona franca para compras; a
elegante St. Maarten; e uma ilha particular, a
Princess Cays. Comece o novo milênio em grande
estilo. A partir de US$1769 (cabine externa).

Mares do Oriente
De Osaka a Beijing, 12 dias passando por Nagasaki,
Vladvostok (Rússia), Pusan (Coréia do Sul), Xangai e
Dalian (China). Saída: 7 outubro. A partir de US$1895.
De Beijing a Bangkok, 15 dias passando por Pusan
(Coréia do Sul), Nagasaki (Japão), Xangai e Hong-
Kong (China), Nha Trang e Ho Chi Minh (Vietnã) e
Singapura (Singapura). Saída: 19 outubro. A partir
de US$2515.

Bermudas
8 dias a bordo do Pacific Princess.
Saídas: de junho a outubro. A partir de US$879.

Princess



San
Diego
Uma maravilhosa combinação da atmosfera dos
resorts do sudoeste europeu com a alegria da
Califórnia, San Diego é também um importante centro
náutico dos EUA, com inúmeras opções de vela,
pesca e charters.

Nosso pacote inclui:
Passagem aérea São Paulo/Los Angeles em classe
econômica pela United Airlines; 2 noites no Regent
Beverly Wilshire (5*), em Beverly Hills; 4 noites no
Hotel La Jolla (5*), Small Luxury Hotels of the World.
US$2288 (25 jun–25 jul); US$2044 (26 jul–9 dez).

Lake
Forest

Às margens do Lago
Michigan e a apenas
48 km de Chicago, está
a histórica cidade de
Lake Forest. O hotel
Deer Path Inn, com
arquitetura tipicamente
inglesa e com grandes
lareiras, é muito
aconchegante e tem
excelente localização.

Nosso pacote inclui:
Passagem aérea São
Paulo/Chicago em classe
econômica pela United
Airlines; 6 noites no
Deer Path Inn (4*),
Historic Hotel of
America; aluguel de
carro. US$1960 (25
jun–25 jul); US$1713
(26 jul–9 dez).



Não importa o que você goste de fazer, certamente
Dallas é um lugar para você. Recreação, compras,
restaurantes, museus, rodeios... viva a vida trepidante
do Texas.

Nosso pacote inclui:
Passagem aérea São Paulo/Dallas em classe econômica
pela American Airlines; 6 noites no The Mansion on
Turtle Creek Rosewood Hotel(5*), aluguel de carro.
US$3330 (25 jun–25 jul); US$2928 (26 jul–9 dez).
Ou no Westin Galeria Hotel (5*) US$2430 (25 jun–25
jul); US$2028 (26 jul–9 dez).

Dallas

Orlando
Orlando se prepara especialmente para receber seus
visitantes na chegada no novo milênio. Deixe sua
família maravilhar-se com a magia dos parques.
Esqueça as filas de espera e desfrute do mais novo
resort dentro da Universal: o Portofino Bay Hotel.

Nosso pacote inclui:
Passagem aérea São Paulo/Orlando em classe
econômica pela America Airlines; 6 noites no Loews
Portofino Bay Hotel (5*); 4 ingressos para Universal
Studios e Island of Adventure sem fila de espera;
traslados. US$ 2079 (25 jun-25 jul); US$ 1789 (26
jul/30 set).



Fone (0xx11) 881.9400
Fone toll free: 0800 11-9875

www.interpoint.com.br

V I A G E N S   E   T U R I S M O


