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Encontrar tempo para si mesmo e para prestar atenção
em quem amamos; em tese, são coisas tão simples
que deveriam acontecer naturalmente. Na prática,
entretanto, o ritmo da vida deste início de século
XXI nos distrai destas coisas tão fundamentais para a
felicidade.

Os acontecimentos de 11 de Setembro defi-
nitivamente repercutiram em cada um de nós de uma
maneira diferente. Diante deles cada um está reagindo
a sua própria maneira. Eu e meu marido, na ocasião,
estávamos em Boston, onde mora o nosso filho. Após
alguma reflexão decidimos que ele continuaria sua
vida normalmente nos Estados Unidos, que é um lugar
tão seguro quanto qualquer outro. O fato é que os
sentimentos e reações das pessoas diante do
inesperado são tão únicos e intransferíveis quanto as
nossas impressões digitais.

De certa forma, o Grandes Destinos nº 6 reflete essa
diversidade. Além dos programas de ski que são

típicos da temporada de inverno no hemisfério norte
e que são nossa marca registrada, esta edição enfatiza
um leque de opções de viagens com alternativas e
temas dos mais variados. A diversidade sempre existiu
em nosso trabalho, mas decidimos torná-la ainda mais
aparente e expressiva nesta temporada para melhor
responder aos sonhos de viagem de cada um.

Seja qual for a sua escolha, a equipe da Interpoint o
ajudará a otimizar seu tempo, dando sugestões e
apresentando sempre a melhor relação custo-
benefício. Juntos, estamos certos de que desco-
briremos o que você pretende para as suas próximas
férias.

Viajar é viver na plenitude, tornando cada minuto
vivido algo muito precioso. Por enquanto, viaje pelas
páginas deste catálogo e descubra Grandes Destinos.

Boa Viagem!

Heloisa Ferreira da Rosa Levy

Apresentação



4

Deixe o melhor do espírito humano encantar você

O som poderoso da voz de um barítono, a suavidade da soprano e o heroísmo das notas cantadas pelo tenor
são suficientemente fortes para tatuar na memória as emoções vividas na penumbra do teatro. Ver e ouvir
alguns dos melhores artistas do momento atuando nos palcos dos mais famosos teatros do mundo é um
privilégio que se torna ainda maior porque o amor à arte transborda dos teatros para as cidades que os
abrigam. Praga, Viena, Salzburg, Berlim, New York, Londres, Paris e outras capitais culturais estimulam o que
há de mais belo na espécie humana: a capacidade de criar beleza a partir da inspiração que se traduz em forma
de arquitetura, culinária, moda, música ou em qualquer outra forma de expressão. Assim, entre uma apresentação
teatral e outra, o viajante poderá contar com um elenco de museus, galerias, lojas, restaurantes, cafés e
parques que vão aumentar o enredo da sua viagem. Não desperdice a chance de ser o protagonista na maravilhosa
ópera urbana que é a vida nestas cidades.

Arte,
Cultura &
Gastronomia

Arte,
Cultura &
Gastronomia
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Ópera no
Metropolitan
Emoção em tom maior

Cosmopolita e poderosa, New York é também uma grande
amante do “bel canto”. Assim, o palco do Metropolitan
Opera recebe as mais belas vozes do mundo e oferece à
audiência produções que além de privilegiarem
concepções artísticas tradicionais, não descartam
elementos inovadores que renovam o prazer do
espectador e valorizam a obra de gênios como Puccini,
Verdi, Mozart e Bizet. Durante o dia, o programa inclui
palestras, visitas a museus e tempo livre tempo para
curtir a Big Apple.

Nosso pacote inclui:
Passagem aérea S.Paulo/New York/S.Paulo; 6 noites no
Mayflower Hotel (5*); 5 refeições; 1 concerto, 3 óperas,
Festa de Fim de Ano, visitas guiadas e palestras.
US$ 6.518 em quarto standard, US$ 6.871 em suíte
(saída única 27 dez 2001).

Wagner
em Berlim
Trabalho de gênio em versão renovada

Livre do Muro e totalmente renovada, Berlim é hoje
uma das capitais mais fervilhantes da Europa tanto no
aspecto econômico quanto no cultural. Essa vocação
berlinense para arte se revela em todo o seu esplendor
durante o Wagner Festival, que celebra a obra do gênio
alemão com a encenação de todas as suas óperas, uma
por dia, no palco da Staatsoper. Nos intervalos entre as
apresentações de “O Holandês Voador”, “Tristão e
Isolda”, “Tannhäuser” e outras, tempo para visitar a
cidade, seus museus, palácios e castelos.
Corra porque há poucas vagas para este programa.

Nosso pacote inclui:
Passagem aérea S.Paulo/Berlim/S.Paulo; 17 noites no
Steigenberger Hotel (5*); café da manhã; 7 refeições;
10 óperas e visitas a museus, palácios e castelos.
US$ 10.792 (saída única 10 abr 2002).
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Ópera de Natal
Praga, Salzburg e Viena são o melhor presente

Para os amantes de ópera não pode haver presente
melhor que conhecer as cidades que inspiraram
grandes gênios como Strauss, Smetana, Mozart e
Dvorak e, no mesmo roteiro, assistir apresentações
de suas criações em tradicionais teatros de ópera da
Europa. Em Praga, o programa inclui Rigoletto e
Rusalka na National Opera House. Em Salzburg serão
dois concertos em homenagem a Mozart. Viena será a
escala mais longa da viagem, onde serão vistos “O
Casamento de Fígaro”, “Elektra”, “Romeu e Julieta”,
“La Sonnabula” e “O Quebra-Nozes” na noite do dia
25 de dezembro. Na véspera do Natal, o programa
prevê uma ceia de gala.
Juntar tanta beleza, música e emoção em uma época
tão especial chega a ser covardia!

Nosso pacote inclui:
Passagem aérea S.Paulo/Praga/Vienna/S.Paulo; 14
noites em hotéis de luxo; café da manhã; 9
refeições; 2 concertos, 6 óperas e Festa de Natal.
US$ 9.970 (saída única 13 dez 2001).
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Ballet Kirov
em
St. Petersburg

A dança em seu estágio máximo

O Teatro Mariinsky de St. Petersburg, sede
do Ballet Kirov, promove o seu Segundo
“Mariinsky International Ballet Festival”,
onde serão apresentadas algumas das mais
famosas coreografias criadas para a dança
clássica, como “Cinderella”, “O Quebra-
Nozes”, “O Corsário”, “Romeu e Julieta” e
ainda noites especiais dedicadas a
coreografias de Fokine (incluindo “A Morte
do Cisne”) e de Balanchine, como “O Filho
Pródigo”. O programa prevê também visitas
ao Museu Hermitage e o Palácio de
Menshikov. St. Petersburg teve sua
construção inspirada em Veneza, ocupa a
área de 101 ilhotas separadas por canais e
ligadas por 300 pontes e é considerada uma
poesia em forma de cidade.

Nosso pacote inclui:
Passagem aérea S.Paulo/S.Petersburg/
S.Paulo; 11 noites no Grand Hotel Europe
(5*); café da manhã; 2 refeições; 10
apresentações, traslados e visitas.
US$ 9.570 (saída única 7 mar 2002).
Programação de 7 noites de hospedagem e
7 apresentações.
US$ 8.039 (saída única 9 mar 2002).
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Aspen
Agenda cultural e o melhor ski

Além de ser um centro para prática de esportes de inverno,
Aspen tem sido nos últimos 50 anos um centro cultural
importante. Os seminários e palestras promovidos pelo
Aspen Institute têm suas vagas disputadas por grandes
líderes empresariais e governamentais. Mas a paixão
cultural da cidade tem uma versão mais acessível que
contamina a vida diária: eventos musicais na Wheeler
Opera House, o Aspen Film Festival em dezembro,
apresentações do Aspen Ballet e de companhias
convidadas como o aclamado Pilolobus (12 e 13 de
fevereiro), exposições e apresentações de música clássica,
jazz, rock e pop fazem com que essa pequena cidade nas
montanhas tenha vida cultural de metrópole.

The St. Regis (5*) 7 noites a partir de US$ 2.082.
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Chefs famosos brilham em Aspen

Para quem aprecia a culinária gourmet, Aspen
é um dos melhores destinos dos Estados Unidos
porque concentra em poucas quadras vários
restaurantes de primeira linha e chefs famosos.
Conhecida internacionalmente por ser o refúgio
de inverno de celebridades hollywoodianas e
milionários em geral, Aspen é um desafio para
todo mestre-cuca pois a maioria dos visitantes
está acostumada à culinária gourmet. Isso faz
com que seja fácil encontrar pratos com receitas
criativas, ingredientes preciosos e apre-
sentação extraordinária até nos ambientes mais
despojados. Para os amantes do vinho, a
cidade reserva uma aventura deliciosa e lança
o desafio de fazê-los descobrir qual a adega
mais completa da cidade. Há muito o que
saborear em Aspen!

The Little Nell (5*) 7 noites
a partir de US$ 3.080.
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Transforme o paraíso em inspiração

Isolada na costa Sudeste da África, Mauritius é
uma ilha de origem vulcânica cercada por águas
transparentes, coberta por uma vegetação
luxuriante e habitada por um povo simpático que
é resultado da sucessão de povos que colonizaram
a ilha: árabes, portugueses, franceses e ingleses.
Todos esses elementos combinados fazem de
Mauritius o lugar ideal para o desenvolvimento
de habilidades artísticas. Por isso, a ilha foi
escolhida como cenário para um workshop de artes
plásticas que inclui teoria da cor, análise de obras-
primas, aulas de pintura em acrílico e tela e ainda
tempo livre para explorar a ilha.

