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Une o charme europeu à
modernidade da América

i n c o m p a r á v e l
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Grandes
Destinos

iver emoções intensas, encontrar
com as pessoas que amamos
aquela cumplicidade preciosa que
só uma aventura compartilhada
pode trazer, desligar das coisas
pequenas do cotidiano e se ligar
nas coisas que realmente
alimentam a alma e renovam o
corpo como arte, história,
gastronomia e esporte. Tudo isso
faz parte do conceito de férias e
viver essa experiência é algo
muito pessoal, intransferível.
Assim, quem pretende viajar tem
apenas que abrir o coração e a
mente para viver momentos
marcantes.

O nosso papel, há mais de quinze
anos, é garantir que suas viagens
sejam realmente memoráveis,
deliciosamente perfeitas. Assim,

na quarta edição do catálogo
Grandes Destinos está o
resultado de anos de
conhecimento, adquirido em
visitas técnicas a cada destino,
locais em que a nossa equipe
pesquisou seriamente para
escolher as melhores condições
de hospedagem, o transporte
mais eficiente e a programação
mais interessante.

Este catálogo reflete também o
resultado de dezenas de horas de
negociações e de parcerias
firmadas para garantir a melhor
relação custo benefício para
nossos clientes.

Agora, vire a página e comece a
viajar.

Um abraço,

Heloisa Ferreira da Rosa Levy

Grandes
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A indescritível sensação de deslizar montanha abaixo sobre a
neve perfeita provoca paixões hollywoodianas nos americanos, que
construíram em seu país estações de ski que são coisa de cinema.
Tanto no sentido literal quanto no figurado. Além dos lifts mais eficientes
do mundo e hotéis deslumbrantes, os centros de ski nos Estados Unidos
apresentam um elenco de restaurantes, lojas e casas noturnas que formam
um cenário irresistível para quem curte ação e romance.

Ski USASki USA
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Keystone
A CHAVE DA DIVERSÃO

Viver o inverno com intensidade, dia e noite. Esta é a
proposta de Keystone, onde as pistas ficam iluminadas à
noite e permitem mais de doze horas de diversão na neve.
Ou no gelo. No vilarejo principal, o lago congelado vira
uma pista de patinação, onde gente de todas as idades se
diverte com música e patins. Para repor as energias,
Keystone oferece restaurantes aconchegantes, perfeitos
para saborear delícias de inverno, como o fondue. Para
quem não abre mão da sofisticação, o cinco estrelas “Four
Diamonds” é a grande pedida.

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 (4*)
US$ 2050 (05 dez. a 26 dez./2000)
US$ 2371 (03 jan. a 14 fev./2001)

The Inn (3*)
US$ 2404 (26 dez. a 03 jan./2001)
US$ 2155 (03 jan. a 15 fev./2001)

River Run (4*)
US$ 2294 (03 jan. a 14 fev./2001)
US$ 2374 (25 fev. a 31 mar./2001)

Resort Condominiums (3*)
US$ 1871 (10 out. a 04 dez./2000)
US$ 2045 (03 jan. a 15 fev./2001)
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Aspen
O MÁXIMO EM ESTILO, SOFISTICAÇÃO E VERSATILIDADE

Impossível não se apaixonar por Aspen. A aparência encantadora
de  cidade do Velho Oeste combinada à alma sofisticada e cosmopolita
são irresistíveis. Cercada por pistas de ski extraordinárias,
Aspen oferece restaurantes e entretenimento de primeira linha nos
teatros, cinemas e casas noturnas. Há tanto o que fazer que mesmo os
que não esquiam aproveitam para curtir a neve nessa paisagem de sonho.
Não é por acaso que Aspen é a estação preferida das celebridades
e dos esquiadores brasileiros. Também não é mera coincidência que a
Interpoint é a número 1 em vendas de Aspen no mundo.
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Aspen

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, Buttermilk, Aspen Highlands
e Snowmass, todas as taxas e seguro viagem.

The St. Regis (5*)
US$ 2644 (05 dez. a 20 dez./2000)
US$ 3875 (02 jan. a 25 fev./2001)

Aspen Club Lodge (4*)
US$ 2854 (02 jan. a 08 fev./2001)
US$ 3005 (25 fev. a 31 mar./2001)
Limelite Lodge (3*)
US$ 2370 (03 jan. a 09 fev./2001)
US$ 2505 (25 fev. a 23 mar./2001)

The Gant (4*)
US$ 2815 (02 jan. a 10 fev./2001)
US$ 2721 (25 fev. a 24 mar./2001)

Chateau Roaring Fork (3*)
US$ 2869 (15 a 23 dez./2000)
US$ 2556 (02 jan. a 10 fev./2001)
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O SHOW DO ESPORTE

A apenas 13 km de Aspen, Snowmass é o
lugar para quem ama ou quer aprender a
amar o ski. Com pistas para todos os níveis
de habilidade e instrutores bem-humorados,
capazes de ensinar até os mais desajeitados
a deslizar a bordo de esquis, Snowmass é
uma espécie de vila olímpica de esportes de
inverno. Ali bem ao lado da montanha,
onde o clima é sempre descontraído e
animado, é possível viver o melhor ângulo
do inverno.

Snowmass 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, Aspen Highlands,
Buttermilk e Snowmass, taxas e seguro viagem.

Silvertree (5*)
US$ 3107 (23 dez. a 02 jan./2001)
US$ 2262 (02 a 11 jan. e 20 a 27 jan./2001)

Wildwood (4*)
US$ 2536 (23 dez. a 01jan./2001)
US$ 2027 (01 a 11 jan. e 20 a 27 jan./2001)

Crestwood (5*)
US$ 2492 (04 jan. a 15 fev./2001)
US$ 2567 (25 fev. a 24 mar/2001)
Woodrum V (5*)
US$ 2700 quatro pessoas
(07 jan. a 16 fev./2001)



11



12

UMA CAMPEÃ CHEIA DE CHARME

Mil metros de queda vertical, 121 pistas de ski e 26 lifts, além de
condições de neve perfeitas fazem de Vail a estação de ski mais visitada
dos Estados Unidos. Obviamente, os hotéis charmosos, os restaurantes
convidativos, as lojas atraentes, a vida noturna intensa e paquera a todo
vapor contribuem decisivamente para que  Vail seja um sucesso tanto de
público quanto de crítica. Por isso, quem experimenta uma vez,
volta sempre. Para quem viaja com crianças, a estação dispõe de uma
infra-estrutura invejável para formar novos esquiadores.

