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Apresentação

Escapar das pressões do dia-a-dia, despreocupar-
se e sintonizar corpo, mente e coração na alegria
de viver. Conhecer novas paisagens, comer bem,
aprender sobre as coisas da vida, conseguir um
bronzeado e ter tempo para curtir aqueles que
amamos também faz parte do programa. Tão
importante quanto reservar passagens aéreas e
escolher bons hotéis. Isto porque viajar é muito
mais do que um deslocamento; é uma
oportunidade de gravar memórias de momentos
felizes.
Nesse ponto a Interpoint entra em cena oferecendo

informação, cuidando do planejamento e
garantindo a realização dos seus sonhos.
O catálogo Grandes Destinos é o primeiro passo
da sua viagem. Em cada página há uma inspiração,
uma possibilidade. Comece a sonhar e conte
conosco para ajudá-lo a transformar seus planos
em realidade.

Boa Viagem!

Heloisa Ferreira da Rosa Levy
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O mundo em sua melhor versão. Essa é a proposta da série Platinum. Além de chegar aos
destinos mais sofisticados ou exóticos, o viajante Platinum terá certeza que viverá a melhor
experiência, e que estará no lugar certo na hora certa. O atendimento personalizado da
Interpoint aliada aos serviços de algumas operadoras de maior prestígio do mundo, como a
Abercrombie & Kent, garantem o sucesso da sua viagem, que poderá ser feita no ritmo que
você determinar, pois as viagens Platinum são todas feitas sob medida, dando a oportunidade
ideal para você ser o roteirista, o diretor e o protagonista do melhor filme da sua vida.
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Visitar a China no estilo Platinum é como fazer parte da antiga
aristocracia imperial. Com acesso garantido às áreas fechadas dos
Palácios da Cidade Proibida, aos mais belos jardins e parques, à
Grande Muralha em um dos seus mais belos trechos, jantares
preparados nas cozinhas do Palácio Imperial e hospedagem em hotéis
como o The Palace Beijing e o Portman Ritz Carlton Xangai, o
viajante Platinum verá maravilhas observadas por poucos.

13 dias a partir de US$ 6.844

China Platinum
b y  i n t e r p o i n t
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Nova Zelândia
Feita sob medida para aventuras ao ar livre, a Nova
Zelândia é generosa em paisagens e diversidade
natural. Chegar perto do vulcão em Rotorua,
desvendar canyons em veículos 4x4 na região do
Monte Tarawera, navegar por Milford Sound, visitar
uma aldeia Maori e fazer rafting no rio Kaituna
são alguns dos momentos marcantes que podem
ser vividos nesse jovem país. Quanto às
acomodações, o estilo Platinum garante conforto
total e gastronomia de qualidade. Mesmo nas
regiões mais selvagens.

12 dias a partir de  US$ 4.994

Platinum
b y  i n t e r p o i n t



7

Austrália Platinum
b y  i n t e r p o i n t

A Grande Barreira de Corais e a alegria tropical da
região de Cairns, o brilho de Sidney e a pro-
ximidade com a exótica fauna da Tasmânia.  Na
Austrália até uma programação normal tem sabor
de aventura. Para tornar as sensações ainda mais
intensas, os programas da linha Platinum incluem
vôos, mergulhos e caminhadas. Acomodações de
altíssimo padrão e oportunidades únicas para
desfrutar as delícias da ilha-continente também
fazem parte da programação. 

10 dias a partir de US$ 5.210
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Com programas exclusivos, a série Platinum da Interpoint permite
que se descubra a Índia com delicadeza, como se o visitante a
despojasse de seus véus para melhor conhecer sua cultura, a
intimidade de sua arte, os prazeres, as paixões e os mistérios de
uma terra tão fascinante. Num estilo de vida normalmente
reservado aos marajás, o visitante conhecerá a opulência do
país do Taj Mahal em cidades como Agra e Varanasi. No Nepal, a
aventura acontece em tons de cáqui, mas não perde sua elegância
no luxuoso hotel de selva Tiger Tops Jungle Lodge. No lombo
de elefantes, o visitante descobrirá os segredos do Chitwan
National Park habitado por tigres, leopardos, macacos e os raros
rinocerontes de um chifre só.

14 dias a partir de US$ 11.256

b y  i n t e r p o i n t
PlatinumÍndia e Nepal
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Egito Platinum
b y  i n t e r p o i n t

Desvendar os segredos do Nilo próximo da heran-
ça dos faraós, é apenas o princípio desta viagem
onde as Pirâmides, os templos de Luxor, de Karnac
e Abu Simbel se revelarão sob uma nova ótica tão
vibrante e iluminada que causaria inveja a Indi-
ana Jones. Entre uma descoberta e outra apro-
veite o aconchego das modernas acomodações
de bordo no navio Sun Boat IV da A&K ou no
Philae da Oberoi.

11 dias a partir de US$ 5.876
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Tailândia
A famosa hospitalidade tailandesa com todos seus
requintes pode ser desfrutada nos programas
Platinum, que incluem as melhores acomodações
nos mais sofisticados hotéis do país. No roteiro,
a vibrante capital Bangkok, templos, monastérios
e palácios deslumbrantes apresentam em todo o
seu fascínio segredos e surpresas que confirmam
o exotismo da Tailândia, além de um revitalizante
descanso no Spa Chiva-Som ou descontração total
em Phuket no Amanpuri.

14 dias a partir de US$ 6.659

Platinum
b y  i n t e r p o i n t
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Ski Platinum

Valle Nevado

Em apenas 35 minutos, um helicóptero leva os passageiros
do aeroporto de Santiago do Chile a Valle Nevado, onde
as acomodações do Hotel Valle Nevado (5*), aguardam
os  esquiadores para uma recepção com champagne e cesta
de frutas no apartamento. Desde o primeiro instante, os
programas de ski Platinum mostram que sua prioridade é
a satisfação e a conveniência do viajante, que merecerá
tratamento personalizado em todos os momentos.

8 dias a partir de US$ 5.133
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Portillo

Esquiar o mais rapidamente possível. Essa é a
certeza de quem embarca para uma das mais
charmosas estações de ski da América do Sul. Para
chegar às maravilhosas pistas de Portillo basta
voar do aeroporto de Santiago ao hotel, de
helicóptero e logo depois de uma acolhida calorosa
com direito a champagne e uma cesta de frutas
no quarto - é só colocar os esquis e sair para
deslizar na neve. Conveniência e sofisticação
totais garantidas.

8 dias a partir de US$ 6.061

Platinum
b y  i n t e r p o i n t
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Arte e
Cultura

Cores, formas, conceitos, sons e a maravilha do gênio humano. As artes são sem dúvidas a melhor viagem para a
alma. Assim, nada melhor do que viajar e mergulhar no universo dos grandes mestres, ver de perto suas obras,
conhecer os tons da natureza, a luz que os inspirou, bem como sentir de perto as vibrações que levaram gênios
como Da Vinci, Michelangelo, Botticelli, Van Gogh, Monet, Degas e outros a se expressarem com tanto entusiasmo
por sua arte. Para compreender as paixões que se transformaram nas notas musicais das grandes óperas, é preciso
assisti-las nos mais famosos teatros do mundo, conferindo de perto o desempenho dos melhores cantores,
regentes e cenógrafos da atualidade. Tudo isso combinado com hotéis e restaurantes de primeira linha, dignos
dos mais requintados epicuristas, acompanhados por guias especializados em artes. Momentos capazes de despertar
o artista que vive dentro de cada viajante.

Arte e
Cultura
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Nosso pacote inclui:
Passagem aérea S.Paulo/Paris/S.Paulo em
classe econômica pela TAM; 6 noites no
Hotel Meurice (5*) - Leading Hotels of
The World; café da manhã; visitas a
museus.
US$ 3.780 (23 jun a 30 jul);
US$ 3.357 (31 jul a 15 out).

Tesouros históricos, arte e relíquias da anti-
güidade egípcia, grega e romana. O melhor da
arte medieval e renascentista e ainda obras-
primas como a Vitória de Samotrácia, a Vênus
de Milo e a Mona Lisa fazem do Louvre o maior
acervo cultural da civilização ocidental, que
merece ser visto e desfrutado com graça e prazer.

Museus de Paris
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Nosso pacote inclui:
Passagem aérea S. Paulo/Veneza/
S. Paulo; 7 noites com café da
manhã; 7 jantares; 7 dias de curso
intensivo; visitas a museus e
traslados.
US$ 2.789 (saídas de abr a out).