Nosso pacote inclui:
Passagem aérea S.Paulo/Mauritius/S.Paulo; 2
noites no Michelangelo (5*) em Johannesburg;
7 noites no Villa-Hotel (4*) em Mauritius com
café da manhã e jantares, 7 dias de curso,
material, traslados e visitas.
US$ 5.896 (saída única 19 dez 2001).

Painting in
Mauritius
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Ecole Ritz
Escoffier
O melhor sabor de Paris!

Aprender com os mais famosos chefs do mundo a
alquimia dos alimentos e descobrir como
transformar simples ingredientes em arte. Essa é a
proposta da mais famosa escola de gastronomia
do mundo, que oferece cursos tanto para iniciantes
apaixonados quanto para profissionais experientes
passando por todos os níveis intermediários. Entre
uma aula e outra, a delícia de curtir Paris. Não há
maneira melhor de descobrir os segredos da arte
da culinária francesa.

Les petits Marmitons; curso para crianças de 6 a
12 anos de idade US$ 70 (por curso).
O curso Cesar Ritz para iniciantes US$ 968 (por
semana disponível o ano todo).
A arte da Confeitaria US$ 936 (por semana
disponível o ano todo).
Boulangerie e Vienoiserie Françaises US$ 968 (por
semana em jan, abr e mai).
Curso Master Vinho e Vinhedo US$ 1.132 (por
semana em mar e jun).
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Valle de
Colchagua
Descubra os mistérios do vinho

Na graciosa região do Rio Tinguiririca, um
microclima favorece o cultivo das uvas e permite
a criação de vinhos de qualidade reconhecida
internacionalmente. Passear pelos vinhedos,
aprender a distinguir os diferentes tipos de uvas,
conhecer os processos de produção e degustar os
vinhos fazem parte da rota tanto quanto o
mergulho na história, nos costumes e na cultura
chilena. Uma viagem que deixa saudades.

Nosso pacote “Vinõs Chilenos e Argentinos”
inclui:
Passagem aérea S.Paulo/Mendoza/Santiago/
S.Paulo em classe econômica com Varig; 7 noites
de hospedagem; café da manhã, visitas,
degustações e traslados privativos.
Park Hyatt Mendoza e Hyatt Santiago (5*) US$
2.680 (7 dez a 11 fev) US$ 2.470 (após 11 fev)
Aconcágua Mendoza (4*) e Sheraton Santiago
(5*) US$ 2.290 (7 dez a 11 fev) US$ 2.290 (após
11 fev).

Nosso pacote “Nova Rota dos Vinhos Chilenos”
inclui:
Passagem aérea S.Paulo/Santiago/S.Paulo em
classe econômica com Lan Chile; 3 noites no Hyatt
Santiago (5*), com café da manhã; 3 noites no
Santa Cruz Plaza com pensão completa, traslados,
visitas e degustação.
US$ 1.228 (8 dez a 18 fev) US$ 1.161 (19 fev a 5
mar).
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Mendoza
Toda a paixão pela enologia

A poesia dos vinhedos, a música folclórica e a
culinária vigorosa são coadjuvantes nesta jornada
de aprendizagem sobre a vitivinicultura dos Andes
na sua porção argentina. Programas que mostram
não só as uvas e as técnicas para produzir vinho
como também os costumes e a cultura popular do
interior da Argentina.
Uma aventura fascinante!

Nosso pacote inclui:
Passagem aérea S.Paulo/Mendoza/S.Paulo em classe
econômica; 4 noites de hospedagem; café da
manhã, visitas, degustações e traslados privativos.
Park Hyatt (5*) US$ 1.370 (7 dez a 11 fev) US$
1.290 (após 11 fev).
Reina Victoria Suites (4*) US$ 1.288 (7 dez a
11 fev) US$ 1.208 (após 11 fev).
Aconcágua (4*) US$ 925 (7 dez a 11 fev) US$
865 (após 11 fev).
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CruzeirosCruzeiros

O cheiro de mar, o barulhinho quase hipnótico das ondas batendo no casco e a descoberta dos mais diversos
tons de azul no céu e na água são alguns dos motivos que fazem as viagens de navio serem tão sedutoras.
Além de toda essa poesia nos trechos em alto mar e da descoberta de alguns dos mais fascinantes destinos do
mundo, os cruzeiros marítimos também encantam com a eficiência das equipes de entretenimento, a segurança
a bordo, atividades diversificadas e a vida social ao mesmo tempo esportiva e elegante. Além de todo o clima
de romantismo a bordo, o viajante ainda pode desfrutar de uma vantagem exclusiva dos cruzeiros: ver o
mundo sem ter de fazer e desfazer malas a cada escala.
Há sempre um navio que combina com a personalidade de cada viajante e uma rota que corresponde com seus
sonhos. Não há porque hesitar. Embarque nessa viagem!

Navegue por novas sensações
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Crystal
Agenda cheia de prazeres

Acordar no mar, sentir a brisa e a certeza de que há
muito o que fazer e que também é possível simplesmente
não fazer nada. Sala de ginástica super bem equipada,
piscina, spa, tratamentos, massagens, clínicas de golfe
com instrutores PGA, tênis e excursões em terra
preenchem a agenda diurna de quem não consegue ficar
parado. Mas também há espaço para quem quer só
desfrutar do prazer de ser mimado noite e dia.

Buenos Aires a Valparaíso
Saída dia 25 fev; 14 noites - Buenos Aires, Montevidéu,
Port Stanley, Ushuaia, Punta Arenas, Puerto Montt,
Valparaíso. US$ 4.295 (categoria G).

China e Japão
Saídas de abr a jun; 12 noites - diversos roteiros com
Yokohama (Tóquio), Kobe, Nagasaki, Xangai, Beijing,
Dalian, Taipei, Seoul, Hong Kong. A partir de US$ 5.880
(categoria G).
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ResidenSea
Um novo conceito de navegar

Viajar pelo mundo sem sair de casa. O que à primeira vista
parece um absurdo é na verdade um conceito genial
desenvolvido por um estaleiro norueguês: construir
apartamentos que permitam que uma pessoa possa morar neles
em definitivo ou por longos períodos enquanto o navio
circula pelo mundo. Isso lhe dá a vantagem de estar no
lugar certo na época exata para o melhor que o mundo pode
oferecer: como Cannes durante o Festival de Cinema e Monte
Carlo durante o Grand Prix. As acomodações podem ser
compradas, alugadas de um proprietário ou utilizadas como
hotel. Conheça esse novo conceito de viagem e moradia.

Veneza a Cannes
Saída dia 15 mai; 9 noites - Veneza, Taormina, Cannes.
A partir de US$ 6.286.

Cannes a Valletta
Saída dia 24 mai; 14 noites - Cannes, Monte Carlo, St Tropez,
Portofino, Livorno, Sorrento, Siracusa, Valleta.
A partir de US$ 10.536.



17

Navegação com grife

A lista de parceiros da frota Silversea inclui nomes
que representam o melhor de suas especialidades,
como o champagne Moët & Chandon, a escola de
culinária Le Cordon Bleu, a joalheria Bvlgari, os
charutos Davidoff e a National Geographic Society
que ajudam a resumir o conceito por trás da
Silversea: proporcionar o melhor em qualidade e
estilo. Esse desejo se reflete em cada ação a bordo,
no serviço perfeito, no savoir-faire que permeia os
eventos sociais e atividades propostas pela equipe
de bordo. Nada pode ser mais exclusivo.

Nice a Roma
Saída dia 9 mai; 12 noites - Portofino, Portovenere,
Livorno, Valletta, Taormina, Sorrento, Amalfi,
Bonifacio, Calvi, Portoferraio. A partir de US$ 9.695.
Roma a Atenas
Saída dia 25 mai; 7 noites - Dubrovnik, Corfu, Itea,
Katakolon, Nafplion. A partir de US$ 5.895.

Silversea
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Windstar
Deixe o vento levar você

Singrar os mares movido pela força
do vento, ouvir o murmúrio das
velas e viver um clima de
sofisticação informal típico dos
veleiros com a alternativa de utilizar
potentes motores para cumprir
pontualmente a chegada em cada
escala programada. Viajar com a
Windstar proporciona isso e muito
mais: acomodações aconchegantes,
restaurante gourmet, cassino,
plataforma de esportes, roteiros
instigantes e programação ativa em
terra. Deixe-se levar pelo romantismo
da Windstar.

Bahamas
13, 20 e 27 jan; 3, 10, 17 e 24 fev; 3, 10,
17, 24 e 31 mar 7 noites visitando Ft.
Lauderdale, Nassau, Green Turtle Cay, Half
Moon Cay, Bimini, Key West. A partir de
US$ 940.
Cancún
6, 13 e 20 jan; 3, 17 e 24 fev 7 noites
visitando Cancún, Coxen Hole, West End,
Baía de Omoa, Dangriga, Coco Plum Caye,
Goff’s Caye, Cozumel. A partir de US$ 1.070.
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Terra Australis
No caminho dos navegadores

O extremo sul da América sempre foi um grande desafio para os
navegadores, especialmente pioneiros como Fernão de Magalhães.
Navios concebidos especialmente para navegação na região da
Terra do Fogo e Patagônia garantem o conforto dos passageiros.
Assim, simples mortais podem apreciar algumas das vistas mais
espetaculares do mundo que incluem geleiras, praias lotadas de
pingüins, leões marinhos e outras estrelas da fauna Antártica.
Bem vindo à Terra do Fim do Mundo!