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

Vail Cascade (5*)
US$ 2866 (02 jan. a 24 fev./2001)

The Lodge at Vail (5*)
US$ 3123 (21 dez. a 02 jan./2001)
US$ 2836 (02 jan. a 24 fev./2001)

Lodge Tower (4*)
US$ 2882 (02 jan. a 16 fev./2001)
US$ 2599 (25 fev. a 31 mar./2001)

The Chateau at Vail (3*)
US$ 2266 (07 a 31 jan./2001)
US$ 2303 (25 fev. a 31 mar./2001)
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A ALEGRIA DO SKI JOVEM

Além da beleza das Montanhas Rochosas,
Breckenridge oferece mais: neve farta,
seca e macia de outubro a maio, ski-lifts
e pistas que trazem aventuras para os
esquiadores experientes e belas paisagens para
os que querem só passear nos skis. Um elenco
de pubs ajudam a aproximar as pessoas e a
transformar a atmosfera descontraída
em festa todas as noites.

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

Great Divide Lodge (5*)
US$ 2525 (22 dez. a 02 jan./2001)
US$ 2173 (02 jan. a 24 fev./2001)

Beaver Run Resort (4*)
US$ 2025 (18 nov. a 04 dez./2000)
US$ 2331 (13 jan. a 16 fev./2001)

The Lodge & Spa (4*)
US$ 2486 (02 jan. a 15 fev./2001)
US$ 2563 (25 fev. a 31 mar./2001)

Breckenridge
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Beaver Creek
SKI EXCLUSIVO, SOB MEDIDA

Construída em um vale deslumbrante para
atender os amantes do ski, Beaver Creek foi
concebida para ser totalmente ski-in/ski-out.
A “irmã mais nova” de Vail, como foi chamada
por muito tempo, também revela capricho nos
hotéis, lojas e restaurantes. Em Beaver Creek,
a atmosfera é intimista, sofisticada, exclusiva.
Sob medida para quem quer relaxar e desfrutar
do prazer de esquiar.

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

Hyatt Beaver Creek Resort & Spa (5*)
US$ 3680 (24 a 31 dez./2000)
US$ 3133 (01 jan. a 15 fev./2001)
Inn at Beaver Creek (4*)
US$ 3475 (22 dez. a 02 jan./2001)
US$ 2615 (02 jan. a 10 fev./2001)
The Pines Lodge (4*);
US$ 2615 (02 jan. a 10 fev./2001)
US$ 2790 (25 fev. a 01 abr./2001)
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Steamboat
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O MELHOR SKI DE FLORESTA

O segundo maior ski resort do
Colorado com mais de 20.000 camas,
Steamboat é o sonho de qualquer um
que aprecie os esportes de inverno.
Neve farta, simpática arquitetura
western, uma eficiente rede de lifts
e o melhor ski de floresta são as marcas
registradas de Steamboat.
Bares e restaurantes aconchegantes
garantem o sucesso de seu aprés-ski.

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 (5*)
US$ 2901 (22 dez. a 02 jan./2001)
US$ 2436 (02 jan. a 09 fev./2001)

Steamboat Grand Resort Hotel (5*)
US$ 1942 (22 nov. a 04 dez./2000)
US$ 2122 (03 jan. a 14 fev./2001)

The Lodge at Steamboat (4*)
US$ 2113 (05 dez. a 19 dez./2000)
US$ 1993 (25 fev. a 31 mar./2001)
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Mammoth
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Nossos pacotes incluem:
Passagem aérea S. Paulo/Reno/S. Paulo
em classe econômica, 7 noites de hospedagem,
6 dias de ski lift, taxas e seguro viagem.
Juniper Springs Lodge (4*)
US$ 2731 (14 a 22 dez./2000)
US$ 2586 (08 jan. a 13 fev./2001)
Mammoth Mountain Inn (4*)
US$ 2504 (22 dez. a 08 jan./2001)
US$ 2158 (08 jan. a 03 fev./2001)
Sierra Park Villas (3*)
US$ 2480 (18 dez. a 03 jan./2001)
US$ 2095 (03 jan. a 15 fev./2001)

NEVE PERFEITA E ÓTIMA VIZINHANÇA

Alvo de investimentos milionários, Mammoth combina um cenário
deslumbrante, hotéis novos, modernos e confortáveis e uma infra-
estrutura de lifts e pistas irrepreensíveis. Além disso, instrutores e
profissionais especializados em recreação infantil são a garantia de
que toda a família poderá se divertir ao máximo nas férias de
inverno. E também de outros cenários. Como Mammoth está na
Califórnia, fica fácil conciliar as férias de ski com visitas à
encantadora San Francisco, a animada Los Angeles — onde a
Disneylândia espera a criançada — ou à ensolarada San Diego.
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Crested Butte
DELICIOSAMENTE WESTERN

A montanha íngreme — mais de mil metros de queda —
e a neve seca e fofa típica do Colorado atraíram os
esquiadores antes mesmo da cidade, que nasceu da
mineração de carvão, percebesse sua vocação como
estação de ski. Hoje, Crested Butte é dona de uma excelente
reputação internacional;  se tornou o sonho dos aficionados
por “extreme-skiing” e acaba de ganhar um novo resort
operado pelo Club Med. Graças a  uma lei que proíbe
franquias e construções fora do padrão arquitetônico do
Velho Oeste, a cidade conquistou também seu lugar
como destino de charme.

Club Med
O pacote inclui:
Passagem aérea em classe
econômica, 7 noites de
hospedagem, 3 refeições
diárias, bebidas inclusas,
traslados, 6 dias de ski pass,
aulas de ski para todos os
níveis, mini-club para crianças
a partir de 4 anos, seguro.

Club Med Crested Butte
US$ 1999 dezembro
US$ 2374 reveillon
US$ 2677 carnaval

Club Med Copper Mountain
a partir de US$ 1999
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Squaw Valley
Muita neve com muito sol.
Uma paisagem privilegiada do  Lake Tahoe e o
jeito de ser cativante dos californianos são
apenas o começo dos prazeres de inverno que
Squaw Valley reserva aos esquiadores.

Nosso pacote inclui:
Passagem aérea S. Paulo/Reno/S.Paulo, 7 noites
de hospedagem, 6 dias de ski lift ,taxas e seguro.
Resort at Squaw Creek (5*)
US$ 2222 em duplo Valley view
US$ 3028 em suite Mountain view
(01 jan. a 15 abr. /2001)
Squaw Valley lodge (4*)
US$ 2227 em deluxe studio suite
(01 nov. a 14 dez./2000)
US$ 1777 em deluxe studio suite
(02 jan. a 29 abr./2000)
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O Canadá é tão perfeito que é difícil
acreditar que o país no extremo
norte da América exista de verdade.
Os invernos longos e a neve inspiraram
o branco da bandeira, enquanto a
paixão pela vida e o respeito à
natureza são expressos pela folha de
plátano vermelha, como seu símbolo
nacional. Os canadenses são
timidamente românticos,
simpaticamente poéticos
e decididamente eficientes.
Lá, o ski vem conquistando mais
brasileiros a cada estação não só pelas
paisagens, mas também por causa da
vantajosa relação de câmbio com o
dólar canadense.