O dourado do pôr do sol no Gran Canale, a beleza das
catedrais, dos palácios, das praças, pontes, gôndolas e
becos de Veneza tem um poderoso efeito sobre as pessoas.
As cores e as formas, ingredientes básicos da inspiração
artística, certamente facilitarão o aproveitamento nos
workshops de pintura. Além de palestras sobre arte e
aprendizagem de técnicas, o curso de artes plásticas em
Veneza reserva ainda tempo para passeios no Veneto e
jantares nos melhores restaurantes da região.

Pittura in
Venezia
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Nos passos
de Van
Gogh &
Cezanne

A chance de dialogar com os gênios da pintura. Esse
sonho de todo amante da arte ou do pintor amador
pode ser realizado. E não é preciso uma máquina do
tempo, mas uma simples viagem.
Na luminosa Provence estão as paisagens, a luz e o
clima campestre que estes mestres retrataram. Um
programa com visitas a seus locais favoritos, palestras
sobre sua arte e tempo para pintar em locações
privilegiadas vão permitir a comunicação espiritual com
os geniais artistas. Bons vinhos e culinária saborosa
vão garantir a satisfação do corpo. Um privilégio para
quem tem a arte na alma.

Nosso pacote “L’atelier du midi”
inclui:
Passagem aérea S. Paulo/Nice/S. Paulo;
7 noites em Arles com café da manhã;
7 jantares em restaurantes típicos; 6
dias de cursos.
US$ 2.403 (saída única maio 2002)

Nosso pacote “Rue de Cezanne”
inclui:
Passagem aérea S. Paulo/Nice/S. Paulo;
7 noites em Aix en Provence com café
da manhã; 7 jantares em restaurantes
típicos; 6 dias de cursos.
US$ 2.350 (saída única maio 2002)
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Verdi & Rossini
Viva os momentos mais mágicos da sua vida ao
som das obras de Verdi e Rossini, dois dos mais
geniais compositores que a história já conheceu.
A aventura começa no Teatro alla Scala de Milão,
o mais famoso palco de ópera do mundo, e segue
por Florença, Veneza e Parma. Além dos melhores
lugares para assistir às operas Macbeth, Luisa Miller
e Attila, de Verdi, e Tancredi de Rossini, conheça
as cidades do norte da Itália em todas as suas
sutilezas com guias especializados desfrutando da
hospedagem de alto padrão e de inesquecíveis
jantares de gala. Uma viagem para privilegiados,
com experiências extraordinárias.

Nosso pacote inclui:
Passagem aérea S. Paulo/Bolonha/S. Pau-
lo; tour de 11 dias/10 noites visitando
Bolonha, Verona, Pesaro, Ravenna, Rimini
e São Marino; café da manhã e almoços;
os melhores ingressos para 8 óperas no
festival Verdi em Verona e no festival
Rossini em Pesaro.
US$ 9.465 (saída única 12 ago 2001).
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Na cidade natal de Mozart, o compositor Richard Strauss auxiliado pelo diretor Max
Reinhardt e pelo libretista Hugo von Hofmannsthal, criou o festival de Salzburg, um dos
maiores eventos de música clássica do mundo, que neste ano apresentará Falstaff, Jenufa
e Lady Macbeth of Mtensk.
Bayreuth, por sua vez, homenageia Richard Wagner com um festival realizado na Opera
House. Entre uma apresentação e outra, hotéis magníficos, banquetes e visita aos locais
onde viveram algumas das mais notáveis personalidades da música ocidental. Uma viagem
de emoções que permanecerão em sua memória por toda sua vida.

Nosso pacote inclui:
Passagem aérea S. Paulo/Salzburg/Muni-
que/S. Paulo; 8 noites; café da manhã; 5
refeições; os melhores ingressos para 6
óperas nos festivais de Salzburg e Bay-
reuth.
US$ 9.690 (saída única 27 jul 2001).

Salzburg & Bayreuth
Extravaganza
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Magníficas colunatas, templos majestosos,
tradição humanista e rica cultura popular. Desde
os tempos de Homero, a Grécia fascina e influencia
a arte e a filosofia. Aulas de arte e pintura também
fazem parte desta ótima  oportunidade para
ampliar conhecimentos. Entre as atividades,
haverá tempo para curtir as praias do
Mediterrâneo e as paisagens que inspiraram os
artistas da Antiguidade Clássica.

Em Florença, cidade que foi o centro da arte
renascentista, o curso vai além da simples
observação das obras dos grandes mestres,
incluindo seminários, aulas e ainda viagens à Pisa,
Siena, San Gemignano e Roma. No programa há
tempo livre para relaxar e absorver todo o
romantismo das cidades italianas.

Artes na Grécia
e na Itália
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Nosso curso na Grécia inclui:
Passagem aérea S. Paulo/Atenas/S. Paulo; 3
semanas de curso e hospedagem com café da
manhã; 9 dias de tour; visitas a museus e trasla-
dos.
US$ 4.227 (saída 05 de julho 2001).

Nosso curso na Itália inclui:
Passagem aérea S. Paulo/Roma/S. Paulo; 4 se-
manas de curso (15 horas/semana); hospedagem
em Florença, com café da manhã; 5 dias de
tour; visitas a museus e traslados.
US$ 4.662 (saída 27 junho 2001).



22

Venha aperfeiçoar seus dotes de pintor ou gourmet numa das regiões mais
ricas do mundo em tradição artística e culinária. Mais do que informação,
Sabores de Provence oferece aulas práticas que ensinam segredos
culinários, suas formas de preparo e a sua integração com os grandes
vinhos da França. Entre um banquete e outro, haverá muitas oportunidades
para desfrutar o poético ambiente desta região, hospedando-se em hotéis
típicos. No pacote Cores de Provence, Hans Meijer, diretor de arte na
Provence, será seu anfitrião nos workshops de pintura, apresentando as
espetaculares locações e contando a história e as tradições locais.

Sabores de Provence inclui:
Passagem aérea S. Paulo/
Paris/S. Paulo; 6 noites de
acomodação; com café da
manhã; 6 dias de degustação;
visitas e traslados.
US$ 3.743  (mai a jun & ago a
out);
US$ 4.190 (jul).

Cores de Provence inclui:
Passagem aérea S. Paulo/
Paris/S. Paulo; 11 noites de
acomodação; café da manhã;
8 dias de curso (media de 6
horas por dia) com  almoço,
piquenique, degustações e
traslados.
US$ 3.993 (mai a jun);
US$ 4.400 (jul).

Cores e Sabores
de Provence
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Paesaggio in
Toscana
Suaves colinas verdejantes, campos de girassóis,
olivais e vinhedos. A Toscana é tão fértil para a
agricultura quanto para o talento. Foi desta região
que se originaram os grandes gênios da arte como
Michelangelo, Da Vinci, Botticelli, Dante e
Caravaggio e também os deliciosos vinhos Chianti
que têm o poder de despertar o artista dentro de
todo ser humano. A proposta é imergir na
paisagem, aprender sobre arte e viver momentos
de prazer em um ambiente de intensa beleza.

Nosso pacote inclui:
Passagem aérea S. Paulo/Roma/S. Paulo; 7
noites; pensão completa; 8 dias de curso e
traslados.
US$ 2.493 (mai a jun & set a out);
US$ 2.860 (jul).
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Le Manoir,
École de Cuisine

Nosso pacote inclui:
Passagem aérea S. Paulo/Londres/S. Paulo em
classe econômica; 6 noites de acomodação.
US$ 3.370 (23 jun a 30 jul);
US$ 2.967 (31 jul a 15 out).

Uma mansão do século XV, localizada a apenas
uma hora de Londres, o Manoir aux Quat’ Saisons
- Limited Edition By Virgin, tornou-se um refúgio,
paradigma de conforto e sofisticação em
gastronomia. Descoberta em 1984 pelo Chef
Raymond Blanc, um dos mais famosos do mundo,
a propriedade é há 14 anos o único hotel de campo
da Inglaterra, cujo restaurante ostenta duas
estrelas no Guia Michelin. Além da paisagem
encantadora, o hotel oferece cursos de culinária
gourmet e opções para a prática de golf, equitação
e pesca.
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Festival di
Ravello

Nosso pacote inclui:
Passagem aérea S. Paulo/Roma/S. Paulo em
classe econômica; 2 noites em Roma; 6 noites
no Palazzo Sasso.
Preços a partir de US$ 4.400 (de jun a set).