7 noites em cabine B com pensão completa,
saídas de Punta Arenas aos sábados.
US$ 1.659 (15 dez a 1 mar), US$ 1.452 (nov e mar).
4 noites em cabine B com pensão completa,
saídas de Punta Arenas aos sábados.
US$ 1.244 (15 dez a 1 mar), US$ 990 (nov e mar).
3 noites em cabine B com pensão completa,
saídas de Ushuaia às quartas-feiras.
US$ 1.078 (15 dez a 1 mar), US$ 858 (nov e mar).
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Desvende os segredos
da Patagônia

O Skorpios é um barco projetado para
navegar entre canais, arquipélagos,
fjords, icebergs e levar seus passageiros
até o Glaciar San Rafael, um
remanescente da última era glacial do
planeta há 30 mil anos. O clima de
camaradagem à bordo, a culinária típica
que utiliza os extraordinários frutos do
mar chilenos e encontros com baleias,
focas e outras espécies típicas da
Patagônia fazem do passeio uma
aventura inesquecível. Aproveite o
verão para conhecer algumas das
paisagens geladas mais belas do mundo.

Skorpios III
6 noites em cabine Atenas com pensão
completa, saídas aos sab
Promoções. US$ 1071 (15 dez)
US$ 1428 (22 dez)
US$ 1680 (29 dez a 9 mar)
US$ 1260 nas outras saídas

Skorpios II
6 noites em cabine Atenas com pensão
completa, saídas aos sab
Promoções. US$ 808 (1 e 8 dez)
US$ 1020 (22 dez)
US$ 1200 (29 dez a 9 mar)
US$ 950 nas outras saídas

Skorpios I
3 noites em cabine Atenas com pensão
completa, saídas às sex
US$ 520 (24 dez a 8 mar)
US$ 430 nas outras saídas

Skorpios
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Nunca o Brasil recebeu tantos navios estrangeiros
de alto padrão na sua costa quanto nessa
temporada. Navios que são jóias da engenharia
naval, exemplos de serviço, campeões de
hospitalidade e que carregam consigo uma aura
mítica vão estar mais próximos dos brasileiros do
que nunca. Esse é o momento para embarcar em um
estilo de vida que a maioria das pessoas só vê no
cinema e ainda ver a costa brasileira e outros portos
da América do Sul sob um ponto de vista
privilegiado. Não dá para adiar essa emoção!

Cruzeiros na
América do Sul

Splendour of
the Seas
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Litoral Brasileiro de Nov a Abr

Splendour of the Seas
Saída 11 dez: 4 noites visitando Santos, Búzios e Angra
dos Reis a partir de US$ 399 em cabine externa.
Saídas 6, 20 e 27 jan: 7 noites visitando Santos, Rio de
Janeiro, Búzios e Angra dos Reis a partir de US$ 879 em
cabine externa.

Rhapsody
Saídas 1, 8 e 15 dez, 26 jan, 2, 16 e 23 fev: 7 noites
visitando Rio de Janeiro, Porto Seguro, Salvador Rhapsody
Beach e Búzios a partir de US$ 850 em cabine externa.
Promoção: segunda e terceira pessoa grátis para as saídas
de 1, 8 e 15 dez.
Saída 29 dez: 7 noites cruzeiro de reveillon a partir de
US$ 1.320 em cabine externa.
Passagem aérea grátis para saídas de S.Paulo e várias
outras cidades.

Cruzeiros na América do Sul

Seabourn Pride
Saída 18 fev: 12 noites visitando Rio de Janeiro,
Salvador, Natal, Fortaleza, Rio Amazônia até Manaus.
Promoção de US$ 6.249 por US$ 2.995.

Ryndam - Holland America
Saídas 18 dez (cruzeiro de Natal), 21 fev, 4 e 27 mar:
Novos cruzeiros com promoção 10 noites visitando Buenos
Aires, Ilhas Malvinas, Cabo Horn, Ushuaia, Punta Arenas,
Puerto Montt e Valparaíso a partir de US$ 1.467 em
cabine externa.

Royal Princess
Saídas 21 nov, 5, 19 dez e 2 jan: 14 noites visitando
Santiago, Puerto Montt, Fiorde Seno Eyre, Punta Arenas,
Canal Beagle, Ushuaia, Cabo Horn, Ilhas Falklands, Puerto
Madryn, Montevidéu, Buenos Aires, a partir de US$ 1.299
em cabine externa.

Norwegian Dream
Saída 6 jan: 14 noites visitando Buenos Aires,
Montevidéu, Ilhas Malvinas, Cabo Horn, Ushuaia, Puerto
Montt e Valparaíso a partir de US$ 2.380 incluindo
passagem aérea, 2 noites em Buenos Aires e 1 noite em
Santiago.
Saída 17 fev: mesma promoção com rota de retorno a
partir de US$ 2.492.
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Nada pode ser mais completo

Desde que o ski emigrou da Europa para os Estados Unidos e escolheu as Montanhas Rochosas para se
desenvolver, nem o esporte nem as montanhas foram os mesmos. Ambos ficaram muito melhores. A combinação
de topografia generosa — permitindo pistas para todos os níveis de habilidade — e clima — frio seco,
constante, com céu claro e neve fofa — com as indescritíveis sensações que o ski permite seduziram os
americanos. As estações de ski se tornaram destinos badalados e cheios de celebridades enquanto os esportes
de neve ganharam variações como o snowboard, que levou a ginga do surf californiano para as montanhas e
é um enorme sucesso. Para dar conta do entusiasmo dos esportistas, os americanos providenciaram a melhor
infra-estrutura em meios de elevação, transporte e hospedagem para garantir conforto para todos. Sejam
jovens, famílias ou casais não há país mais bem equipado e com opções mais diversificadas para curtir as
férias na neve do que os Estados Unidos.

Ski Estados UnidosSki Estados Unidos
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Neve no melhor estilo country

Steamboat dá uma versão country ao estilo de vida que
nasceu alpino. E a cada ano vem conquistando mais
“cowboys” da neve. Com o melhor ski de floresta dos EUA, a
estação inaugura nesta temporada um monumental “half
pipe”, o Mavericks, uma homenagem às enormes ondas na
costa californiana. Além de atrair o público jovem e
caprichar no romantismo para os casais, Steamboat faz
promoções especiais para crianças, que esquiam de graça,
e para seus avós. Depois do esporte, a estação agendou
shows de comediantes, snowshoeing na lua cheia e música
ao vivo nos bares. Diversão total e o melhor da neve o
esperam em Steamboat!

Nosso pacote “Especial Para a Família” inclui: passagem
aérea S.Paulo/Steamboat/S.Paulo em classe econômica; 7
noites de hospedagem; traslados; meia pensão; 6 dias de
ski-lift; 3 dias de aulas de ski para adultos; 5 dias para
crianças com almoço; equipamento de ski e seguro viagem.
Sheraton Steamboat (5*):
US$ 3.239 (adulto) – US$ 2.182 (criança 6 a 12 anos).
US$ 1.562 (criança 3 a 5 anos) – 2 jan a 8 fev.
Best Western Ptarmirgan Inn (4*):
US$ 3.073 (adulto) – US$ 2.094 (criança 6 a 12 anos).
US$ 1.562 (criança 3 a 5 anos) – 2 jan a 8 fev.

Steamboat
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Nosso pacote inclui:
Passagem aérea S.Paulo/Steamboat/S.Paulo em classe
econômica; 7 noites de hospedagem; 6 dias de ski-
lift; taxas e seguro viagem.
Sheraton Condos (5*): US$ 2.114 (21 nov a 14
dez) – US$ 2.490 (2 jan a 7 fev) – US$ 2.280 (19
fev a 31 mar) – US$ 2.133 (1 a 13 abr).
Sheraton Steamboat Resort (5*): US$ 1.952 (21
nov a 14 dez e 1 a 14 abr) – US$ 3.254 (21 dez a 1
jan) – US$ 2.701 (2 jan a 7 fev).
Steamboat Grand Resort (5*): US$ 2.002 (21 nov
a 14 dez e 22 fev a 1 abr) – US$ 3.219 (21 dez a 2
jan) – US$ 2.750 (3 jan a 13 fev).
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Vail
Uma campeã

Charmosa e vibrante, Vail nem precisaria ser tão bonita
para ser uma das estações de ski mais badaladas do
mundo. Como destino de inverno predileto do jet set da
costa leste dos EUA, Vail coleciona títulos. É recordista
em número de visitantes. Tecnologia de ponta na infra-
estrutura permite que seja uma criadora de tendências
entre os resorts. As pistas permitem que iniciantes e
experts desçam a montanha em caminhos paralelos e
possam até se encontrar durante o dia. Assim, todos podem
conhecer os vários restaurantes de montanha.
Sua vocação vanguardista aparece no cardápio dos
restaurantes e nas vitrines das lojas. Para as crianças, há
atividades especiais e para quem só quer relaxar há
também muitas atividades. Os hotéis e condomínios de
alto padrão oferecem ao visitante tanto luxo e aconchego
que o mais difícil em Vail, é ter de voltar para casa.
Suas férias merecem esse sucesso!
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Nosso pacote inclui:
Passagem aérea S.Paulo/Denver/S.Paulo em classe econômica; 7 noites de
hospedagem; 6 dias de ski-lift; taxas e seguro viagem.