Ski CanadaSki Canada
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Tremblant

Um resort tipicamente francês.
Casas coloridas em estilo alpino, charmosos
cafés onde se pode saborear a mais delicada
patisserie, boulangeries de dar água na boca e
os românticos bistrôs fazem de Mont Tremblant
um resumo do melhor da herança francesa do
Canadá. A estação oferece o que há de mais
moderno em ski-lifts de alta velocidade e pistas
para todos os níveis de intimidade com o ski.

Nossos pacotes incluem:
Passagem aérea S.Paulo/Montreal/S.Paulo
em classe econômica, 2 noites
em Montreal, 7 noites em Mont Tremblant,
traslados, taxas.

Queen Elizabeth/
Chateau Mont Tremblant (5*)
US$ 1638 (03 jan. a 03 fev./2001)
US$ 1656 (03 fev. a 23 mar./2001)
Queen Elizabeth/
Westin Mont Tremblant (4*)
US$ 1444 (17 nov. a 04 dez./2000)
US$ 1544 (02 jan. a 15 fev./2001)



24

Snowmobile

ACELERE ESSA EMOÇÃO

Vento nos cabelos, a paisagem passando rápida
por você, o sol brilhando na neve e o tema do filme “Easy
Rider” tocando dentro da sua cabeça. Sem dúvida,
andar de snowmobile é uma das melhores sensações que se
pode viver neste planeta. Nestes programas, a moto de
neve se torna seu meio de transporte. As noites são
passadas em cabanas rústicas, porém confortáveis e o clima
de aventura é total. Entre explorar as montanhas, almoçar
e se deslumbrar com a paisagem, as horas voam e o passeio
termina com gosto de quero mais.
“Get you motor running...”
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Mont St. Anne

O PRAZER DA MONTANHA PERTINHO DA CAPITAL

Esquiar até a noite cair...e continuar esquiando. Mont St.
Anne é a montanha mais alta do Canadá que permite ski
noturno. A apenas 40 km da cidade de Quebec, a iluminação
noturna satisfaz os amantes do ski que vivem na capital. Em
compensação, Quebec oferece aos esquiadores excelentes
oportunidades para compras e entretenimento, além de uma
vida cultural sofisticada.

Nossos pacotes incluem:
Passagem aérea S.Paulo/Quebec/S.Paulo em classe
econômica,
3 noites em Quebec City, 4 noites em Mont St. Anne,
traslados, taxas e seguro viagem.
Chateau Frontenac / Chateau Mont
St. Anne (5*)
US$ 1307 (01 nov. a 04 dez./2001)
US$ 1512 (02 a 31 jan./2001)

Nosso pacote Snowmobile Inclui:
passagem aérea S.Paulo/Quebec/S.Paulo em classe
econômica, traslados,  4 noites no Chateau Frontenac,
1 noite  no Hotel La Miscoutine e uma noite
no Manoir Richelieu.
US$ 2 500 (16 dez. a  27 jan./2001)
US$ 2 313 (27 jan. a 17 mar./2001)
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Lake Louise
SKI COM CORES INTENSAS

O verde intenso, quase anti-natural do lago tem
de ser visto para ser acreditado. E as emoções
reservadas pelas pistas de ski e snowboard que o
cercam têm de ser vividas para serem contadas.
É difícil explicar o magnetismo da graciosa
cidade à beira do lago e cercada pelas
montanhas, mas o fato é que a tranqüilidade do
cenário aproxima as pessoas e inspira o desejo de
esquiar e se tornar parte da paisagem de cartão
postal.

Nosso pacote inclui:
passagem área S.Paulo/Calgary/S.Paulo em classe
econômica, 7 noites de hospedagem, traslados,
taxas e seguro viagem.
Chateau Lake Louise (5*),
Fairmont Hotel & Resort
US$ 1586 (05 dez. a 23 dez./2000)
US$ 1712 (06 a 24 jan./2001)
US$ 1664 (03 fev. a 13 abr./2001)
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PATRIMÔNIO NEVADO DA HUMANIDADE

A combinação de montanhas majestosas com vegetação
alpina em um show de formas e matizes fizeram com que
o Parque Nacional de Banff  fosse declarado pela Unesco
Patrimônio da Humanidade. Sem dúvida a graciosa
cidade à beira do lago tem um forte magnetismo, capaz
de atrair para as montanhas restaurantes (mais de 100),
pubs, discotecas, spas, lojas (mais de 200) e escolas de
ski. Festivais movimentam a vida cultural nesse
santuário ecológico que também é um templo esportivo.

Nossos pacote incluem:
passagem aérea S.Paulo/Calgary/S.Paulo em classe
econômica, 7 noites em Banff, 2 noites em Calgary,
traslados, taxas e seguro viagem.
Banff Springs e Palliser Hotel (5*)
Fairmont Hotels & Resorts
US$ 1701 (06 a 24 jan./2001)
US$ 1729 (03 fev. a 13 abr./2001)

Banff
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A Nº 1 PARA OS EXPERTS

Localizada no pé das duas montanhas mais altas
do continente norte-americano, Blackcomb e Whistler, a
cidade é a porta de entrada para mais de 200 pistas. No
complexo, construído especialmente para o ski, há lugar
para praticantes de qualquer nível. E depois da farra na
neve, lojas, restaurantes, discotecas, museus, spas e
hotéis luxuosos fazem da cidade um centro de
entretenimento
de primeira linha.

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 (5*)
US$ 2177 (02 jan. a 02 fev./2001)
US$ 2262 (02 fev. a 18 abr./2001)
Whistler Chalets (4*)
US$ 2127 (24 dez. a 02 jan./2001)
US$ 1624 (02 a 24 jan./2001)

Whistler
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Fernie
AVENTURA NAS MONTANHAS

Se você está procurando muito mais do que as
emoções do ski, se você quer adrenalina e
aventura em meio a montanhas nevadas –
Fernie é o destino de suas férias de inverno.
Este ski resort oferece uma grande variedade,
de dia e de noite, de atividades para
complementar o ski:   tour noturno de
snowmobile, snowshoeing, dogsledding,
trenós puxados por cavalos com
um jantar coubói, cross country
skiing e descida das tochas....
a escolha é sua.