Construído no século XII como residência da
realeza,  o Palazzo Sasso, encontra-se na Costa
Amalfitana, à beira de um penhasco de 300 metros,
na cidadezinha de Ravello. Foi nesse local
inspirador que Richard Wagner escreveu parte da
ópera Parsifal, em 1880. Transformado em hotel
depois da Segunda Guerra, o palácio fechou em
1970 e reabriu em 1997, inteiramente restaurado
e dotado das mais modernas instalações, mas
mantendo íntegra sua aura romântica. Hoje, como
parte da cadeia Limited Edition by Virgin, o
Palazzo Sasso retomou sua vocação hospitaleira.
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Anúncio LanChile
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Abra sua janela, sinta o ar frio do inverno, feche os olhos e imagine no lugar do visual cinza das ruas, uma
paisagem de montanhas nevadas. Seus pés sentirão vontade de entrar nas suas botas de ski e sair esquiando. É
melhor não resistir. Aqui pertinho, na Argentina ou no Chile, você encontrará excelentes resorts de ski, com
paisagens deslumbrantes e descidas alucinantes. As estações latino-americanas têm hoje os mais modernos meios
de elevação e um alto padrão de hotelaria. E o melhor; com apenas três horas de vôo, você chega lá  (às vezes, é
mais fácil chegar à montanha do que enfrentar um congestionamento de trânsito).

Ski América do SulSki América do Sul
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Termas de Chillan
Extensos pinheirais dão um charme especial a essa estação
de ski que combina 28 pistas, com desníveis de até 1.200
metros e um sofisticado Spa. Suas maravilhosas águas termais
podem ser desfrutadas com os mais modernos equipamentos
e instalações de hidroterapia. Além do ski alpino, Chillan
oferece parques para a prática de snowboard, ski nórdico,
tendo também excelentes condições para excursões de
snowmobile e de trenó puxado por cães Alaskan Malamute.
Há ainda o heliski, que proporciona aos experts a utilização
das mais inacessíveis e exclusivas pistas da região. Os hotéis
e condomínios de Chillan são de excelente qualidade.

Nosso pacote inclui:
Passagem aérea S. Paulo/Santiago/S. Paulo em classe
econômica com LanChile; 7 noites em duplo bosque;
meia pensão; ski lifts; traslados.
Gran Hotel Termas de Chillan (5*)
US$ 1.805 (7 a 14 jul);
US$ 2.085 (14 a 28 jul);
US$ 1.627 (ago);
US$ 1.427 (1 a 8 set).
Semanas de ski podem ser trocadas por semanas de spa.
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Valle Nevado

Nosso pacote inclui:
Passagem aérea S. Paulo/Santiago/S. Paulo em classe
econômica com LanChile; 07 noites de acomodação;
meia pensão (café da manhã, buffet après-ski e jantar
em qualquer um dos restaurantes); 01 aula grátis de
ski; ski lifts; traslados privativos.

Hotel Valle Nevado (5*):
US$ 2.768 (13 a 27 Jul);
US$ 2.242 (Ago);
US$ 1.570 (Set).
Hotel Puerta del Sol (4*):
US$ 2.467 (13 a 27 Jul);
US$ 2.025 (Ago);
US$ 1.353 (Set).
Hotel Tres Puntas (3*):
US$ 1.774 (13 a 27 Jul);
US$ 1.528 (Ago);
US$ 1.087 (Set).

Aninhado a mais de três mil metros de altitude na Cordilheira dos Andes,
Valle Nevado é um presente da natureza para o esquiador; a duração média
da temporada é de 112 dias — quase quatro meses de neve com 73% de
céu azul e uma precipitação média de mais de 5 metros de neve por ano.
Lá você vai encontrar 1.170 metros de desnível onde foram criados 107
Km de pistas de todos os graus de dificuldade, que podem ser facilmente
acessadas por 41 meios de elevação. Hotéis e restaurantes de qualidade,
facilidades para crianças e instrutores de primeira linha completam o
cenário. E mais: do aeroporto de Santiago do Chile, você pode chegar em
menos de duas horas.
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Nosso pacote inclui:
Passagem aérea S. Paulo/Santiago/S.
Paulo em classe econômica com
LanChile; 07 noites em apartamento
duplo valle, no Hotel Portillo (4*);
pensão completa; ski lifts; traslados
privativos.
US$ 1.979 (14 a 21 Jul);
US$ 2.344 (21 a 28 Jul);
US$ 1.729 (4 a 11 Ago);
US$ 1.929 (11 Ago a 1 Set);
US$ 1.519 (1 a 22 Set);
US$ 1.299 (22 Set a 6 Out).

Da cama direto para a pista de esqui. Nada
dá mais prazer para o esquiador.  E nisso
Portillo dá um show. Totalmente ski in – ski
out, o Hotel Portillo é único, e tem ótima
reputação de hospitalidade. A harmonia e
o clima acolhedor são garantidos pelo staff
do hotel, sempre o mesmo ano a após ano.
Os hóspedes podem desfrutar de paisagens
deslumbrantes em seus 180 hectares de área
esquiável. De carro, Portillo está a apenas 2
horas e meia do aeroporto de Santiago. De
helicóptero, são somente 35 minutos de
vôo.

Portillo
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Las Leñas
A 2.250 metros de altitude na base da montanha e
3.430 metros no pico, com 65 km de pistas de esqui,
Las Leñas não precisaria nem ser tão simpática e
animada quanto é. Nessa estação argentina, as
palavras-chave são variedade e diversificação. Há
hotéis e restaurantes dos mais variados padrões, lojas,
discotecas e até um cassino. No campo esportivo,
12% das suas pistas são para esquiadores iniciantes,
38% para intermediários e 50% para avançados. Aliás,
a estação desafia o visitante a aprender. Se com uma
semana de instrução o novato não aprender, a escola
de esqui devolve o dinheiro pago pelo curso.

Nosso pacote inclui:
Passagem aérea com fretamento TAM - S. Paulo/
Malargue/S. Paulo; 7 noites de acomodação;
pensão completa ; ski lifts; traslados.

Hotel Piscis (5*)
US$ 1.468 (30 jun a 7 jul);
US$ 2.094 (7 a 14 jul);
US$ 2.569 (14 a 28 jul);
US$ 2.327 (28 jul a 11 ago)

Hotel Escorpio (4*)
US$ 1.299 (30 jun a 7 jul);
US$ 1.844 (7 a 14 jul);
US$ 2.265 (14 a 28 jul);
US$ 1.941 (28 jul a 11 ago).
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Manobras radicais, velocidade e a galera da mesma tribo para curtir todos
os momentos. Para os adolescentes nada pode ser mais excitante do que
uma competição na neve! Assim, a Interpoint está promovendo a 1ª Teen
Cup Ski & Snowboard em Valle Nevado. Para os pais, tranqüilidade total,
pois os jovens serão acompanhados por monitores durante todo o tempo
e as atividades na neve serão orientadas por instrutores de ski e snowboard.
A semana termina com um campeonato com premiação, que vai colocar
ainda mais adrenalina nas veias dos participantes da prova. As manobras
serão filmadas, para recordações futuras e para que as famílias não percam
nenhum momento.

Nosso pacote inclui:
Passagem aérea S. Paulo/Santiago/S. Paulo em
classe econômica; 07 ou 14 noites de
acomodação; meia pensão (café da manhã, buffet
après-ski e jantar); 06 dias de aulas de ski ou
snowboard (total de 18 horas de aula); ski lifts;
traslados; acompanhamento desde o Brasil.

Hotel Puerta del Sol (4*):
07 noites:
US$ 2.351 (07 a 14 Jul);
US$ 2.729 (13 a 20 Jul).
14 noites:
US$ 4.491 (07 a 21 Jul).

Hotel Tres Puntas (3*):
07 noites:
US$ 2.036 (07 a 14 Jul);
US$ 2.232 (13 a 20 Jul).
14 noites:
US$ 3.679 (07 a 21 Jul).

Teen Cup Ski & Snowboard
Valle Nevado
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Home away
from Home
Home away
from Home

Para os que gostam de viajar sentindo a sensação de estar em sua própria casa, com privacidade espaço e
conforto, sem as limitações e estruturas de um hotel. Alugue uma casa, um chalé ou mesmo um castelo, e você
terá a liberdade de hospedar toda sua família e ainda receber seus amigos, fazer suas festas ou seus churrascos
com o mesmo conforto, privacidade e independência de sua casa. Residências de alto padrão de todos os
tamanhos, nas mais variadas localizações, totalmente equipadas com utensílios modernos  e  possibilidade de
contratar serviços de arrumação e manutenção.  É como estar em casa, longe de casa.
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Aspen
Deslumbrante, vestida de verde no verão ou de
branco no inverno, Aspen oferece aos visitantes
atividades esportivas e culturais para todas as
idades, em atmosfera ideal que inspira momentos
de aconchego e privacidade na companhia de seus
parentes e amigos. Chalés ou mansões charmosas
proporcionam sua intimidade incorporada ao
cenário de montanha.