The Lodge at Vail (5*): US$ 2.403 (20 nov a 14 dez)
US$ 3.053 (4 jan a 18 fev) – US$ 2.922 (19 fev a 31 mar).
Vail Cascade (5*): US$ 2.578 (15 a 24 dez)
US$ 2.809 (6 jan a 14 fev) – US$ 3.025 (19 fev a 30 mar).
Lodge Tower (4*): US$ 2.192 (20 nov a 14 dez e 6 a 22 abr)
US$ 3.184 (22 dez a 4 jan) – US$ 2.669 (5 jan a 15 fev).
Manor Vail (4*): US$ 3.611 (22 dez a 5 jan)
US$ 2.803 (6 jan a 15 fev) – US$ 3.057 (19 fev a 30 mar).
Landmark Towers (4*) - US$ 2.125 (16 nov a 14 dez) - US$ 2.582 (3 jan
a 6 fev) - US$ 2.730 (19 fev a 31 mar).



30

Keystone

Para esquiar sem parar!

A cerca de duas horas do aeroporto de Denver, Keystone
é o destino certo para quem quer aproveitar ao máximo
cada minuto das suas férias de inverno. Construída dentro
dos limites da belíssima White River National Forest, a
estação teve seus espaços planejados para facilitar a vida
dos visitantes e para dar liberdade às crianças e
adolescentes – e também a seus pais. Keystone é o maior
centro de ski noturno dos EUA, com um half-pipe e 17
pistas (do total de 150) com iluminação até as 20 horas.
O que permite programas românticos como jantar em um
restaurante gourmet ou se deliciar com um fondue e descer
a montanha esquiando. Patinação no gelo, snow shoes,
snowbikes, delicatessens, bares, lojas diferenciadas e
aprés-ski completam o elenco de atrações do resort.
Pernas para que te quero!
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Nosso pacote inclui:
Passagem aérea S.Paulo/Denver/S.Paulo em classe
econômica; 7 noites de hospedagem; 6 dias de ski-lift;
taxas e seguro viagem.

Keystone Lodge (4*): US$ 2.667 (25 dez a 1 jan)
US$ 2.555 (2 jan a 14 fev) – US$ 2.429 (19 fev a 31
mar).
The Inn (3*): US$ 2.588 (25 dez a 1 jan) – US$ 2.335
(2 jan a 14 fev) – US$ 2.311 (19 fev a 31 mar).
Forest (3*): US$ 2.633 (25 dez a 1 jan) – US$ 2.223
(2 jan a 14 fev) – US$ 2.137 (19 fev a 31 mar).
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Beaver Creek
Exclusivo como a tranqüilidade

Acordar pela manhã, apreciar pela janela o visual
mágico da montanha coberta de neve, tomar um
delicioso café da manhã e sair esquiando pelas
montanhas. Essa é a realidade de Beaver Creek,
que possui os mais confortáveis e elegantes
condomínios da região e foi construído a apenas
40 km do aeroporto de Vail. Com a mistura ideal
de tranqüilidade com charme, Beaver Creek é uma
versão do paraíso coberta de neve.

Nosso pacote inclui:
Passagem aérea S.Paulo/Denver/S.Paulo em classe
econômica; 7 noites de hospedagem; 6 dias de
ski-lift; todas as taxas e seguro viagem.

Hyatt Beaver Creek (5*): US$ 2.460 (16 nov a
14 dez) – US$ 3.377 (2 jan a 14 fev) – US$ 3.361
(24 fev a 14 mar).
Townsend Place (3*): US$ 2.249 (16 nov a 14
dez e 1 a 14 abr) – US$ 2.571 (3 jan a 13 fev)
US$ 2.958 (19 fev a 31 mar).Breckenridge

Inúmeros motivos para seduzir você

Com uma das temporadas mais longas dos EUA
— cerca de seis meses — Breckenridge é o sonho
dos esquiadores por várias razões: tem mais dias
ensolarados que a Flórida, neve seca em
abundância, um terço das suas acomodações são
ski-in/ski-out, tem quatro montanhas e está em
um dos mais importantes distritos históricos do
Colorado – com clima totalmente country — e
recebeu mais de US$ 40 milhões de investimento
em melhorias nos últimos anos. Em resumo: agora
só falta você!

Nosso pacote inclui:
Passagem aérea S.Paulo/Denver/S.Paulo em classe
econômica; 7 noites de hospedagem; 6 dias de
ski-lift; taxas e seguro viagem.

The Great Divide Lodge (5*): US$ 2.705 (26
dez a 5 jan) – US$ 2.300 (6 jan a 18 fev)

US$ 2.223 (1 a 31 mar).
The Village at Breckenridge Resort (4*): US$
2.543 (26 dez a 5 jan) – US$ 2.198
(7 jan a 18 fev) – US$ 2.129 (1 a 31 mar).
Beaver Run (5*) - US$ 2.090 (2 nov a 13 dez)
- US$ 2.890 (4 jan a 14 fev) - US$ 2.424 (19 fev
a 6 abr).
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Hertz em
versão especial

O prazer de dirigir um carro top de linha, valente como
um Land Rover Discovery 4x4 ou luxuoso e mítico como
um Jaguar, faz com que cada minuto atrás do volante
seja um prazer. Associe a esse privilégio as estradas do
Colorado que além de asfalto perfeito, curvas calculadas
com precisão, pontes e aclives têm em torno paisagens
tão especiais que costumam ser utilizadas em propagandas
e filmes publicitários. Seja independente, dirija seu
próprio filme, e entre em cartaz nesse circuito.

Linha Prestige:
Land Rover Discovery US$ 649, retirada e devolução
somente no Aeroporto de Denver.
Volvo V70 XC US$ 649, retirada e devolução somente no
Aeroporto de Denver.
Linha Standard:
Ford Expedition US$ 649; Ford Explorer US$ 349; Ford
Taurus US$ 294 (Colorado, Utah); US$ 269 (Califórnia);
US$ 335 (Vermont).

Aluguel de 1 semana, incluindo seguro LDW. Não inclui
taxas governamentais, de aeroporto e ambiental. Aluguel
de rack para ski US$ 27 por semana não incluído.

Descubra seu próprio caminho no Colorado
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Aspen

Com ainda mais energia

Neve abundante, frio seco e agradável, paisagem natural
privilegiada, pistas bem mantidas para todos os níveis
de habilidade, excelentes instrutores e está cheia de
novidades neste inverno. Mas Aspen não pára por aí na
hora de conquistar seus admiradores, a mais badalada
estação de ski da América do Norte é também generosa
em vida noturna, shopping, atrações culturais e eventos
esportivos. O resultado é a mistura perfeita de sofisticação
e bom humor, de cultura e curtição e a certeza de que
não importa a idade ou o estilo do visitante, ele sempre
encontrará a satisfação das suas expectativas e ainda
terá deliciosas surpresas.
Nesta temporada, as grandes novidades são a abertura
da Aspen Mountain para os praticantes de snowboard e
a realização pela primeira vez dos Winter X Games, os
Jogos Radicais de Inverno de 2002, entre os dias 17 e
20 de janeiro. A liberação da montanha para os surfistas
da neve e a mais importante competição de esportes de
ação do planeta certamente vão dar a Aspen uma energia
extra a esse inverno.
Em Aspen não há como escapar da felicidade!
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Nosso pacote inclui: passagem aérea S.Paulo/Denver/S.Paulo
em classe econômica; 7 noites de hospedagem; 6 dias de
ski-lift; taxas e seguro viagem.
St. Regis (5*): US$ 2.082 (17 nov a 14 dez) - US$ 3.595 (2
jan a 18 fev) - US$ 3.364 (19 fev a 1 abr).
Aspen Club Lodge (4*): US$ 2.390 (16 nov a 14 dez e 31
mar a 21 abr) - US$ 2.943 (2 jan a 7 fev) - US$ 3.231 (8 a
18 fev).
The Gant (4*): US$ 2.352 (14 nov a 14 dez e 24 mar a 14
abr) - US$ 3.576 (26 dez a jan) - US$ 2.924 (3 jan a 18
fev).
Aspen Square (4*): US$ 2.194 (16 nov a 13 dez)
US$ 2.709 (3 jan a 18 fev).
Hotel Lenado (4*): US$ 2.217 (21 nov a 14 dez)
US$ 3.307 (26 dez a 2 jan).
Fashing Haus (4*): US$ 2.429 (14 a 21 dez) - US$ 2.754 (3
jan a 8 fev) - US$ 2.918 (19 fev a 22 mar).
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Snowmass
Para viver com quem se ama