Nosso pacote inclui:
Passagem aérea S.Paulo/Calgary/S.Paulo, 06
noites de hospedagem, taxas e seguro viagem
Snow Creek Lodge: US$ 1.769,00 (06 a 24
Jan) e US$ 2.070,00 (03 Fev. 14 Apr.)
Cornerstone Lodge: US$ .873,00 (05 a 22 dez)
e US$ 2.044,00 (06 a 14 Jan)
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Ski EuropaSki Europa
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Toda a sofisticação dos inventores do ski

Esquiar na Europa significa deslizar pelo amor à vida nas montanhas
que inspirou o nascimento do ski. Montanhas mágicas e pistas
desafiadoras fazem parte da mística do esporte e das suas
tradições.  Também foi na Europa que os rituais de après-ski
surgiram: sauna, spa, massagem, hidromassagem e ainda relaxantes
momentos ao lado da lareira. Isso sem falar nas delícias
gastronômicas da culinária alpina, onde fondues e raclettes regados
a bons vinhos embalam noites românticas a dois ou aceleram a
animação dos grupos, sempre formados por pessoas de várias
nacionalidades.

Palace Gstaad

O MÁXIMO EM SOFISTICAÇÃO

A tradição secular, o luxo das suítes, a gastronomia
refinada e cortesia irrepreensível da hotelaria suíça
explicam apenas em parte o sucesso deste hotel
magnífico. Um dos endereços mais freqüentes do jet-
set europeu nos meses de inverno, o Palace Gstaad é o
melhor lugar para viver o lado mais sofisticado dos
esportes de inverno. Depois de deslizar pelas
instigantes pistas dos Alpes Suíços e de sorver a
beleza da paisagem, o hotel reserva a seus hóspedes
todos os mimos que os músculos cansados podem
desejar em inesquecíveis momentos de aprés-ski.

Nosso pacote inclui:
Passagem aérea em classe econômica;
7 noites de hospedagem com meia
pensão; 6 dias de ski pass e taxas.
US$ 2832 (09 jan. a 05 fev. 2001)
US$ 3080 (05 fev. a 04 mar. 2001)
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Zermatt
O típico vilarejo suíço, onde o transporte
ainda é feito a cavalo, dispõe de áreas de
ski para todos os níveis e cursos de ski e
heliski, além de um après-ski muito
animado.
Passagem aérea; 7 noites no hotel Mont
Cervin (5*); meia pensão US$ 2541 (08
jan. a 09 fev. 2001)

Kitzbuhel no Club Valtur
Com o charme do século XIV praticamente
intocado, o vilarejo é um dos mais modernos
centros de ski da Europa.
Passagem aérea; 7 noites de hospedagem;
pensão completa.
US$ 1897 (07 jan. a 11 fev. 2001)
US$ 1972 (18 fev. a 11 mar. 2001)
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Club Med
As melhores férias na neve

Ninguém consegue igualar o Club Med em
simpatia, alegria e conforto. Com pessoal
poliglota e especializado tanto em recreação
como em instrução esportiva, os Club Med
formam o conjunto de resorts de ski mais
animado da Europa. Verdadeiros oásis de
calor humano, os resorts são o local certo
tanto para famílias e casais como para quem
viaja sozinho. Basta fazer as malas, escolher o
local e começar a fotografar as férias de
inverno mais divertidas da sua vida.

Os pacotes incluem:
Passagem aérea; 7 noites de hospedagem;
pensão completa com bebidas inclusas; ski pass
e aulas de ski.
Tignes (França)
Um ambiente esportivo e muito animado, onde
o après-ski é sempre muito animado. A partir de
US$ 2217 (jan 2001) e US$ 2525 (fev 2001)
Val Thorens (França)
Uma das mais famosas estações da França, Val
Thorens convida os que curtem o inverno a
viverem as melhores férias de suas vidas.
A partir de US$ 2105 (dez 2000); US$ 2035 (jan
2001)
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Unindo o agradável ao mais agradável ainda

Esquiar é um prazer tão grande que pode vir sozinho, mas que fica
ainda melhor se for combinado com outras aventuras. Por isso,
sugerimos alguns programas que complementam as viagens de ski. Por
estarem geograficamente próximos das estações de inverno, essas
viagens e pacotes são a melhor estratégia para otimizar o custo
(principalmente físico) das horas passadas no avião.

Aprés SkiAprés Ski
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US National
Parks
Arenito e calcário em formas fantásticas,
verdadeiras obras de arte criadas pela natureza
ao longo de milhares anos nos parques de
Grand Canyon e na região de Sedona, no
desértico Arizona dos caubóis; árvores
centenárias e vida selvagem no parque de
Yellowstone, o famoso lar do Zé Colméia dos
desenhos animados; praias selvagens, leões
marinhos e atmosfera romântica no parque de
Big Sur, na Califórnia. Estas são apenas
algumas das paisagens dos parques nacionais
norte-americanos. Não adie mais essa aventura
natural.

Nosso pacote inclui:
2 noites no Hotel Bellagio em Las Vegas
2 noites no Grand Hotel, Grand Canyon
2 noites em The Boulders, Small Luxury Hotel
aluguel de carro
US$ 1071 (01 nov –15 abr exceto Reveillon)
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ONDE A JUVENTUDE É SEMPRE DOURADA

A Califórnia é mais que um lugar no mapa, é um
estado de espírito. As estrelas de cinema, os
surfistas, os hippies e os magos dos
computadores, todos têm a Califórnia em
comum. As praias da sempre ensolarada San
Diego. O luxo hollywoodiano de Beverly Hills, a
criatividade pós-hippie de Venice Beach e a
doce aventura da Disneylândia moram em Los
Angeles. A sofisticação milionária de Monterey
e Carmel que encantam em qualquer estação. O
jeito criativo e liberal de San Francisco que
virou um ícone mundial. Tudo isso contribui
para a magia. A Califórnia é muito mais do que
um sonho. Agora só falta você.

Nosso pacote inclui:
1 noite no Hotel Mandarin Hotel San Francisco

2 noites no Carmel Valley Ranch, Small Luxury Hotel
2 noites no Rancho Bernardo Inn, Preferred Hotels
& Resorts, em Carmel
1 noite no The Regent Beverly Wilshire

Aluguel de carro:
US$ 1365 (01 nov –15 abr exceto Reveillon)

California
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IEI
INGLÊS NO CORAÇÃO DA CALIFÓRNIA

A maneira mais gostosa e eficiente de aprender uma
língua é vivê-la. Foi a partir desta idéia que as irmãs
Speake criaram o International English Institute,
uma escola que combina excelência no ensino de
inglês com o apoio psicológico que os estudantes
precisam quando estão longe de casa. Fresno, bem
no coração da Califórnia, fica pertinho do Parque
Nacional de  Yosemite e mantém o clima amigável
das cidades do interior, o ambiente ideal para quem
deseja aprender inglês.

O Pacote inclui:
4 semanas de curso intensivo, 23 horas por semana
na classe com professor; laboratório: hospedagem em
casa de família com meia pensão.
US$ 1370
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Manoir Richelieu
AVENTURAS NO QUEBEC

O complemento ideal para o ski no Canadá são férias fora
das pistas no deslumbrante Le Manoir Richelieu, um hotel
de luxo com mais de cem anos de história que oferece uma
programação cheias de aventuras como ski cross-country,
snowmobile, passeios de trenós com cães, pesca no gelo e
ainda o que há de mais sedutor em aprés-ski.