Nossos pacotes incluem:
Passagem aérea S. Paulo/Denver/S. Paulo via
Dallas com American Airlines; traslado regular
de chegada e saída em Denver; 07 noites de
acomodação.

Casas
3 quartos, 02 banheiros. A partir de US$ 3.059.
Preço por pessoa, base 6 pessoas.

4 quartos, 4 banheiros, jacuzzi. A partir de
US$ 3.150.
Preços por pessoa, base 8 pessoas.

Hawaii
Ondas perfeitas, sol brilhante, águas frescas e
transparentes em cenários maravilhosos fazem do
Hawaii o sonho dos amantes da natureza — numa
prancha ou simplesmente na praia. Suas casas de
aluguel podem ser encontradas em diversas regiões
com acomodações de vários tipos e tamanhos, do
confortável ao rústico e até o luxuoso. Com uma
boa pesquisa pode se encontrar verdadeiros
paraísos a preços bem razoáveis.

Maui - The Whaler on Kaanapali Beach

One Bedroom – um dormitório, dois banheiros,
sala e cozinha; acomoda até  4 pessoas:
Vista para o jardim, a partir de US$ 265;
Vista para o mar, a partir de US$ 290;
Frente para o mar, a partir de US$ 390.
Preços por noite.

Two Bedroom – dois quartos, dois banheiros,
sala e cozinha; acomoda até 6 pessoas:
Vista para o mar, a partir de US$ 430;
Frente para o mar, a partir de US$ 530.
Preços por noite.
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Orlando
A capital mundial dos parques temáticos exerce
um fascínio poderoso sobre crianças e adultos
sendo um dos melhores lugares do mundo para
desfrutar com a família. Amplas e bem decoradas,
casas com piscina são alternativas simpáticas para
atender as necessidades de todos os membros da
família.

2 quartos, 2 banheiros, com piscina privativa –
acomoda até 6 pessoas. A partir de US$ 180.
Preços por noite / pela casa.

4 quartos, 2 banheiros, com piscina privativa –
acomoda até 10 pessoas. A partir de US$ 228.
Preços por noite / pela casa.

6 quartos, 4 banheiros, com piscina privativa –
acomoda até 12 pessoas. A partir de US$ 207.
Preços por noite / pela casa.

Itália
Casas, mansões e vilas nos pontos mais
encantadores da Itália, nas regiões da Toscana,
Umbria, Lazio, Veneto e na Costa Amalfitana,
decoradas com bom gosto e bem equipadas são o
passaporte para mergulhar na cultura italiana com
estilo, espaço e romantismo, por um preço bem
mais razoável dos encontrados nos hotéis.

Aluguel de Vilas e mansões na Itália
Toscana
2/4 pessoas, de US$ 700 a US$ 1.550
5/8 pessoas, de US$ 1.250 a US$ 2.980
9/14 pessoas, de US$ 2.370 a US$ 8.200
Preços por semana / pela casa.

Umbria
2/4 pessoas, de US$ 660 a US$ 1.200
5/8 pessoas, de US$ 990 a US$ 1.900
Preços por semana / pela casa.

Lazio
2/4 pessoas, de US$ 590 a US$ 1.100
5/8 pessoas, de US$ 1.300 a US$ 2.750
Preços por semana / pela casa.
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Family CelebrationsFamily Celebrations
Para celebrar ocasiões especiais, nada mais agradável e original do que reunir toda a família e embarcar numa
aventura conjunta, que poderá proporcionar lembranças inesquecíveis além da oportunidade de estreitar os laços
entre pessoas que já se amam. Num barco não tripulado ou em cruzeiros fluviais em regiões selecionadas da
Europa, num safári na África ou mesmo explorando as florestas do Canadá, há muitas opções para celebrar a vida
em família. Uma das quais certamente irá lhe agradar.
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Self Skipper
Cruising
Seja o capitão da sua própria aventura. Barcos
fáceis de pilotar, com acomodações confortáveis,
cozinha, com autonomia de combustível para até
duas semanas, para cruzarem regiões encantadoras
em canais e rios calmos. Além da privacidade, os
viajantes terão acesso a informações preciosas
sobre as localidades no seu trajeto e terão total
liberdade para ficar ou partir quando quiserem.

7 dias/6 noites de aluguel.
(até 4 pessoas) A partir de US$ 7.720;
(até 6 pessoas) A partir de US$ 20.280.

Antigos batelões, transformados em hotéis flutuantes de
luxo, equipados com todas as conveniências modernas,
oferecem refeições típicas ou extravagâncias gastronômicas,
organizando passeios e programas culturais nos locais de
parada. São  embarcações construídas sob medida para
navegar em rios e canais tranqüilos de toda Europa. Esses
barcos, tem acomodações muito confortáveis, às vezes até
luxuosas para acomodar de 6 a 24 pessoas, e podem também
ser fretados por grupos fechados.

Nosso pacote inclui:
7dias/6 noites

Na Borgonha, a bordo do L’Abercrombie (até 22
pessoas). A partir de US$ 51.680, ou do
Alouette (até 6 pessoas). A partir de US$ 23.100

Na Holanda, a bordo do Marjorie II (até 12 pes-
soas). A partir de US$ 32.450

Na Escócia, a bordo do Scottish Highlander (até
8 pessoas). A partir de US$ 22.000

Barge Charter
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Situado na reserva de Sabi Sand no Kruger National
Park, o Ulusaba Game Reserve - Limited Edition by
Virgin, dispõe de  luxuosos chalés independentes que
garantem privacidade. Serviços de guia especializados
na localização de  leões, rinocerontes, girafas, macacos
e outras espécies animais africanas garantem o sucesso
de seu safári de observação da fauna. Uma maneira
perfeita da sua família se sentir participando de um
episódio de um filme de Tarzan.

2 Safáris e pensão completa incluída
Rock Lodge: a partir de US$ 400
Safari Lodge: a partir de US$ 413
Por pessoa, por dia.

Ulusaba Private
Game Reserve
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Botswana
Family Safari
Criado pela A&K, especialmente para atender os
anseios de todas as faixas etárias, com direito a
um coordenador de atividades. Do primeiro dia
até a despedida dos grande mamíferos na reserva
de caça de Moremi, toda a família vai ver e viver
cenas que ficarão gravadas para sempre na me-
mória. Mesmo nos acampamentos no meio da
savana, o estilo sofisticado e a segurança acom-
panham os viajantes.

Nosso pacote Botswana Family Safari inclui:
12 dias de safari; refeições; atividades para
crianças e traslados.
a partir de US$ 6.150
Saídas de jun a ago.

Outro roteiro:
The Kenya Hemingway Safari
um roteiro A&K de 11 dias.
a partir de US$ 6.475
Saídas de jul a dez.



40

No maravilhoso cenário do Caribe, à poucos
minutos de helicóptero de Virgin Gorda, encontra-
se Necker Island, que permaneceu desabitada até
ser descoberta na década de 70, pelo bilionário
Richard Branson, fundador da Virgin Records. Seus
300 hectares são cortados por trilhas naturais que
unem suas lindas praias de areias brancas. Uma
linda sede construída em estilo Balinês, com 10
quartos duplos e varandas privativas acrescenta
sofisticação àquele paraíso natural. Essa ilha
exclusiva tem sido o refúgio de uns poucos
visitantes privilegiados procurando sua  paz e
beleza. Normalmente a ilha só aceita grupos
fechados, porém durante algumas semanas por ano
aceita também visitante individuais.

(20-24 pessoas) US$ 27.000, por dia,
“all included”

Tropical Privacy in
Necker Island
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Banff Springs
Royal
Experience
Um verdadeiro castelo construído nas Montanhas
Rochosas canadenses, num dos cenários mais
deslumbrantes do mundo, com inúmeras opções de
lazer e de um spa extraordinário. Apesar de suas
proporções gigantescas e imponentes, Fairmont Banff
Springs tem acomodações extremamente
aconchegantes e funcionais, que garantem
privacidade total, como ala especial de dez suítes
concebida para acomodação da família real inglesa.
No verão, atividades como cami-nhadas, pesca,
cavalgadas, alpinismo e mountain-bike enchem os
dias. No inverno, a prioridade é sempre o ski. Em
todas as estações, a vida noturna é muito animada.