Ruas pacatas, portas destrancadas e diversão
ilimitada são o resumo do lugar dos sonhos de
qualquer família para suas férias. Se acrescentarmos
a isso uma paisagem que de tão bela parece irreal
temos os ingredientes básicos para momentos em
família inesquecíveis. A abundância de neve e a
topografia privilegiada permitem que a montanha
abrigue esquiadores de todos os níveis, tanto que
sempre foi muito receptiva a outras modalidades,
como o snowboard, e se tornou um dos mais
respeitados centros de aprendizagem e prática de
esportes de neve no mundo. Snowmass apresenta
infra-estrutura extraordinária para acomodar
famílias, que inclui babysitters, programas para
crianças e facilidade de acesso para gente de todas
as idades — o que é o paraíso para os adolescentes
que ganham autonomia para ir e vir.
Mergulhe com quem você mais ama nesta emoção!
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Nosso pacote inclui:
Passagem aérea S.Paulo/Denver/S.Paulo em classe econômica; 7
noites de hospedagem; 6 dias de ski-lift; taxas e seguro viagem.
Silvertree Hotel (5*): US$ 2.225 (1 a 13 dez)
US$ 3.239 (22 dez a 4 jan) – US$ 2.356 (5 a 12 jan).
Wildwood Lodge (4*): US$ 1.990 (1 a 13 dez)
US$ 2.395 (14 a 21 dez) – US$ 2.629 (22 dez a 4 jan).
Crestwood (5*): US$ 2.410 (14 a 21 dez)
US$ 2.680 (2 jan a 8 fev) – US$ 2.736 (19 fev a 31 mar).
Woodrum V (5*): US$ 2.409 (17 nov a 14 dez)
US$ 3.121 (19 fev a 30 mar) – US$ 2.507 (31 mar a 21 abr).
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Escolha o cenário e ganhe o papel principal

Porções fascinantes do planeta que, além de intensa beleza natural, ainda guardam a autenticidade da
natureza intocada esperam por um tipo especial de visitante: aquele que quer ver o mundo com seus próprios
olhos, pisar a terra com suas botas e contar as experiências que viveu em primeira mão. Nos desertos de gelo
ou areia, nas savanas e na selva, os viajantes sempre podem contar com os conhecimentos de guias especializados
e com o todo o conforto e segurança que a mais moderna tecnologia pode proporcionar. Distantes das
tensões relatadas no noticiário e plenos de harmonia, esses destinos mostram toda a sabedoria da Natureza.
Nas próximas páginas, descubra o destino de sua aventura pessoal.

Aventura e
Natureza
Aventura e
Natureza
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Explora
Patagônia

Tranqüilidade e aventura no mesmo
endereço

A inspiração que gerou o surgimento do Explora
Patagônia (5*) inclui muito amor pela indescritível beleza
do Parque Nacional Torres del Paine, no sul do Chile, e
uma dose generosa de Humanismo. O resultado foi um
hotel que antecipa os desejos de conforto e aconchego
dos seus hóspedes e lhes proporciona a oportunidade de
descobrir a região em passeios feitos de carro, a pé, a
cavalo, em lancha ou bicicleta que desvendam geleiras,
lagos, pradarias, vales verdejantes e a vida rural. São
cinco opções oferecidas todos os dias, sempre levando
em conta os desejos dos hóspedes e as condições
climáticas. Parta agora para essa experiência especial!

Nosso pacote inclui:
Hospedagem em apartamento Cordillera Paine com vista
Salto Chico; pensão completa; vinhos, drinks e
refrigerantes, expedições diárias, guias bilíngües,
equipamentos e traslados.
3 noites US$ 1.234 (1 out a 31 mar),
4 noites US$ 1.234 (1 abr a 30 set).
7 noites US$ 2.323 (1 out a 31 mar),
US$ 2.181 (1 abr a 30 set).
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Patagônia
Duas versões da mesma aventura

Os segredos da Patagônia chilena são desvendados com estilo Explora
Patagônia, que mostra o lado chileno desta maravilha natural com
passeios ativos e guias experientes. Mas, o ecossistema da Patagônia
não conhece fronteiras. Do outro lado dos Andes, nas margens do
Lago Argentino, a Hostería Los Notros é o local ideal para conhecer a
versão argentina dessa maravilha natural e ainda desfrutar do altíssimo
padrão de atendimento que caracteriza as propriedades como o Alvear
Palace, em Buenos Aires, e o Llao Llao, em Bariloche, com as quais Los
Notros tem acordos de cooperação. Não há como hesitar!

Nosso pacote inclui:
1 noite no Hyatt Santiago (5*), 4 noites no Explora Patagônia (5*)
com pensão completa; 3 noites na Hosteria Los Notros (4*) em
Calafate, com pensão completa; 1 noite no Alvear Palace Buenos Aires
(5*); explorações; excursões; visitas e traslados.
US$ 4.179 (até 31 mar).

Nosso pacote Calafate e Ushuaia inclui:
Passagem aérea, 7 noites em hotéis 4 e 5*, visitas e traslados
US$ 2.675 (1 out a 30 abr).
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Salta e
Explora Atacama
Um espetáculo de cada lado dos Andes

A província de Salta, com sua diversidade de paisagens que vão da floresta ao
deserto é um dos cenários naturais mais ricos da América Latina. Assim, quando
combinada com o Explora Atacama, torna-se um caleidoscópio de imagens
deslumbrantes.

Nosso pacote inclui:
Passagem S.Paulo/Salta/S.Paulo em classe econômica com Dinar; 3 noites no
Solar de La Plaza (4*); 3 noites no Hotel Explora Atacama (5*) com pensão
completa; 3 refeições; visitas e traslados. US$ 3.599 (até 15 dez) US$ 3.679
(16 dez a 18 fev).

Nosso pacote Salta inclui:
Passagem aérea, 3 noites no Solar de La Plaza (4*), visitas e traslados. US$
1.710 (até 15 dez) US$ 1.790 (16 dez a 18 fev).

Veja o verão refletido nos lagos argentinos

As altas latitudes argentinas permitem que o passar das estações do ano
transformem completamente as paisagens naturais. Por outro lado, o luxo e a
sofisticação de hotéis como o Alvear Palace, em Buenos Aires, o Llao Llao
ou o Relais Chateaux Las Balsas, em Bariloche sempre são os mesmos. Vale a
pena conferir!

Nosso pacote inclui:
Passagem aérea S.Paulo/Bariloche/S.Paulo em classe econômica; 2 noites no
Alvear Palace (5*) em Buenos Aires, 4 noites em Bariloche, traslados.
Llao Llao (5*) US$ 2.500 (1 jan a 28 fev).
Relais & Chateaux Las Balsas (5*) US$ 2.127 (1 jan a 28 fev).

Nosso pacote Grande Circuito Andino inclui:
Passagem aérea; 11 noites em hotéis 4 e 5*, café da manhã, visitas e traslados.
US$ 1.960 (até 31 mai).
Opção em 3*: US$ 1.596 (até 31 mai).

Lago Nahuel Huapi
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Explora Atacama

Os tons de mistério no deserto

O deserto do Atacama, uma região de beleza agreste, peculiar e
encantadora que já foi um mar e hoje encanta com suas paisagens
lunares é um lugar que pede para ser desvendado em seus
detalhes. É com paixão e respeito pela natureza que a equipe do
Explora criou um hotel que valoriza a cultura local em sua
arquitetura e decoração mas que oferece aos seus hóspedes todos
os mimos que caracterizam os hotéis mais exclusivos. Além disso,
guias especializados propõem aos hóspedes todos os dias um
menu com oito a dez opções de atividades que incluem
caminhadas, percursos em bicicleta, passeios a cavalo e excursões
com veículos 4x4. Cada um destes passeios revela um novo
aspecto do Atacama que vai seduzir você. Viva essa maravilha!

Nosso pacote inclui:
Hospedagem com pensão completa; vinhos, drinks e refrigerantes,
expedição diária, guias bilíngües, equipamentos e traslados.
3 noites US$ 1.296 (1 out a 30 set).
4 noites US$ 1.706 (1 out a 31 mar), US$ 1.296 (1 abr a 30 set).
7 noites US$ 2.441 (1 out a 31 mar), US$ 2.295 (1 abr a 30 set).
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Galápagos
O laboratório da evolução

Cinco semanas nas ilhas Galápagos foram capazes de catalisar
as idéias do cientista Charles Darwin, que citou o
arquipélago como um “laboratório vivo da evolução” em
seu livro “A Origem das Espécies”. A abundância de espécies
animais que encantou o criador da teoria evolucionista
em 1835, com o passar das décadas e o desgaste dos
ambientes naturais se tornou um tesouro ainda mais
precioso. Entretanto, os visitantes atuais levam outra
vantagem sobre o cientista já que hoje as ilhas podem ser
apreciadas com muito conforto graças à infra-estrutura
turística eficiente. Albatrozes, iguanas, leões marinhos e
as tartarugas gigantes do Pacífico esperam sua visita.

Nosso pacote inclui:
Passagem S.Paulo/Baltra/S.Paulo em classe econômica; 3
noites no Swissotel Quito (5*)com café da manhã;
traslados e cruzeiro pelo arquipélago.
8 noites a bordo dos Yachts M/Y Eric, Letty & Flamingo a
partir de US$ 4.058;
7 noites a bordo do Polaris a partir de US$ 3.997;
3 noites a bordo do yacht Isabela II a partir de US$ 2.795;
3 noites a bordo do M/N Santa Cruz a partir de US$ 2.408;
3 noites no hotel Delfin a partir de US$ 2.222.
(preços válidos para 7 dez a 11 fev, exceto reveillon).
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Beleza e aventura com bom humor

A ilha continente que chamamos de Austrália é uma terra
abençoada: litoral deslumbrante, a maior barreira de corais do
planeta que é um verdadeiro paraíso para os mergulhadores, um
deserto em tons avermelhados e cheio de desafios, selvas, pântanos
e vida selvagem exótica. Nesta terra, imigrantes de várias origens
construíram cidades lindas e uma sociedade multicultural
temperada com um senso de humor irresistível. Graças a tanta
diversidade, a Austrália é o destino certo para quem gosta de
natureza e aventura. E eles estão em pleno verão. Aproveite!