Nosso pacote inclui:
6 noites no Manoir Richelieu (5*), Fairmont Hotel &
Resort; meia pensão; atividades esportivas de
traslados de Quebec.
US$ 858
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Baja California
O GRANDE ESPETÁCULO DA NATUREZA

Nos meses de inverno as baleias cinzentas
migram do pólo norte para as águas mais
quentes da costa da Baja Califórnia, a porção
mais a noroeste do México. O período entre
janeiro e março é a oportunidade ideal para
embarcar em um cruzeiro onde a principal
diversão a bordo é  ver esses mamíferos
magníficos bem de perto. Uma experiência
inesquecível. Em terra, Baja California é uma das
partes mais preservadas e pouco conhecidas do

planeta. Explorar seus secredos é um prazer
reservado a poucos.
Após esquiar na América do Norte, o gostoso na volta
é pegar um cruzeiro na Baja California Mexicana.

The Copper Canyon & The Sea of Cortez:
A partir de US$ 2390
Saídas em dezembro 2000, janeiro, março e abril 2001
Among the Great Whales:
A partir de US$ 2990
Saídas de janeiro a  março  2001
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Le Lac
Leman
O CHARME ALPINO AO ALCANCE
DA MÃO

A região em torno do Lago Leman possui
aquele tipo de perfeição que beira a
irrealidade e esconde tesouros de simpatia
do povo suíço. Só quem se aventura na
exploração do país dos Alpes é capaz de
entender o lado poético do povo que leva a
precisão dos relógios, a discrição dos
banqueiros e a doçura dos chocolates ao
extremo.

Nosso pacote inclui:
2 noites no Hotel du Rhone em Genebra
2 noites no Le Montreux Palace
2 noites no Lausanne Palace & Spa
Leading hotels of the World;
aluguel de carro e tratamentos de spa
US$ 1427 (01 nov –15 abr exceto
Reveillon)
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Sul da
França
ROMANTISMO “HORS SAISON”

Sem o burburinho dos turistas que as invadem
nos meses de verão, as cativantes cidades da
Côte d’Azur e o folclórico interior do sul da
França ficam ainda mais encantadores. Nos
elegantes hotéis de Nice e Saint Tropez, a
atmosfera romântica é a introdução ou o final
ideal para as férias de ski. Já o passeio de carro
pelas estradas até Lyon ajuda a desvendar a
fonte do “joie de vivre” francês.

Nosso pacote inclui:
2 noites no Hotel de Paris, Leading Hotels of the
World em Monaco,
2 noites no Hotel Saint Paul, Relais & Chateaux,
2 noites no Villa Florentine, Relais & Chateau em
Lyon; aluguel de carro
US$ 1030 (01 nov –15 abr exceto Reveillon)
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Navegar é preciso. Enche a alma de uma
sensação rara: misto de prazer por vencer
as ondas e de respeito à imensidão da
natureza. Mas, mesmo que não fosse por
essa magia de vencer o mar, viajar de
navio já seria o máximo. Afinal, mudar de
cenário sem ter de arrumar, desarrumar e
transportar bagagem já é vantagem
suficiente para escolher os cruzeiros
marítimos para suas férias. Mas, se o
romantismo e a praticidade ainda não
forem razões suficientes para subir a
bordo, as muitas opções de
entretenimento dos passageiros tornam os
navios de cruzeiros irresistíveis.

CruzeirosCruzeiros

Terra Australis
A AVENTURA DO DESCOBRIMENTO

O verão no hemisfério Sul é o momento ideal
para visitar as regiões menos exploradas do
planeta: a Patagônia e a Terra do Fogo.
A aventura começa ao refazer a rota seguida
por grandes exploradores do passado, como
Fernando de Magalhães A beleza extraordinária
das grandes geleiras, as praias lotadas de
pingüins e o conforto das instalações
conquistam corações e mentes e fazem com
que as pessoas se apaixonem pela Terra do
Fim do Mundo.

Punta Arenas / Ushuaia / Punta Arenas – 08 dias
A partir de US$ 1659 em alta temporada
(16 dez/2000 – 28 fev/2001).
A partir de US$ 1452 em novembro/2000
e março/2001.
US$ 1652 – abril/2001.
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Skorpios

UM PASSEIO À ERA GLACIAL

Em poucos dias de navegação é possível fazer uma
viagem pelo tempo, para encontrar a realidade de
milhões de anos atrás. Nada prepara os passageiros
para as dimensões monumentais da geleira de San
Raphael. Navegando entre fiordes em uma
paisagem fantástica, os navios da Skorpios
mostram a arte da hospitalidade com sotaque
chileno.

Skorpios I:
04 dias/03 noites de cruzeiro com saída às
sextas-feiras
US$ 620 (em duplo matrimonial) para saídas
de 18 dez a 09 mar (alta temporada)
US$ 520 nas outras saídas
Skorpios II:
05 dias/04 noites de cruzeiro com saídas às
segundas-feiras
US$ 1100 (em duplo Atenas) para saídas de 23 de
dez a 10 de mar (alta temporada)
US$ 890 nas outras saídas
Skorpios III:
US$ 1600 (em duplo Atenas) para saídas de 23 de
dez a 10 de mar (alta temporada)
US$ 1200 nas outras saídas
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Expedição
ao
Pólo Norte

VIAGEM PARA O TOPO DO MUNDO

Poucos navios de passageiros tem a potência necessária
para quebrar o gelo do mar polar. O Yamal proporciona a
realização do sonho de quem tem alma de explorador e
ainda oferece conforto e culinária de alto padrão. Na
rota em direção ao polo, glaciares, aves marinhas e
ursos polares mostram o lado mais fascinante de uma
das fronteiras mais distantes da Terra.

Voyage to the North Pole - Quark Expeditions
Uma única saída à bordo do Yamal - 31 de julho/2001,
a partir de US$ 15.950.
The Great Explorers – expedição à Antartica - 21 de
janeiro/2001, a partir de US$ 14.995. Saída de Bluff,
Nova Zelândia.
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Silver Shadow
TECNOLOGIA E ELEGÂNCIA NO PACÍFICO SUL

Não há maneira melhor de entender a magia do
Pacífico do que descobri-lo do mesmo modo que os
primeiros exploradores europeus: navegando entre
ilhas cheias de charme e mistérios por águas que vão
do azul índigo ao turquesa intenso e transparente.
Em cada escala, uma surpresa. Pode ser o bom humor
e a informalidade dos australianos, a sensualidade e o
misticismo balinês, a suave simplicidade vietnamita
ou os contrastes de Honk Kong, há sempre uma
fascinante novidade para descobrir e viver. Cheio de
tecnologia, sofisticação e bom gosto, o Silver Cloud
já estréia como um campeão entre os navios
pequenos de alto luxo.