A partir de US$ 3.360, por pessoa, por semana
(na ala real, base 20 pessoas).
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Basta sair de casa para viver novas aventuras e alargar seus horizontes. Entretanto, há algumas viagens que
trazem doses extras de emoção através da prática de esportes e da observação da natureza, sempre com muito
estilo. A explosão de alegria que segue a fisgada de um peixe, a excitação ao passar por uma corredeira, a
reconfortante sensação de vitória que vem após um boa tacada no golf, o prazer de testemunhar o ciclo da vida
nas regiões geladas ou no deserto. Descubra você mesmo esses lugares encantados.

Natureza
Esporte

Estilo

Natureza
Esporte

Estilo
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A luz do sol filtrada através da folhagem, o silêncio
do bosque interrompido apenas pelo suave
murmúrio das águas... isto parece o início de um
conto de fadas, mas esse é apenas o cenário de
uma pescaria na província de Québec, no Canadá.
Toda essa paz se contrasta com a emoção da
pescaria, da brincadeira de esconde-esconde entre
pescador e peixe, que sempre termina bem para
os dois lados graças ao sistema de “catch and
release”. Depois da pescaria, é só relaxar e desfrutar
a hospitalidade canadense.

Nosso pacote inclui:
6 noites no Sacamonie Lodge; café da manhã e
jantar; pesca em barco; atividades esportivas e
de lazer. US$ 890.

Pesca em
Québec
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Nosso pacote inclui:
Passagem aérea com American Airlines; 6 noites em acam-
pamento de luxo ou hotel; meia pensão; 5 dias de rafting
com assistência de guias especialistas da A&K e traslados.
US$ 3.568 (adulto);
US$ 2.972 (criança até 12 anos).
Saídas aos sábados de 14 jul a 25 ago.

Salmon River Rafting
As paredes do canyon protegem as correntezas de águas
claras, tão ricas em salmão que acabou ganhando o nome do
peixe. No seu trecho final, entre os Estados de Washington
e Idaho, no noroeste dos EUA encontraremos uma sucessão
de lindas paisagens com excitantes corredeiras, ideais para
a prática do rafting.
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Explora Patagônia

O desafio e a alegria de descobrir o
longínquo, o misterioso, o autêntico. Esta
é a proposta do Explora Patagônia, que
construiu o hotel Salto Chico às margens
do lago Pehoé, o centro das aventuras na
Patagônia chilena, situado no deslumbrante
Parque Nacional Torres del Paine, um
santuário de verde, geleiras, guanacos,
gansos e flamingos, que pode ser explorado
em caminhadas, de bicicleta ou de barco.
À noite, quando a temperatura cai é o
momento ideal para desfrutar as delícias
gastronômicas locais e os famosos vinhos
chilenos em um ambiente de muito conforto.

Nossos pacotes incluem:
Hospedagem com pensão completa;
vinhos, drinks e refrigerantes;
expedição diária, guias bilíngües e
equipamentos; 2 noites no Hotel
Hyatt Santiago e traslados.

Explora Patagônia
(Cordilheira Paine com vista ao Salto
Chico)
5 dias/4 noites – U$$ 1.696
8 dias/7 noites – US$ 3.041

Explora
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Nossos pacotes incluem:
Hospedagem com pensão
completa; vinhos, drinks e
refrigerantes, expedição diária,
guias bilingües, equipamentos e
traslados.

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

Explora Atacama

Grandes espaços, fauna e flora delicadas, e
uma cultura milenar combinada com
confortáveis hotéis e passeios bem
organizados, integram o visitante ao
ambiente do deserto do Atacama,
possibilitando uma visão que só os
privilegiados podem ter. Esta é a proposta
do Explora. Com um conceito arquitetônico
que se integra à paisagem, o hotel é, além
do local de descanso e  lazer, o ponto de
partida para mais de dez programas de
exploração com duração de um dia, que
podem ser feitos a pé, a cavalo, de bicicleta
ou em veículo 4x4. A escolha será feita
respeitando os desejos e os limites de cada
um, de acordo com as condições climáticas
do momento.
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Package Golf
2 dias/2 noites – US$ 354;

5 dias/5 noites – US$ 884.

Package Spa
Anti-estresse, rejuvenescimento ou emagrecimento.
3 dias/3 noites – US$ 804;
7 dias/7 noites – US$ 1.676.

Acomodações amplas, de 90 ou 120 metros quadrados,
decoração luxuosa nos quartos e nas áreas comuns. Quatro
campos de golf com 18 buracos, equitação, windsurf,
canoagem, bicicletas, caça, pesca e outras atividades
preenchem os dias, reservando ainda algum tempo para
um sessão de relaxamento no spa. Com um aconchegante
bar e um sofisticado e romântico restaurante, o Madison
Resort Golf & Spa - Relais & Chateaux, está a menos de
duas horas de Buenos Aires ou Montevidéo.

Madison Resort,
Golf & Spa
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Tirol no Verão
Novas experiências e condições ideais para praticar
esportes e conhecer esse povo simpático e acolhedor.
Mountain biking, excursões a pé, rafting, paragliding,
rappelling ou balonismo, tudo com guias profissionais.
Se você preferir algo mais tranqüilo, pode praticar tênis
ou golf, velejar em maravilhosos lagos, fazer uma excursão
cultural ou tomar seu café da manhã no topo da
montanha, no coração dos Alpes.

Nosso pacote inclui:
Passagem aérea S. Paulo/Frankfurt/S.Paulo em
classe econômica pela TAM; 6 noites no Gasthof
Post Hotel - Relais & Chateaux em Lech am
Arlberg; Aluguel de um automóvel BMW.
US$ 2.240 (23 jun-30 jul);
US$ 1.823 (31 jul-30 set).
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Nosso pacote inclui:
3 noites no Swissotel Quito com café da ma-
nhã; 7 noites a bordo do Eclipse com explora-
ções; assistência de um guia-naturalista; pen-
são completa e traslados.
US$ 4.310 (adulto);
US$ 2.820 (criança até 12 anos).
Saídas 12 jul e  2 ago 2001 &
20 jun,11 e 25 jul 2002.

No meio do oceano Pacífico, na altura do Equador, o
arquipélago de Galápagos é hoje um dos mais importantes
santuários naturais do planeta. Refúgio de muitas espécies
ameaçadas de extinção — inclusive das tartarugas marinhas
que lhe deram o nome — essas ilhas não podem receber
muitos visitantes, o que torna visitá-las, um verdadeiro
privilégio.

Galápagos
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Nosso pacote inclui:
9 noites, saindo de Casablanca.
US$ 3.975 (saídas de out a dez).

Marrocos
Os tons dourados do deserto, o desafio das Montanhas Atlas, a beleza da Costa Atlântica e o luxo das Mil e
Uma Noites no La Mamounia, são o cenário das emoções indescritíveis que o programa da Butterfield &
Robinson propõe no Marrocos. Graças a uma perfeita combinação de aventura e luxo, onde o viajante
atravessa o Marrocos pelo deserto, de bicicleta, a pé ou a bordo dos Land Rovers, de Casablanca a Marrakesh.
Esta viagem, entre as centenas de programas que a B&R propõe em 30 países, é a campeã do público e da
crítica especializada. Essa é a melhor forma de descobrir a magia do Marrocos

Nosso pacote inclui:
7 noites; saindo de Avignon.
US$ 3.995 (saídas de abr a out).

Provence
Nada melhor do que combinar a simplicidade com o luxo, a tranqüilidade com o
desafio de viver intensivamente cada momento em contato direto com as cores,
os aromas e os sons da natureza. Essa é a proposta da B&R, que tem no programa
Provence Luberon um de seus grandes clássicos. Pedale durante o dia encontrando
seu próprio ritmo, descobrindo a natureza e a simpatia das pessoas nas cidades
medievais. Visite os produtores de vinho da região e descubra tesouros não
descritos nos guias turísticos. Descanse suas noites em castelos ou hotéis da
cadeia Relais & Chateaux, no aconchego de excelentes acomodações, com a
maravilhosa culinária provençal e os ótimos vinhos da região.

Butterfield &
Robinson
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Esquecer a correria e dedicar-se ao seu próprio bem-estar. À primeira vista pode parecer egoísmo, mas investir
alguns dias em um spa é na verdade um ato de doação, pois na volta, você conseguirá ser muito mais generoso
e atencioso com sua família e muito mais inspirado no seu trabalho. Depois de alguns dias relaxando e recarregando
suas energias, o stress não tem outra alternativa senão se dissolver na água dos banhos termais e nas mãos dos
massagistas. Além dos tratamentos, os spas cuidam da alma com muita sofisticação em algumas das mais belíssimas
localizações do mundo como: a Índia, as ilhas do Pacífico e também o Brasil.