Nosso pacote inclui:
Passagem aérea S.Paulo/Melbourne/Cairns/Sydney/S.Paulo em
classe econômica com Qantas; 8 noites em hotéis de categoria
luxo com café da manhã, visitas e traslados.
US$ 3.802 (nov a jul).

Austrália
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Nova Zelândia
Um país feito para a aventura

Águas transparentes em todos os tons, azuladas nas
praias, esverdeadas nos rios e lagos, esbranquiçadas
nas cachoeiras. A pureza do meio ambiente na Nova
Zelândia permite que cada passeio ao ar livre traga
surpresas de fauna e flora. Em um país tão
extraordinário, não admira que os hotéis e resorts
tenham tanto capricho na arquitetura e na decoração
e que existam tantas opções de programas ao ar livre,
desde os mais relaxantes, como as caminhadas, até os
mais radicais, como o bungee jump. Com solo, clima e
topografia favoráveis às uvas, o país se tornou um
produtor de vinho apreciado até pelos mais exigentes
enólogos. Lá, degustar vinho é um esporte quase tão

Nosso pacote inclui:
Passagem aérea S.Paulo/Auckland/Rotorua/
Queenstown/Christchurch/S.Paulo em classe
econômica com Qantas; 8 noites com café da
manhã em hotéis de categoria luxo; visitas e
traslados.
US$ 3.333 (nov a jul).

popular quanto o rugby e a vela. Para acompanhar
delícias feitas com frutos do mar e carnes de caça.
Vá viver em uma dimensão mais agradável, vá para
a Nova Zelândia!
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Nosso pacote inclui:
Passagem aérea S.Paulo/Lima/Cuzco/S.Paulo em
classe econômica com a Taca;
2 noites no Miraflores Park Plaza (5*) em Lima,
2 noites no Hotel Monasterio (5*) em Cuzco, 1
noite no Machu Pichu Sanctuary Lodge, café da
manhã, trem até Aguas Calientes, traslados e
visitas guiadas.
US$ 2.687 (até 11 fev), US$ 2.590 (após 11 fev).

Opção em hotéis 4*:
US$ 2.454 (até 11 fev), US$ 2.357 (após 11 fev).

Perú
Desvende os segredos dos Incas

Nas altas altitudes dos Andes ou na costa, junto ao
Pacífico, o Perú atual nos deixa entrever as razões
que fizeram da civilização Inca um povo rico, místico
e sábio. As ilhas cheias de vida selvagem no litoral,
o fascinante lago Titicaca, os cumes nevados, os
canyons abissais, a floresta amazônica e as cidades
deixadas pelos Incas fazem do Perú um dos mais
fascinantes países do mundo. A partir de Cuzco, a
“Capital Arqueológica das Américas”, percorrer os
43 km da trilha Inca — onde “o céu está mais
próximo que o fundo do canyon do rio Urubamba”
— e descobrir Machu Pichu, a maravilhosa cidade
sagrada construída no alto da montanha, é um dos
maiores privilégios que uma pessoa pode viver.
Não adie mais essa emoção.
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África do Sul
Natureza majestosa em versão luxo

Cheia de preciosidades, a África do Sul é um
daqueles lugares que têm de ser vistos para serem
acreditados. O clima agradável das altas latitudes,
a beleza marinha de Capetown, os grandes hotéis
e a reservas que mantém o habitat de grandes
feras convivem com o refinamento dos
colonizadores europeus.
Não deixe mais uma temporada passar!

Nosso pacote inclui:
Passagem S.Paulo/Johannesburg/Capetown/Skukuza/
S.Paulo em classe econômica com South African Airways;
2 noites no Table Bay Hotel (5*), 3 noites no Kruger
Park, 1 noite no Michelangelo (5*); 6 refeições;
passeios; safáris e traslados.
Com Mala Mala Main Camp (5*)
US$ 4.118 (1 dez a 21 fev) US$ 3.972 (22 fev a 30 jun).
Com Thornybush Game Lodge (4*)
US$ 3.668 (1 dez a 21 fev) US$ 3.522 (22 fev a 30 jun).

Testemunhe o ciclo da vida

O Parque Nacional de Masai Mara é uma lenda para todo
mundo. Nas revistas da National Geographic, na literatura
de Hemingway, nos filmes de Hollywood e até nos
desenhos da Disney, a rica e fascinante fauna que vive
no parque tem o papel principal em todas as aventuras.
Leões, elefantes, macacos, girafas, zebras e outros bichos
que exprimem toda a criatividade da natureza estão lá,
esperando sua visita. Atenda ao chamado da savana, você
ficará grato a si mesmo pelo resto da vida.

Nosso pacote inclui:
Passagem S.Paulo/Johannesburg/Nairobi/S.Paulo em
classe econômica com South African Airways; 2 noites
no Norfolk Nairobi (5*), 1 noite no Michelangelo
Johannesburg (5*), 6 noites em Game Lodges de luxo
nos parques de Masai Mara, Lake Nakuru, Lake Manyara e
Ngorongoro; 14 refeições; passeios; safáris e traslados.
US$ 4.564 (até 30 abr).
Opção em hotéis 4*: US$ 4.196 (até 30 abr).

Kenya e Tanzânia
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Tire um tempo para o seu prazer

O toque mágico de dedos hábeis nas suas costas, o aroma suave das flores, o som do vento nas folhas das
árvores e a certeza de que seu corpo não poderia ser mais bem tratado, ser o objeto de uma massagem
relaxante é um dos grandes prazeres na vida. Repousar sem culpa, recarregar as baterias, dar um tempo para
sua mente e se desfazer das tensões do cotidiano são as propostas dos spas, que nada mais são que templos
para transformar gente cansada e irritadiça em pessoas mais bonitas, saudáveis, equilibradas e bem humoradas.
Para garantir sucesso nessa tarefa, os resorts e spas de tratamento contam com uma mistura de estratégias
infalíveis: localização paradisíaca, terapias corporais, massagens, atividades esportivas e de lazer, comida
saborosa e equilibrada, acomodações aconchegantes, serviço competente e funcionários atenciosos. Nada
pode ser mais útil para o seu trabalho do que voltar de férias renovado de corpo e alma.

Spas & ParaísosSpas & Paraísos
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Modernidade com o romantismo do passado

Construído há apenas quatro anos, o The Residence Mauritius
não só reproduz na arquitetura o charme das casas de fazenda
do século XIX — com apartamentos de 54 a 220 metros
quadrados — como também reedita o serviço atencioso desta
época. Até os uniformes dos funcionários seguem uma
coerência étnica: as mulheres vestem longos vestidos ou saris.
Só as praias com areia fina e branca, mar de um azul fantástico
seriam capazes de trazer prazer a qualquer pessoa, mas o resort
vai mais longe e propõe uma série de terapias, massagens e
tratamentos de beleza. Culinária gourmet e facilidades para
crianças estão incluídas no pacote de mimos. Viva esse sonho!

Nosso pacote inclui:
Passagem aérea S.Paulo/Johannesburg/Mauritius/S.Paulo em
classe econômica com South African Airways; 7 noites no
The Residence (5*) em Mauritius com meia pensão, 2 noites
em Johannesburg com café da manhã; traslados privativos.
US$ 3.385 (até 21 fev) US$ 3.165 (22 fev a 30 jun).

Mauritius
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Polinésia Francesa

Um paraíso profissional

A Polinésia Francesa vem encantando todos que a visitam desde que os
ocidentais aportaram em seu litoral. Mar de tons de azul e verde indescritíveis,
fenômenos naturais — como a ardentia, reflexos fosforescentes no mar à
noite — sol intenso, coqueiros e um infra-estrutura turística fantástica,
que inclui modernidade, eficiência e muita privacidade nos bangalôs
construídos em palafitas sobre a água transparente do mar, que atrai
mergulhadores de todo o mundo. Jantares à luz de velas, dias de praia e
esportes náuticos colocam as ilhas da Polinésia como um dos lugares mais
românticos do planeta. Viva o calor desta paixão.

Nosso pacote inclui:
Passagem aérea S.Paulo/Santiago/Papeete/Bora-Bora/Manihi/S.Paulo em
classe econômica pela LanChile e Air Tahiti; 10 noites de hospedagem,
quartos lagoon view em Papeete e overwater bangalô em Bora-Bora e Manihi;
café da manhã; traslados privativos.
Hotéis 5* - US$ 5.260 (até 28 fev) US$ 5.060 (1 mar a 14 abr).
Hotéis 4* - US$ 4.780 (até 28 fev) US$ 4.090 (1 mar a 14 abr).
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Caribe mais
que especial
Resorts exclusivos com chame extra

Promoções especiais para estadias em
alguns do mais charmosos e completos
resorts do mundo como Carenage Bay, Little
Dix Bay e Caneel Bay são oportunidades
tão raras que não devem ser desperdiçadas.
Carenage Bay em Canouan, nas Grenadines,
West Indies é um resort completo com
praias maravilhosas, suítes luxuosas, campo
de golfe e cassino. Little Dix Bay, na ilha
de Virgem Gorda, apresenta a combinação
de uma baía de incrível beleza — que
deslumbra mergulhadores – e equipe de
serviço dedicada. Caneel Bay, nas Ilhas
Virgens Americanas alia paisagem
espetacular e decoração luxuosa com
opções para praticantes de vários esportes.
Difícil mesmo é escolher entre os três!

Nas reservas de 1 nov a 13 dez 2001 e 6 a
31 jan 2002, reserve 7 noites e pague 6.
Nas reservas de 1 jun a 31 out 2002, reserve
7 noites e pague 5.