Sidney a Bali:
14 dias visitando a grande barreira de
corais, a Nova Guiné e Indonesia
A partir de US$ 8155 - saída de Sidney 16
de março
Bali a Bangkok:
14 dias cruzando o Mar da China, de Java e
Golfo da Tailândia, visitando Padang Bay,
Brunei, Vietnã e Camboja.
A partir de US$ 8325 - saída 30 de março
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ANÚ
NCIO
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Cruzeiros
Temáticos

O PRAZER DE ESTAR NO MESMO BARCO

Ter um interesse em comum já é estar no
mesmo barco que muita gente. Imagine
tornar essa figura de linguagem uma situação
real. É essa a proposta da Crystal Cruises com
seus cruzeiros temáticos. Além da paisagem
das escalas, há o prazer de conviver com
outras pessoas que têm interesses
semelhantes e ainda de aprender coisas
novas. Os assuntos abordados nos cruzeiros
podem ser extremamente práticos como
finanças pessoais e investimentos,
computação e fitness. Ou voltados para o
mundo das artes e dos prazeres como
fotografia, artes,  jazz e big bands e
gastronomia.

Festival de vinho e grastronomia à bordo do
Crystal Harmony
11 dias, de Acapulco a New Orleans
A partir de US$ 2170 (saída 21 de abril/2001)
11 dias de New Orleans a Acapulco
A partir de US$ 2365 (saída 02 de maio/2001)

Arte e Arquitetura a bordo do Crystal Symphony
12 dias de Veneza a Barcelona
A partir de US$ 4215 (saída 22 de maio/2001)

Jazz Big Band a bordo do Crystal Harmony
11 dias de New York a Montreal
A partir de US$ 3455 (saída 18 de setembro/
2001). É preciso reservar com bastante
antecedência.
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Rhapsody
A SIMPATIA ITALIANA NA COSTA
BRASILEIRA

Conforto em padrão internacional e a delícia de
conhecer um dos destinos mais fantásticos do
mundo: o Brasil. Essa é a proposta dos cruzeiros
no Rhapsody, que partem do Rio de Janeiro para
as cidades mais excitantes do nordeste brasileiro.
Sob o sol tropical, com escalas em destinos cheios
de ritmo e paixão e com o clima de bordo
refletindo a alegria que só o brasileiro tem, a
viagem pela costa do nordeste tem tudo para
mostrar a melhor versão brasileira.

Ilhas Tropicais
07 dias visitando Jurerê, Ilhabela, Parati e Búzios
03 de dezembro - saída do Rio de Janeiro
A partir de US$ 810 (cat. C)

Nordeste
08 dias visitando Porto Seguro, Salvador,
Rhapsody Beach e Búzios
09 e 16 de dezembro - saída do Rio de Janeiro
A partir de US$ 810 (cat. C)

Natal no Nordeste
08 dias visitando Porto Seguro, Salvador,
Rhapsody Beach e Búzios
23 de dezembro - saída do Rio de Janeiro
A partir de US$ 1100 (cat. C) – *desconto de 30%
no 2o passageiro
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Sun Boat
IV

Valtur Prima
CUBA E CARIBE À ITALIANA

A hospitalidade italiana está no navio Prima, que leva
para o mar o conceito Valtur de férias. A bordo são
ministradas aulas de aeróbica e hidroginástica (para
compensar as calorias da irresistível culinária de bordo);
natação (para aperfeiçoar os mergulhos nas águas claras
do Caribe) e dança (para dar um show nas pistas
caribenhas). No roteiro, Cuba — destino exclusivo —,
Cancún, Ilha da Juventude, Jamaica e  Gran Cayman.

Saída semanais às segundas-feiras,
partindo de Havana:
US$ 1540 em cabine externa superior para as saídas de
18 e 25 de dezembro/2000, 01 e 08 de janeiro/2001.
US$ 1400 para as outras saidas de dezembro a abril.
US$ 1279 para as saídas de novembro.

Desvendar os mistérios do Nilo,
navegar de Luxor ao Cairo
passando por milhares de anos
de história fascinante e adquirir
intimidade com faraós e
rainhas. Para tornar essa
aventura realmente perfeita,
nada pode ser melhor que um
cruzeiro à bordo do Sun Boat
IV, um navio cinco estrelas
onde reinam luxo, serviço
impecável e gastronomia fina.
Um egiptologista acompanha o
cruzeiro para ajudar os
passageiros a fazerem parte da
História.

Nosso pacote inclui:
9 noites de hospedagem; 5 em
hotel de luxo no Cairo e 4 no
Sun Boat IV com pensão
completa; traslados de chegada
e saída; serviço de guias
especializados na cultura
egípcia.
A partir de US$ 3732 – cabine
Nile Deck
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Quando se pensa em um cenário paradisíaco muitas vezes a
primeira imagem que vem à mente é a de uma praia. Sem
dúvida são poucos os que conseguem resistir à combinação de
sol, mar, areia e alto astral que as praias oferecem. Esportes
náuticos, drinks refrescantes, música alegre e gente alto astral
fazem com que os dias passados à beira mar estejam sempre
entre os melhores das nossas vidas.

PraiasPraias
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Club Med
A ARTE DE VIVER

O conceito francês de transformar a vida em
arte está por trás do sucesso mundial do Club
Med. O conforto dos Villages, o bom humor
dos  instrutores esportivos, a criatividade dos
profissionais especializados em recreação e
programação especial para crianças são alguns
dos elementos que tornam as férias no Club
Med memoráveis. Além disso, o tridente
sempre busca locais privilegiados do planeta
para construir seus resorts. No Brasil, o Club
Med está em Itaparica, na Bahia, e em Rio das
Pedras, no Rio de Janeiro.

7 noites de hospedagem; 3 refeições diárias
com bebidas incluidas; atividades de esporte e
lazer; mini club a partir de 4 anos de idade,
shows noturnos e night club.
Club Med Itaparica:
R$ 1388 (06 jan - 14 jan)
R$ 1472 (14 jan - 28 jan)
R$ 2380 (25 fev - 04 mar)
Club Med Rio das Pedras
R$ 1748 (06 jan - 14 jan)
R$ 1855 (14 jan - 28 jan)
R$ 2526 (25 fev - 04 mar)
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Nas
Rocas

FÉRIAS EM RITMO DE ALEGRIA

Localizado em um dos pontos mais
privilegiados do litoral brasileiro, o  resort
Nas Rocas em Búzios combina conforto,
sofisticação e informalidade, com a fórmula
“All Inclusive Basic”. Simplesmente
irresistível. A ilha está ligada à Marina de
Buzios através de um serviço de barcos
oferecido pela VALTUR.