Spas &
Paraísos
Spas &
Paraísos
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Amarvilas
O resort Amarvilas  - Oberoi Group — irmão mais novo do fantástico
Rajvilas — foi desenhado para permitir que de todos os seus cômodos
fosse possível admirar o Taj Mahal, a mais extraordinária prova de
amor de um imperador por sua esposa. Jardins bem elaborados, fontes,
espelhos d’água, salões e aposentos decorados com estilo e requinte
completam esse ambiente de sonho, onde o spa garante tratamentos
dignos da realeza.

Rajvilas
Em uma das mais vibrantes e exóticas regiões da Índia, Jaipur.
Rajvilas - Oberoi Group é um conjunto de “villas” ricamente
decoradas espalhadas por belos jardins. A localização é bastante
conveniente para quem quiser explorar os campos, palácios, bazares,
fortes e festivais da região. No spa, terapias holísticas, ayurvedicas
e tratamentos de beleza recuperam o corpo e garantem maior equilíbrio
energético para que os visitantes possam absorver todo o exotismo
indiano.

Nossos pacotes incluem:
2 noites no Amarvilas com café da manhã; 2 noites no Rajvilas
com meia pensão em apartamento luxo; traslados em limousine;
2 tratamentos nos spas.
Preços a partir de US$ 1.975.

Amarvilas &
Rajvilas
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Palace View Deluxe Room: US$ 219
Executive Suite: US$ 439
Diárias incluem: yoga, meditação,
aerobic, spa, sauna, jacuzzi, expedições
e taxas.
(não inclui tratamentos)

Localizado nas extraordinárias montanhas do Himalaia,
o antigo palácio do Marajá de Tehri Garthwal foi
transformado no Hotel & Spa Ananda, que é realmente
um lugar para “paz e alegria interior” como indica o seu
nome. Além de magnificas acomodações, os hóspedes
dispõem da assistência de instrutores de yoga para
auxiliar a sua busca por paz interior. No spa, massagens
ayurveda, shiatsu, sueca e tailandesa garantem o
tratamento do corpo, enquanto o Aveda Beauty Institute
capricha no embelezamento da pele e do cabelo, enquanto
a comida orgânica repõe as energias. Passeios na floresta
indiana, rafting no Rio Ganges e visitas ao vilarejo sagrado
de Rishikesh, onde tantras, mantras e ascéticos cultivam
a espiritualidade.

Ananda Spa
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Nosso pacote inclui:
Passagem aérea S. Paulo/Florianópolis/S.
Paulo; 07 noites no Spa Costão do
Santinho em suíte frente para o mar;
pensão completa; traslados; tratamento
no spa com duas consultas médicas,
massagens, banhos medicinais, fisiotera-
pia, condicionamento físico, dieta ori-
entada, entre outros tratamentos.
R$ 2.562 (jun)

No litoral catarinense, o Costão de Santinho
Resort, de alto padrão, oferece também todas
as facilidades dos melhores spas do mundo,
incluindo diversos tipos de massagens e terapias
para relaxar e embelezar o corpo enquanto a
mente se renova com as várias atividades
esportivas e de lazer. Profissionais de primeira
linha e instalações de última geração garantem
prestígio internacional para os programas de
relaxamento e beleza.

Spa Costão do Santinho
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Kea Lani
Resort

Nosso pacote inclui:
Passagem aérea S. Paulo/Maui/S. Paulo  com
American Airlines; 5 noites em suíte com vista
para o mar; café da manhã tipo buffet;
1 tratamento de hidroterapia e limpeza facial
revitalizante.
US$ 3.329 (até 24 jun & 21 jul a 14 dez);
US$ 3.439 (24 jun a 20 jul).

Maui, a mais romântica e bela das ilhas havaianas,
possui um fascínio especial que se torna ainda
mais forte no Kea Lani Resort. De propriedade da
rede Fairmont Hotels & Resorts, o resort oferece
as mais eficientes técnicas de relaxamento e
rejuvenescimento do corpo com hidroterapia,
massagens e tratamentos estéticos. Além da praia
e de restaurantes românticos, o visitante também
pode desfrutar de uma variada gama de atividades
esportivas e de lazer.
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Nosso pacote inclui:
4 noites de hospedagem; café da manhã;
champagne na chegada; cocktail de boas
vindas e traslados de hidroavião.

Rehendi Room:
US$ 643 (27 ago a 14 out);
US$ 1.032 (15 out a 2 dez).
Crusoe Villa:
US$ 854 (27 ago a 14 out);
US$ 1.398 (15 out a 2 dez).

Nas Maldivas, o Oceano Índico brilha azul enquanto
acaricia a praia, o vento toca as palmeiras e nesse
pedaço de paraíso, uma massagem expulsa os
traços de tensão da vida na cidade. Com
instalações sofisticadas, modernas e românticas
e diversas opções de contato com a natureza, o
Soneva Fushi Resort and Spa está entre os
melhores destinos para recuperação do corpo e
da mente no mundo.

Soneva Fushi
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Regent
Resort & Spa

Nosso pacote inclui:
Passagem aérea Bangkok/Chiang Mai/Bangkok
em classe econômica; 2 noites no Regent
Resort; com café da manhã incluído; 1 trata-
mento de máscara Lanna para o corpo e rosto à
base de ervas; massagens entre outros trata-
mentos e 1 noite no Oriental Hotel, em
Bangkok.
US$ 2.255 (até 31 dez.)

O Regent Resort & Spa, em Chiang Mai, na
Tailândia, é considerado um dos mais
fenomenais spas do mundo. Em um ambiente
de arquitetura inspirada nos templos Thai são
realizadas massagens e técnicas de relaxamento
orientadas por monges e que eram
originalmente praticadas apenas nos
monastérios e templos. Nesse lugar de luxuoso
exotismo o tempo parece correr em outro ritmo,
mais sereno e plenamente recuperador.
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Carenage Bay

Nosso pacote inclui:
7 noites no Carenage Bay Beach & Golf Club;
café da manhã completos, almoços e jantares;
champagne na chegada; 1 sessão de massagem;
acesso ao golf; passeio de barco até Tobago
Cays.
Ocean View Room:
US$ 3.200 (01 mai a 15 nov);
US$ 3.900 (16 nov a 19 dez).
Deluxe Ocean Front Room:
US$ 4.600 (01 mai a 15 nov);
US$ 5.300 (16 nov a 19 dez).

Cercada pelo azul intenso do mar do Caribe, a ilha
de Canouan, parte do arquipélago de St.Vincent
e Grenadine, ainda tem a natureza intocada e
possui um resort esplêndido. O Carenage Bay
Beach and Golf Club só pode ser descrito como
perfeito. Suítes deslumbrantes, piscinas
maravilhosas, restaurantes cheios de charme,
campo de golf, praias exclusivas, esportes como
mergulho, tênis e wind-surf  além de um cassino
na melhor tradição francesa, transbordam estilo e
sofisticação e contribuem para uma atmosfera de
prazer e romance.
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Frégate Island

Nosso pacote inclui:
2 noites no Emperor at Caesars Gauteng, em
Johannesburg; 7 noites no Frégate Island
Private, em Seychelles; pensão completa.
US$ 6.650 (10 jun a 31 out).

Essa ilha particular no arquipélago das Seychelles
resume o conceito de paraíso; muito sol,
coqueirais, praias de areia branca e mar azul
esverdeado são a contribuição da natureza, que
cercou a ilha com recifes de coral. No século XVII
Fregate foi considerada pelos piratas como o
refúgio perfeito. Hoje, ela ainda mantém essa
característica protegendo seus hóspedes, mas o
faz com luxuosas “villas” exclusivas que garantem
total privacidade. Restaurantes, esportes náuticos,
comida orgânica e até a possibilidade de ver as
tartarugas gigantes completam o cenário.
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Romance na
Polinésia

As sutís diferenças culturais entre uma ilha e outra são o tempero
desta viagem de exploração nas mais fascinantes paisagens da
Polinésia, com céu azul, praias maravilhosas, templos, música sensual
e culinária exótica para a delícia dos viajantes. Especialmente desde
que o mestre impressionista Gaugin mostrou o jeito de ser simples e
cativante dos povos polinésios. Resorts modernos, dotados de muitas
opções de lazer, spa e com opções de hospedagem privativa completam
essa aventura.