Carenage Bay, Canouan, a partir de US$
556 (3 jan a 31 mar) e US$ 322 (1 mai a
14 out);
Little Dix Bay, Virgin Gorda, a partir de
US$ 526 (3 jan a 31 mar) e US$ 322 (1
mai a 14 out);
Caneel Bay, St John a partir de US$ 531
(3 jan a 31 mar) e US$ 354 (1 mai a 14
out).

*valores por quarto, por noite.
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Top Spas

Uma seleção que vai mudar sua vida

Em um mundo de pressões e desgastes, alguns
lugares se especializaram em fazer o contrário:
restaurar o corpo por meio de tratamentos de
eficiência comprovada e aliviar a mente do stress.
Os spas apresentados nestas páginas têm em
comum o fato de pertencerem à lista de melhores
do mundo de revistas e guias especializados. No
entanto, eles diferem na filosofia terapêutica —
ocidental, oriental, esotérica ou mista —que
adotam. Os especializados em Health & Healing
visam a recuperação de desgastes físicos enquanto
os especialistas em Body, Mind & Beauty se
concentram na melhora do visual e do astral dos
seus hóspedes. Já os especializados em tratamento
anti-stress utilizam terapias para expulsar a
irritabilidade. Abra-se para reformar seu
corpo e mente!

Nosso pacote inclui:
Hospedagem, refeições, tratamentos, acom-
panhamento médico. Sessões terapêuticas
conforme a opção escolhida, os spas oferecem
 serviços exclusivos.

Body, Mind & Beauty
Miraval Resort & Spa, Tucson – Arizona, Women´s
Wellness Package: 3 a 5 dias a partir de US$
1.960 nas datas: 28 nov 2001, 11 abr e 19 set
2002; Couples´s Retreat Package: 3 a 5 dias a
partir de US$ 1.720 nas datas: 14 fev, 20 jun e
17 out 2002.
Las Ventanas al Paraíso, Los Cabos – México, 3
noites a partir de US$ 1.650 (jan a mar).
Hermitage, Monte Carlo - 6 noites a partir de
US$ 1.927 (nov a mar).
Amarvilas, Agra - Índia, 3 noites US$ 649 (jan a
mar).
Spa at Pebble Beach – Califórnia, 3 dias a partir
de US$ 845 (jan a abr).
Gran Hotel Termas de Chillan - Chile, 3 noites a
partir de US$ 440 (1 a 6 jan, 3 a 27 mar).

Anti Stress
Hotel de Paris, Monte Carlo - 6 noites US$ 1.712
(nov a mar).
Madison Resort, Carmel – Uruguai, 3 noites por
US$ 804 - 7 noites por US$ 1.676.
Capri Palace – Itália, 7 noites a partir de US$
2.880 (nov a fev).

Health & Healing
Canyon Ranch, Tucson – Arizona, 7 noites a partir
de US$ 3.864 (jan a mai).
Canyon Ranch, Lenox – Massachussets, 7 noites
a partir de US$ 2.975 (jan a mai).
Golden Door, Escondido – Califórnia, Women´s
Week ou Men´s Week 7 noites a partir de US$
5.775 “all inclusive”.
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SPAS EM VAIL

Excelência em spas

Montanhas nevadas, gente bem humorada, frio
seco, neve imaculada, vegetação delicada e ar
puríssimo fazem de Vail um ambiente terapêutico
por natureza, mas que também pode ser combinada
à energia alto astral que os esquiadores injetam
no resort. Oferecem os mais diversos e eficientes
tipos de tratamentos.
Viver uma temporada de descanso e voltar para
casa completamente renovado em corpo, mente e
aparência.

Vail Cascade Resort & Spa (5*)
The Awe of Aria Spa Package inclui 3 noites, 3
seções de massagem de 50 minutos, acesso ao
Ária Spa & Club a partir de US$ 716 (6 jan a 30
mar).
Skiers choice Package inclui 5 noites, 2
tratamentos no Ária Spa & Club, 3 dias de Ski-lift
a partir de US$ 1.295 (6 jan a 30 mar).
Symphonies for the Senses permite escolher um
dos 14 tratamentos disponiveis no Cascade Resort
& Spa.
Sonnenalp Resort of Vail possui no seu spa várias
tipos de tratamento e profissionais de alto padrão
que vão indicar o mais adequado para cada cliente.
Vail Mountain Lodge & Spa (5*)
Oferece para os clientes do novo Resort, uma
escolha de 10 “Signature Treatments” a partir de
US$ 220.
Hyatt Regency Beaver Creek Resort & Spa (5*)
Spa Escape Package inclui 1 noite, 1 tratamento
de beleza ou 1 massagem, 1 seção de ginástica,
ioga ou tai chi chuan por US$ 367 (2 jan a 14
fev) ou US$ 391 (24 fev a 14 mar).
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Resorts do Brasil
A face internacional do nosso país tropical

Brasileiro que se preza nunca perde a oportunidade de fazer
propaganda da nossa costa e dos nossos quase oito mil km
de praias. Hoje, no litoral brasileiro há mais que areia e ondas
para nos orgulharmos uma vez que nos últimos anos o Brasil
viu uma série de resorts de alto padrão florescerem nas suas
praias. Esportes náuticos, spa, massagens, tratamentos,
quadras, bons restaurantes, entretenimento noturno e a
enorme vantagem de sentir o calor e a simpatia do povo
brasileiro garantem o sucesso destes empreendimentos e
atraem para eles muitos turistas estrangeiros.
Tudo com o calor tropical.
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Praia do Forte Eco Resort
7 noites com café da manhã; jantar e bebidas nacionais,
traslados. R$ 1.924 em quarto standard (6 jan a 9 fev);
R$ 2.526 em quarto superior (6 jan a 9 fev).

Costão do Santinho Resort
7 noites com café da manhã; almoço ou jantar. R$ 1.485
em quarto vista jardins (3 jan a 3 mar exceto Carnaval);
R$ 1.783 em quarto vista mar (3 jan a 3 mar exceto
Carnaval).

Transamérica Comandatuba
7 noites com café da manhã; jantar com bebidas não
alcoólicas, traslados. R$ 2.029 em bangalô superior (2
jan a 9 fev e 17 fev a 3 mar).

SuperClubs Breezes – Costa do Sauípe
7 noites com pensão completa, bebidas e traslados. R$
3.570 em quarto Deluxe (3 jan a 7 fev).

Sofitel Suites & Resort – Costa do Sauípe
7 noites com meia pensão com bebidas nacionais e
traslados. R$ 2.340 em suíte luxo (até 30 jun exceto
Carnaval e feriados).

Renaissance – Costa do Sauípe
7 noites com pensão completa e traslados. R$ 2.688 em
quarto vista Resort (5 jan a 14 fev).

Blue Tree Cabo de Santo Agostinho
7 noites com café da manhã e jantar. R$ 1.480 em quarto
standard (6 jan a 3 fev).

Blue Tree Park Angra dos Reis
7 noites com todas as refeições. R$ 1.634 em quarto
superior (jan, Carnaval e Páscoa), R$ 1.424 em quarto
superior (outras datas).

Manary Praia Hotel
7 noites com café da manhã.
R$ 738 em quarto standard (jan).

Pousada Toca da Coruja
7 noites com café da manhã. R$ 511 em quarto standard.

Hotel da Casa da Montanha
7 noites em suite, traslado, city tour Gramado e Canela,
tour uva e vinho, fondue de chocolate, restaurante
especilizado em caças nobres, a partir de R$ 2.152.

Txai Resort
7 noites com meia pensão
R$ 2.425 (dez a fev exceto feriados).

Nannai Muro Alto Beach Resort
7 noites com café da manhã
R$ 4.452 (nov).

Toca do Marlin
7 noites com meia pensão, traslado.
A partir de US$ 2.975 (nov/dez exceto feriados).

Praia do Forte

Praia do Forte
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Sofisticação em grau máximo

Viver o ski no cenário onde ele surgiu: os Alpes. Além dos melhores instrutores do mundo e das descidas mais
alucinantes, esquiar na Europa inclui o prazer de desfrutar da mais genuína cultura de inverno que inclui além
dos esportes, o après-ski, a arquitetura alpina e a culinária típica que inventou o fondue e a raclette,
aprimorou os chocolates e criou outras delícias de inverno. Atraindo gente das mais diversas nacionalidades,
as estações de ski européias promovem o entrosamento entre os povos com mais eficiência que qualquer
iniciativa da ONU. Viver alguns dias na versão real de um cartão postal e mergulhar no romantismo do estilo
de vida alpino são apenas alguns dos efeitos colaterais de esquiar na terra natal do ski.

Ski EuropaSki Europa
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Zermatt
Nada pode ser mais genuíno

Localizada junto ao monte Matterhorn, no extremo
sul dos Alpes Suíços, Zermatt fica protegida do
vento, o que lhe permite oferecer excelentes
condições de neve e a mais longa temporada de
ski na Suíça. Além de três áreas para a prática de
esportes de neve, Zermatt tem lifts que levam o
esportista até a Itália, em Cervinia e ainda oferece
a delicadeza do estilo de vida tradicional dos
Alpes. A prova disso é que não são permitidos
carros na cidade e o transporte só pode ser feito
à pé, por tração animal ou em carrinhos elétricos.
Tudo isso para garantir a pureza do ar e evitar a
poluição ambiental e sonora.
Zermatt resume o sonho de ski total!