Nosso pacote inclui:
7 noites no Resort Nas Rocas; pensão
completa; bebidas durante as refeições;
acesso a todos os esportes disponíveis,
discoteca e espetáculos todas as noites.

R$ 1320 (06 jan - 03 fev)
R$ 1133 (03 fev - 24 fev)
R$ 2000 (24 fev - 03 mar)

Criança: 40% de desconto, 3a pessoa 10%
de desconto, 4a pessoa 15% de desconto
ao dividir o mesmo quarto.
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Resorts
do Brasil

O jeito alegre e descontraído típico
que caracteriza os brasileiros em resorts
com padrão de conforto de nível
internacional.

Manary Praia Hotel - Natal
7 noites de hospedagem com café da
manhã.
R$ 564 em quarto standard
R$ 683 em quarto luxo
(até 24 fev exceto período de
Reveillon)

Pousada Toca da Coruja - Natal
7 noites de hospedagem com café da
manhã.
R$ 1375 (Reveillon)
R$ 662 (até 24 fev)

Praia do Forte Eco Resort
7 noites de hospedagem com café da
manhã; jantar com bebidas nacionais;
traslados de chegada e de saída
R$ 1484 em quarto Standard (até 23 fev
exceto Reveillon)
R$ 1734 em quarto Superior (até 23 fev
exceto Reveillon)

Transamérica Comandatuba
7 noites de hospedagem em bangalô
superior, café da manhã; jantar com
bebidas não alcoólicas, traslados de
chegada e saída.
R$ 1666 em (02 jan a 04 fev)
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Super Clubs,
INCLUINDO MUITO ALTO ASTRAL

Apresentando o conceito de resort all-inclusive,
em que todos os gastos (incluindo bebidas e
cigarros) já estão incluídos na diária, a rede
Super Clubs tem tudo para conquistar os
brasileiros. Dotado de uma área de Mata Atlântica
exclusiva, o resort propõe passeios ecológicos que
encantam os hóspedes.

Nosso pacote Super-Inclusive® inclui:
7 noites de hospedagem em quarto luxo; pensão
completa com  5 opções de restaurantes; open
bar, com 6 bares  à disposição; frigobar; taxa de
serviços; traslados.
R$ 1813 (até 21 dez/2000)
R$ 2422 (Natal)
R$ 2317 (05 jan - 03 fev/2001)

Costa do Sauípe
Um verdadeiro cenário de sonho: um paraíso ecológico
com 6 km de praias, dunas, coqueirais, lagoas, rios... onde
o sol brilha sempre. Foi esse lugar maravilhoso, a apenas
76 km de Salvador, o escolhido para a construção do mais
ousado empreendimento da indústria turística brasileira.
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Sofitel
SOFISTICAÇÃO À FRANCESA NA BAHIA

A elegância da hospedagem cinco estrelas à
francesa, típica da rede Sofitel, foi bem
mesclada à simpatia brasileira e deve chamar
a atenção no complexo do Sauípe.

Nosso pacote inclui:
7 noites de hospedagem com café
da manhã; traslados; almoço com
bebidas nacionais durante às
refeições; atividades esportivas
R$ 2135 em suite superior
R$ 3395 em suite de luxo
R$ 1820 no hotel Sofitel
Convencionas
(até abril 2001)
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Mauritius
UM DESTINO SURPREENDENTE

Os azuis indescritíveis do Oceano Índico, as
praias fantásticas e o povo sorridente fazem de
Mauritius um dos destinos mais bem cotados
do mundo. Lá, resorts de altíssimo padrão
completam o cenário paradisíaco.

Nosso pacote inclui:
6 noites no Paradise Cove (5*), Small
Luxury Hotels of the World; meia pensão;
atividades esportivas, inclusive pesca em
alto mar, uso de catamaran etc.
US$ 1380 em quarto deluxe (07 jan - 30
abr)
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Seychelles
CONFORTO NO PARAÍSO

Areias muito brancas, coqueiros frondosos, águas
transparentes e hotéis extraordinários formam o cotidiano
dos que buscam as Seychelles. Não é à toa que estas ilhas
do Índico fascinam e são o endereço de alguns dos mais
sofisticados resorts do mundo.

Nosso pacote inclui:
6 noites no Lémuria Resort of Praslin (5*);
café da manhã.
US$ 2138 em Junior Suite (09 jan - 30 abr)

Outras opções:
6 noites no Desroches Resort (5*); pensão completa.
US$ 1542 em Junior Suite (06 jan - 06 abr)
6 noites no The Plantation Club (5*); café da manhã;
atividades esportivas.
US$ 978 em quarto deluxe (07 jan - 21 abr)
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SpasSpas
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TERAPIA DE CURTIÇÃO

Descontração e bom humor à brasileira são
pontos importantes do “tratamento” anti-
stress do Sete Voltas. Atividades
esportivas e recreativas que vão
movimentar seu corpo e levantar sua
moral, uma série de tratamentos para
relaxar o corpo e uma dieta balanceada
são os protagonistas de uma temporada de
prazer. Novos amigos, muitas risadas e um
corpo mais bem cuidado costumam ser o
saldo dos dias passados no Sete Voltas.

Cuidar de si mesmo, equilibrar corpo e mente, adquirir uma
aparência mais saudável e se desligar das preocupações do
cotidiano. Eis para que servem as férias. Mas, para alcançar o
máximo em todos esses quesitos, não há nada mais eficiente
do que os spas. Locais onde tudo é concebido para aumentar
o bem-estar físico e mental. Os spas são o melhor
remédio contra o stress.

O nosso  pacote inclui:
7 noites de hospedagem;  programação
de fitness, tênis e dança; avaliação e
acompanhamento médico; alimentção
balanceada de 300 a 1200 calorias diárias
R$ 1526 em apartamento standard
R$ 3150 em apartamento luxo
(jan e fev 2001)

Sete Voltas
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NADA PODE SER MELHOR

Transparente, fresca e
indispensável, a água é o
melhor remédio. De acordo
com os conceitos da
hidroterapia, que desenvolveu
uma série de usos terapêuticos para
o líquido mais abundante do planeta,
não há mal que resista a uns bons
banhos. Ainda mais quando eles são
tomados em maravilhosos centros de
águas termais em Mônaco. Entre um
tratamento e outro, os mais excitantes
cassinos, as mais elegantes lojas e os
mais tentadores restaurantes esperam
por você nas exclusivas ruas do
principado.