Nosso pacote inclui:
Passagem aérea LanChile S. Paulo/Papeete/S. Paulo em clas-
se econômica; 2 noites no Hyatt Regency Santiago (5*); 1
noite no Le Meridien Tahiti (5*), em Papeete; 4 noites em
Overwater Bungalow nos hotéis:
Moorea Beachcomber (5*),
Hotel Bora Bora (5*) e
Kia Ora Village (5*), em Rangiroa.
US$ 5.200 (10 jun a 31 de out).
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Nosso pacote inclui:
7 noites divididas nos três Aman Resorts de Bali;
café da manhã e traslados do aeroporto.
A partir de: US$ 4.758 (Quarto Superior)

Em Bali, a ilha mais charmosa da Indonésia, a cadeia Aman Resorts tem
hotéis luxuosos, com várias opções de esporte e lazer, spa com tratamentos e
terapias de tradição asiática e ocidental. Os resorts diferem em estilo e
ambiente, o que confere a cada um personalidade única. No Amanusa, o
cenário é uma península na região sul da ilha que compreende um golf club e
praias particulares. No Amandari, o cenário são as montanhas no coração da
ilha, de onde se pode ver o vale do Rio Ayung, aí a arquitetura reproduz os
tradicionais vilarejos balineses. O Amankila localizado no topo de um penhasco
dominando a praia na proximidade de comunidades locais tradicionais.

Bali Experience
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O simples ato de embarcar num sofisticado resort flutuante já é suficiente para garantir prazer. Cabines confortáveis,
jantares cheios de sabor, romance, estilo, atividades intensas e o convívio com gente interessante fazem parte
da viagem tanto quanto a brisa e o barulho suave do mar. Além de tudo isso, os portos de desembarque encontrados
nas rotas dão acessos a cidades fascinantes, ilhas vibrantes,  geleiras monumentais e culturas exóticas. Tudo isso
com a conveniência de não ter que arrumar e desarrumar as malas ou entrar e sair de aeroportos o tempo todo.

CruzeirosCruzeiros
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Da Itália à Grécia
Saída dia 14 ago – Roma (Civitavecchia),
Taormina, Veneza, Dubrovnik, Kusadasi,
Santorini, Mykonos e Atenas (Piraeus).
US$ 2.625 (categoria E).

Saída dia 26 ago – Atenas (Piraeus), Istambul,
Kusadasi, Santorini, Corfu, Hvar e Veneza.
US$ 2.625 (categoria E).

Mar Báltico
Cruzeiros visitando Estocolmo, Berlim e São
Petersburgo.
US$ 2.625 (cabine categoria E);
US$ 4.069 (cabine categoria B).
- de Londres até Copenhagen, saída 14 jun
- de Copenhagen até Amsterdam, saída 26 jun
- de Copenhagen até Londres visitando também

Bergen, saída 21 jul.

Desde os tempos dos vikings, a maneira mais prática
e agradável de viajar pela Europa sempre foi por
mar. Os roteiros do navio Crystal Symphony
recriam essas rotas passando por Roma, Taormina,
Veneza, Mykonos e Atenas. Cidades que refletem
milhares de  anos de história e cultura européia,
cheias de recantos encantadores, maravilhas
arquitetônicas, centros de compras e alguns dos
museus mais importantes do mundo. No navio,
espaçosas cabines aliam conforto e sofisticação
às atividades de bordo.

Crystal
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Hong Kong à Bali.
14 dias – Hong Kong, Da Nang, Nha Trang, Ho Chi Minh, Cingapura, Semarang,
Komodo, Padang, Benoa (Bali).
A partir de US$ 10.165. Saída no dia 21 nov.
Bali à Sidney.
14 dias – Bali, Broome, Geraldton, Fremantle, Adelaide, Melbourne, Sydney.
A partir de US$ 9.175. Saída no dia 5 dez.
Sydney à Auckland.
16 dias – Sydney, Melbourne, Hobart, Dunedin, Lyttelton, Wellington,
Tauranga, Bay of Islands, Auckland.
A partir de US$ 11.425. Saída no dia 19 dez.

Para desvendar os segredos do Pacífico Sul, nada melhor que se deixar levar pelo suave ondular do mar entre um
porto e outro. Roteiros que incluem Singapura, Hong Kong, Bali, Sidney e Auckland recriam as rotas lendárias
dos navegadores do século XVIII, passando por cidades modernas, quase futuristas, e também por comunidades
primitivas. No navio, tratamento personalizado, opções de entretenimento e todas as facilidades do século XXI
garantem o prazer e a segurança do viajante.

Silver Shadow
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Mediterrâneo
Roma, Portoferraio, Livorno, Portofino, Villefranche, St. Tropez, Monte
Carlo.
A partir de US$ 1.994 (cabina externa B)
Saídas de jun a out de 2001.
Ilhas Gregas
Atenas, Mykonos, Santorini, Rhodes, Bodrum, Kusadasi, Istambul.
A partir de US$ 1.619 (cabina externa B)
Saídas em jun e jul de 2001.
Reveillon no Caribe
Cancún, Honduras, Belize, Cozumel, Cancún.
A partir de US$ 2.397 (cabina externa B)
Saída dia 30 dez de 2001.

Windstar
Férias à bordo de luxuosos veleiros, mesclando o romance de um iate privado com o conforto de um cruzeiro
cinco estrelas. Atmosfera informal, tranqüilidade e luxo; assim pode-se descrever um elegante jantar à luz de velas
à bordo de um Windstar. Você navegará a motor ou à vela, numa embarcação de alta tecnologia que desliza com
tranqüilidade por pequenas baías e portos onde os grandes navios não conseguem entrar.
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Alguns famosos e luxuosos hotéis estão quase sempre lotados com reservas feitas com grande antecedência por
seus hóspedes habituais. Propriedades com esse perfil geralmente não tem um sistema de reservas capaz de
manter a ocupação quando ocorrem muitos cancelamentos. Condições atmosféricas inesperadas, mudanças abruptas
de fatores econômicos ou políticos, provocam muitas vezes um grande numero de desistências, abrindo espaços
que são oferecidas no mercado a preços vantajosos. Circunstâncias como essas nos permitem oferecer algumas
viagens com hospedagem de luxo, por preços extremamente favoráveis. Aproveite essas oportunidades!

Luxo e
Oportunidade
Luxo e
Oportunidade
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Nosso pacote inclui:
Passagem aérea S. Paulo/Miami/S. Paulo em
classe econômica pela TAM; 6 noites no
National Hotel (5*) – Summit Hotel and
Resort; aluguel de um Porsche.
US$ 2.177 (25 jun a 30 set);
US$ 2.259 (01 out a 13 dez).

Nosso pacote inclui:
Passagem aérea S. Paulo/Miami/S. Paulo em
classe econômica com American Airlines; 4
noites no Turnberry Isle Resort & Club; café
da manhã e jantares gourmet; cocktail; acesso
ao campo de golf, quadras de tênis e spa.
US$ 1.581 (25 jun a 22 jul);
US$ 1.462 (23 jul a 09 set).

Um dos hotéis mais charmosos e caros da badalada South Beach,
em Miami oferece tarifas mais acessíveis no auge do verão,
quando a Flórida fica quente demais para os hospedes do norte
que preferem climas mais amenos. Para quem está acostumado
com o calor dos trópicos, esse é um dos melhores momentos
para curtir essa região caliente. Suítes com vista para o mar,
piscina, restaurante romântico, spa e serviço impecável são
algumas das razões para a ótima reputação do National Hotel.

Atendimento personalizado, localização privilegiada no sul
da Flórida, golf, quadras de tênis, esportes náuticos, spa
com todos os mais modernos recursos e ainda restaurantes
gourmet fizeram do Turnberry Isle Resort & Club, um dos
mais prestigiados dos EUA, com reservas disputadíssimas
durante quase o ano todo. Nos meses mais quentes, no
entanto, os clientes acostumados com temperaturas mais
amenas dão espaço para que o resort ofereça pacotes de
hospedagem com preços mais do que convidativos.

Unlimited Golf & Tennis

   South Beach
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Nossos pacotes incluem:
Passagem aérea S. Paulo/Montreal/S. Paulo em
classe econômica com Air Canada; 3 noites no
Fairmont Royal York em Toronto; 2 noites de
no Fairmont Chateau Frontenac em Quebec; 3
noites no Fairmont Queen Elizabeth em
Montreal.
US$ 1.829 (até 24 jun, 26 jul a 04 dez);
US$ 2.089 (25 jun a 25 jul).

Outros roteiros:
Passagem aérea S. Paulo/Calgary/S. Paulo em
classe econômica com Air Canada; 1 noite no
Fairmont Palliser  em Calgary; 3 noites no
Fairmont Banff Springs; 2 noites no Fairmont
Chateau Lake Louise.
US$ 2.463 (até 24 jun, 26 jul a 04 dez);
US$ 2.679 (25 jun a 25 jul).

Passagem aérea S. Paulo/Vancouver/S. Paulo em
classe econômica com Air Canada; 3 noites no
Fairmont Chateau Whistler Resort; 3 noites no
Fairmont Waterfront Centre em Vancouver.
US$ 2.259 (até 24 jun, 26 jul a 04 dez);
US$ 2.459 (25 jun a 25 jul).

Top Canadian
Selection
A Fairmont Hotels & Resorts, sinônimo inter-
nacional de altíssima qualidade, opera agora os
hotéis da Canadian Pacific que tem no Canadá as
suas mais deslumbrantes propriedades, algumas
consideradas Patrimônio da Humanidade pela
Unesco. Concebidos para atrair a realeza e a
aristocracia européia esse hotéis-castelo dotados
das mais modernas facilidades e decorados com
estilo, são muitas vezes o cartão postal local. Não
há melhor maneira de conhecer o Canadá do que
visitando os extraordinários hotéis da rede
Fairmont, que tem hotéis cinco estrelas nos
principais pontos turísticos do país.
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Air Canadá
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Manoir
Richelieu

Nosso pacote inclui:
Passagem aérea S. Paulo/Quebec/S. Paulo, em
classe econômica com Air Canada; 2 noites no
Fairmont Queen Elizabeth (5*) em Montreal; 5
noites no Fairmont Le Manoir Richelieu (5*)
em Charlevoix; 2 noites no Chateau Frontenac
(5*)em Quebec City.
US$ 1.870 (até 24 jun, 26 jul a 04 dez);
US$ 2.099 (25 jun a 25 jul).

Majestosamente implantado numa colina entre o
Rio São Lourenço e as Montanhas Laurencianas,
no coração da região de Charlevoix, Le Manoir
Richelieu, tem quase um século de ricas tradições
de hospitalidade, romance e elegância.
Totalmente restaurado no final de 1998, con-
servando o esplendor do seu estilo normando, com
todos os modernos elementos de conforto e
conveniência.
Um moderno e luxuoso spa, com todos tra-
tamentos estéticos e de relaxamento é uma das
suas principais atrações. Atividades ao ar livre
como montanhismo, trekking, fly fishing e
mountain biking são as atividades preferidas no
verão.

Le Manoir Richelieu
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Condições Gerais para Viagens Nacionais e Internacionais

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, atendendo aos princípios do Código de
Defesa do Consumidor e Deliberação Normativa da EMBRATUR n* 161/65, as
quais estão à disposição na Interpoint ou no seu Agente de Viagens.

CONDIÇÕES ESPECÍFICAS: Interpoint Viagens e Turismo Ltda., atuando no
ramo de turismo como intermediária entre seus clientes e os prestadores de serviços
nacionais e internacionais, declina de toda e qualquer responsabilidade por problemas
oriundos de caso fortuito ou força maior, bem como por aqueles decorrentes de eventos da
natureza, condições climáticas, etc, uma vez que sobre os mesmos não pode exercer
nenhum controle. O passageiro e o agente declaram ter conhecimento de que a
responsabilidade sobre a parte aérea do programa é integralmente da companhia
aérea emitente do bilhete em nome do passageiro. A operadora não pode
responder Civil, Criminal a na forma do Código de Proteção ao Consumidor,
por quaisquer contratempos, atrasos, danos a outros fatores, sendo esta respon-
sabilidade total da companhia aérea que opera os vôos contratados, de acordo
com o Código Brasileiro de Aeronáutica a 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. 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 consi-
derados se solicitados por escrito, com envio por fax ou e-mail.
Urgência: caso o cliente precise de uma resposta antes do prazo médio, acima
mencionado, deverá pagar uma taxa de urgência de US$ 50 (por fornecedor
envolvido, geralmente um para cada cidade no programa). 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$ 50.

CANCELAMENTO:
A) Serviços terrestres: cancelamentos de reservas confirmadas estão sujeitos ao
pagamento de uma taxa no valor de US$ 50 por hotel ou serviço cancelado
Importante: lembrar que devido à 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 0l diária mais taxas. Há muitos
hotéis que determinam os prazos de cancelamento e/ou alterações mais rígidos,
principalmente no período de Feiras e Congressos. Por favor, nos consulte antes
sobre as determinações do operador local.
*Produtos de Ski, Abercrombie & Kent, tours regulares ou individuais, reserva
de apart-hotéis, têm condições específicas de pagamento a cancelamento. Favor
consultar por ocasião do pedido de reserva.
B) Passagem aérea: caso o bilhete já estiver emitido, o cancelamento, indepen-
dentemente da época em que ocorra, acarretará multa de acordo com as normas
da(s) companhia(s) aéreas(s) envolvida(s) e de 100% quando se tratar de vôo
Fretado (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 catálogo 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
inicio do mês de maio de 2002. A validade dos programas consta do descritivo.
Todos os preços estão sujeitos à alteração sem aviso prévio.
Em situações atípicas, reservamo-nos o direito de alterar o preço.
Os preços não incluem gorjetas ou gastos de natureza pessoal.
* Tarifas de grupo: preços especiais para grupos poderão ser cotizados quando
solicitados.

2- Comissão
Os preços publicados neste catálogo 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, no 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
no ato da reserva.

RESPONSABILIDADE
1- Da Interpoint: como operadora associada à BRAZTOA, a Interpoint garante
adotar todas as providências adequadas ao cumprimento desses programas, sendo
responsável por sua organização, oferta, divulgação, contratação e execução.
2- Do Agente de Viagens: obrigação de informar e obter a aceitação dos passa-
geiros do todas as condições gerais deste catálogo, no que se refere às reservas dos
serviços da operadora.

DOCUMENTAÇÃO
Documentação de responsabilidade do passageiro, nas viagens internacionais:
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 viajando desacompanhados ou somente com um dos pais, portar
autorização de viagem assinada e com firma reconhecida (validade da autoriza-
ção para menores é de 3 meses).
c)Viagens para Argentina, Uruguai, Paraguai a Chile: cédula de identidade (RG)
- original 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). Fotocópias não serão aceitas para embarque.

OBSERVAÇÕES
-Bilhetes aéreos e vouchers de viagens são intransferíveis.
- A Interpoint reserva-se no direito de cancelar bilhetes aéreos e vouchers quando
comprovada a inadimplência de qualquer parcela.
-Nos nossos programas não se aplicam benefícios e incentivos das companhias
aéreas.
-Solicitamos que os “vouchers” sejam atentamente conferidos, no ato de seu
recebimento.
-O passageiro deve ser notificado que na contratação de apartamento triplo,
existem várias soluções para acomodar mais que duas pessoas no mesmo aparta-
mento:
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 a manutenção nos diversos programas de incentivo (contagem de
milhagem) das companhias aéreas, devem ser de responsabilidade dos passagei-
ros.
-Assistência ao Viajante: para sua comodidade, recomendamos a contratação
dos serviços da TRAVEL ACE INTERNATIONAL de acordo com as suas
necessidades.

CONCORDÂNCIA
O passageiro ao reservar e efetuar o pagamento de um hotel/serviço/tour constan-
tes deste catálogo, declara conhecer a aceitar as condições gerais e o programa de
viagem. No caso de reclamação quanto à prestação de serviços, deverá
encaminhar-se por escrito à Interpoint, em até 30 (trinta) dias após o encerra-
mento dos serviços, conforme artigo 26, ítem 1º do Código de Defesa do
Consumidor. Se não o fizer após este prazo a relação contratual será considerada
perfeita e acabada, desobrigando-nos de qualquer responsabilidade. O pagamen-
to do sinal de sua viagem implica na total concordância do acima exposto. No
caso de vir a ocorrer pendência judicial, será escolhido o foro da Cidade de São
Paulo, com expressa renúncia a qualquer outro.

São Paulo, _______ de  ____________________________________.
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Todos os preços são em US$, por pessoa, em apartamento duplo,
sujeitos à alterações sem aviso prévio.

De acordo - Ag. de Viagem compradora

Assinatura do Comprador (titular)
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