Les Thermes
Marins
de
Monaco

O programa Stress Control inclui:
6 noites de hospedagem; 4 dias de terapia
antiestresse, centrada em relaxamento; café
da manhã continental ou dietético no hotel;
check up médico; almoço no restaurante
do spa; acesso free na sauna; banho turco;
fitness center, piscina, Cassino de Monte Carlo
Hotel Hermitage (5*): US$ 1.410
Hotel Mirabeau (5*): US$ 1.298
(dez-mar 2001)

O programa Wellness & Beauty inclui:
6 noites de hospedagem; 24 diferentes
tratamentos: talassoterpia, piscina, massagem,
reflexologia, shiatsu...); café da manhã
continental ou dietético no hotel; check up
médico; almoço no restaurante do spa; acesso
free na sauna, banho turco, fitnes center,
piscina, Cassino de Monte Carlo
Hotel de Paris (5*): US$ 1.967
Monte Hermitage (5*): US$ 1.770
(nov-mar 2001)
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Explora
EXPLORAR COM MUITO ESTILO

Nossos pacotes incluem:
Hospedagem com pensão completa,
vinhos, drinks e refrigerantes;
Exploração diária; Guias bilíngües e
equipamentos; Traslados,

Conhecer paisagens fantásticas em
programas criados por experts e ainda
desfrutar de mimos e surpresas elegantes,
são as propostas do explora. Tanto no
deserto do Atacama quanto nas geleiras da
Patagônia, os guias da explora conhecem
os ângulos certos, aqueles de beleza tão
excepcional que fazem a gente perder o
fôlego.

EcoturismoEcoturismo

Explora Atacama
4 dias / 3 noites – US$ 1296
5 dias / 4 noites – US$ 1706
8 dias / 7 noites – US$ 2441

Explora Patagônia
(quarto Cordilheira Paine – vista Salto Chico)
4 dias / 3 noites – US$ 1234
5 dias / 4 noites – US$ 1706
8 dias / 7 noites – US$ 2441
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As sutilezas da alta gastronomia, a delicadeza inebriante dos
bons vinhos, os momentos inesquecíveis à mesa com as pessoas
que amamos. Esses prazeres justificam os dias passados em
lugares onde a comida, a vida e bebida são vistos como arte
e não apenas como simples necessidade. Por trás de cada prato,
de cada nuance na coloração do vinho, há uma história que
mistura natureza e tradição, cultura e deleite. Embarque conosco
nas férias mais saborosas de sua vida.

Comer, Viver, BeberComer, Viver, Beber
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Montreal
HERANÇA FRANCESA E COSMOPOLITISMO

A filosofia francesa de valorizar ao máximo as mais sutis variações
de sabor e de saber interpretar a arte da culinária fez de Montreal
uma das mais importantes capitais gastronômicas do mundo.
Além de culinária francesa de primeira linha e da sua reinvenção
com os ingredientes disponíveis na América, Montreal traz para
quem a visita sabores de todas as partes do mundo trazidos por
imigrantes europeus e asiáticos. Restaurantes japoneses,
espanhóis, italianos, mexicanos e tailandeses dão a pista do
safári pantagruélico que Montreal oferece a quem não abre mão de
viver a vida com sabor.



68

A ARTE DOS VINHOS NOBRES

A paisagem bucólica dos vinhedos contrasta com a paixão dos vinicultores, gente
que a gerações vive a magia de transformar uvas em obras de arte. Viajar pela
região de Bordeaux é penetrar nos mistérios do “terroir” mais valorizado do
planeta.

A Essência de Bordeaux:
Roteiro privativo de 7 dias combinando
conhecimento da comida e dos vinhos
locais com os atrativos culturais.
Nosso pacote inclui:
6 noites em hotel de luxo, guia privativo,
degustações de refeições em restaurante
gourmet, transportes.
US$ 2315 (base 4 pessoas)

Bordeaux

Bem-vindo ao castelo
Roteiro privativo 4 dias com visitas de
castelos/produtores famosos
Nosso pacote inclui:
3 noites em hotel de luxo, guia
enólogo privativo, degustações e
refeições em restaurantes gourmet,
transportes.
US$ 1320 (base 4 pessoas)
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UM BRINDE AO SUCESSO!!!!

Borbulhante e sedutora, Champagne é a bebida
da vitória. Mas, os que conseguirem desvendar
alguns de seus mistérios viajando pela região
que empresta o nome à bebida já podem se
considerar vencedores. Entre castelos,
vinhedos e adegas, a curiosidade fermenta e se
transforma em inebriantes bolhas de
recordação.

Nosso pacote inclui:
2 noites no Royal Champagne, Relais &
Chateaux; cursos com enólogo especialista em
champagne, visitas, almoços e degustações.
US$ 939 (base 4 pessoas)

Champagne
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Ritz de Paris
O OLÍMPO DA GASTRONOMIA

Um dos mais famosos hotéis do mundo, o Ritz de
Paris, é o endereço onde surgiu o mais importante
nome da arte que hoje chamamos de gastronomia:
Auguste Escoffier, o homem que inventou a moderna
cozinha francesa. Com a responsabilidade de manter
viva a tradição e a excelência, que tornaram o mestre
famoso, os chefs do Ritz transmitem o legado de
respeito ao sabor a discípulos de todo mundo.
Descobrir os mistérios da culinária francesa e levar as
receitas para casa fazem parte do programa.

O curso César Ritz:
1 semana de curso (nos meses de novembro e
dezembro) US$ 898
A arte da Confeitaria Francesa:
O chocolate de A a Z (04 a 08 dez.)
Sobremesas, especialidades regionais (11 a 15 dez.)
Chocolate e confeitaria (18 a 22 dez.)
1 semana de curso US$ 884



71

California Wine
Cruises

Nosso pacote inclui:
5 dias e 4 noites de cruzeiro em cabine
deluxe no Rio Sacramento a bordo do
Spirit of ’98, refeições e visitas guiadas.
US$ 1525 (02 e 19 nov.)
US$ 1385 (26 nov. 03 e 10 dez.)

O LADO MAIS ENSOLARADO DA
VINICULTURA

A viagem começa por um passeio pela baía
de San Francisco, uma das mais belas do
mundo. Depois, continua pelo rio Napa,
que deu nome à região vinícola mais bem
sucedida da América. Paisagens
românticas e o prazer da descoberta dão
um toque especial a essa jornada.
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Viaje em seu” Próprio” Iate

Operados pela Camper and Nicholson esses iates são a
opção mais confortável e exclusiva de viajar pelo
Caribe e pelo Mediterrâneo. Fechado o negócio, é o
passageiro quem decide os detalhes do roteiro. Assim,
a viagem ganha um sabor pessoal impossível de se
obter em navios de linha. Detalhes sofisticados,
tripulação experiente e privacidade completam o
prazer de navegar.

Os valores para charter no Caribe, de outubro a
abril, variam de US$ 28.000 até US$ 210.000
Para o mar Mediterrâneo, de maio até setembro,
vão de US$ 14.000 até 70.000
Inclui a tripulação; uso dos equipamentos mais
sofisticados e modernos; seguro; gasolina e 3
refeições por dia.

Yacht CharterYacht Charter



Fone (0xx11) 3081.9400
Fone toll free: 0800 11-9875

www.interpoint.com.br
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