Nosso pacote inclui:
Passagem aérea S.Paulo/Geneve/S.Paulo em classe
econômica; 7 noites em Zermatt com meia pensão;
2 noites no Mandarin Oriental Genebra (5*).
Mont Cervin (5*): US$ 2.930 (12 a 28 jan)
US$ 2.882 (2 fev a 7 abr);
Riffelalp (5*): US$ 3.474 (8 a 20 dez)
US$ 3.579 (6 a 27 jan);
Schweizerhof (4*): US$ 3.449 (22 dez a 11 jan)
US$ 2.984 (12 a 28 jan) – US$ 2.898 (2 fev a 2
abr).
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St. Moritz
A preferida do jet set internacional

Envolta por montanhas, banhada por um charmoso
lago e construída com um capricho que desafia o
mundo real, St.Moritz tem a mais clara vocação
para o charme, a beleza e exclusividade que se
pode imaginar. Além das condições impecáveis para
a prática de esportes de inverno e dos
maravilhosos spas, a estação também é famosa
como centro lançador de moda e por ser o destino
de inverno de celebridades internacionais.
Restaurantes de alta gastronomia — inclusive na
montanha e com acesso para não esquiadores,
boates badaladas e lojas das griffes mais
conceituadas completam o retrato desta estação
que é tão borbulhante e inebriante quanto um
bom champagne.

Nosso pacote inclui:
Passagem aérea S.Paulo/Zurique/S.Paulo em classe
econômica; 7 noites de hospedagem com café da
manhã; taxas e seguro viagem.

Badrutt’s Palace (5*): US$ 2.365 (8 a 20 dez) –
US$ 3.481 (7 a 13 jan), US$ 2.231 (11 mar a 1
abr);
Crystal (5*): US$ 1.860 (15 a 22 dez e 5 a 28
jan), US$ 1.907 (9 fev a 8 mar).
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Verbier e
Crans Montana

Modernidade com estilo alpino

Ski sem limites, com esse conceito em
mente, Verbier, se desenvolveu como um
resort moderno com opções para os
aficcionados por esportes de neve
incluindo snowboard, paraglider e outras
modalidades radicais. Graças a essa
diversidade e a uma vida noturna super
agitada se tornou a preferida dos jovens.
Entretanto, mesmo com grande capacidade
para receber visitantes, Verbier conseguiu
a façanha de manter o seu gracioso estilo
aconchegante. Graças a uma posição
geográfica privilegiada, Crans Montana tem
maior exposição ao sol e presenteia os
visitantes com uma das vistas mais lindas
e espetaculares dos Alpes que vai do Mont
Cervin até o Mont Blanc. Recheada de lojas
de estilistas famosos e de bons
restaurantes, a estação apresenta um
calendário de eventos movimentado que
inclui um campeonato de balonismo,
desfiles de moda, excursões noturnas com
ski que terminam em fondue às terças-feiras
e passeio de snow-shoe seguido de raclette
às quintas.

Nosso pacote inclui:
Passagem aérea S.Paulo/Geneve/S.Paulo
em classe econômica; 7 noites em Verbier
com meia pensão; 2 noites no Hotel de
Bergues (5*), 9 dias de aluguel de um
Mercedes E420 da Hertz.
Montpelier (4*): US$ 3.198 (5 a 15 jan)
US$ 3.074 (29 jan a 31 mar)
Rhodania (4*): US$ 2.665 (14 a 21 dez)
US$ 2.665 (5 a 28 jan) – US$ 2.891 (2
fev a 5 abr).
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Nosso pacote em Kitzbühel inclui: passagem
aérea S.Paulo/Munique/S.Paulo; 7 noites com
café da manhã e seguro viagem.
Goldener Greif (5*): US$ 2.038 (22 dez a 4
jan) – US$ 1.674 (5 a 12 jan) – US$ 1.540 (2
a 22 fev).
Maria Theresia (4*): US$ 1.567 (14 a 21
dez) – US$ 1.843 (22 dez a 4 jan) – US$
1.380 (2 a 22 fev).

Nosso pacote em Lech am Arlberg inclui:
passagem aérea S.Paulo/Munique ou Zurique/
S.Paulo em classe econômica; 7 noites com
meia pensão e seguro viagem.
Central Gotthard (4*): US$ 1.629 (14 a 21
dez) – US$ 1.718 (5 a 18 jan) - US$ 1.611 (2
fev a 1 abr);
Lech & Chesa Rosa (4*): US$ 2.056 (22 dez
a 4 jan) – US$ 1.878 (5 jan a 28 jan).

Nosso pacote St. Anton am Arlberg inclui:
passagem aérea S.Paulo/Munique ou Zurique/
S.Paulo em classe econômica; 7 noites com
meia pensão e seguro viagem.
Arlberg (4*): US$ 1.718 (8 a 20 dez) – US$
2.074  (21 a 28 dez) – US$ 1.807 (2 fev a 5
abr);
Montojola (4*): US$ 1.772 (9 a 21 dez) –
US$ 2.074 (22 dez a 4 jan)– US$ 1.816 (5 a
28 jan).

Áustria

Ação com o charme e sabor

A paisagem romântica e poética das montanhas na
Áustria é uma inspiração tão poderosa para os
esquiadores quanto foi para os poetas e músicos do
passado, como Mozart e Strauss. A arquitetura alpina,
o bom humor das pessoas, as noites animadas e as
delícias da culinária típica, como o goulash,
conspiram para fazer com que o visitante não queira
mais voltar para casa. Aliás, a paixão vai ainda mais
longe porque as pistas desafiadoras e bem-mantidas
e a eficiência dos meios de elevação seduzem os
esquiadores a tal ponto que chega a ser difícil tirá-
los das montanhas. A Áustria permite que se viva o
inverno do jeito mais quente que se pode imaginar.
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Anúncio
Fairmont
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Vida selvagem e o máximo em civilização

Os invernos longos e as baixas temperaturas parecem fazer os canadenses ainda mais simpáticos e calorosos
com os visitantes. Cidades de tradição européia e com infra-estrutura eficiente são a face urbana de uma
enorme preocupação com o ambiente e com a preservação da natureza. Belíssimas paisagens de montanha e
paixão por esportes fazem com que as estações de ski canadenses estejam sempre nos primeiros lugares nas
listas de melhores destinos de inverno publicadas em revistas especializadas. No Canadá, reservas ecológicas
convivem em harmonia com os esportes de inverno assim como o jeito pacato das cidades inclui vida noturna
variada e muito animada. Como se tudo isso não fosse razão suficiente, há ainda um outro importante
argumento: o Canadá apresenta para os brasileiros a mais vantajosa relação custo-benefício.

Ski CanadáSki Canadá
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Charme a toda prova

Criado para ser um centro de esportes de inverno líder
no continente americano, Whistler combina grandiosidade
nas paisagens e luxo nas acomodações, com uma atmosfera
informal e animada. Restaurantes de alta gastronomia se
aliam a cervejarias e boates para fazerem as noites de
diversão tão memoráveis quanto os dias de atividade
física na neve. Além de ski alpino e snowboard, a oferta
de outras atividades de inverno são suficientes para
satisfazer o apetite de qualquer visitante. Por tudo isso,
o resort tem liderado as pesquisas de opinião dos leitores
de revistas especializadas em turismo e em esportes de
inverno, como a Ski Magazine e a Traveller. Tudo isso
pelo preço simpático do dólar canadense!

Nosso pacote inclui:
Passagem aérea S.Paulo/Vancouver/S.Paulo com Air
Canada; 7 noites; traslados, taxas e seguro viagem.
The Fairmont Chateau Whistler (5*): US$ 3.168 (21
dez a 1 jan) – US$ 2.328 (2 a 31 jan) – US$ 2.403 (12
fev a 7 abr).
The Westin Resort (5*): US$ 2.895 (25 dez a 1 jan)
US$ 2.302 (2 a 31 jan) – US$ 2.117 (12 fev a 31 mar).
Delta Whistler Resort (4*): US$ 2.902 (25 dez a 1 jan)
US$ 2.015 (2 jan a 2 fev) – US$ 2.017 (12 fev a 31 mar).
Crystal Lodge & Suites (4*): US$ 2.175 (22 a 31 dez)
US$ 1.842 (1 a 25 jan) – US$ 1.962(26 jan a 11 fev).

Whistler
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Tremblant
Estilo francês em seu melhor humor

A apenas 120 km de Montreal, no coração de Quebec,
Tremblant é o resultado do feliz casamento de uma
paisagem fabulosa com o “joie de vivre” francês, que se
revela na colorida arquitetura em estilo alpino, nos
charmosos cafés e bistrôs e nos restaurantes gourmets.
Além de todo esse clima de sonho, a estação oferece a
mais moderna infra-estrutura para prática de esporte e o
serviço simpático e eficiente que caracteriza o Canadá.
Venha desfrutar deste prazer!

Nosso pacote inclui:
Passagem aérea S.Paulo/Montreal/S.Paulo em classe
econômica com Air Canada, 7 noites de hospedagem;
traslados; taxas e seguro viagem.

Fairmont Tremblant (5*): US$ 2.484 (25 dez a 2 jan)
US$ 1.804 (3 jan a 1 fev) – US$ 1.705 (12 fev a 24 mar).
Westin Resort Tremblant (5*): US$ 1.352 (1 nov a 13
dez) –US$ 1.650 (6 jan a 11 fev) – US$ 1.912 ( 15 a 23
fev).
Country Inn & Suites (4*): US$ 1.904 ( 26 dez a 2 jan)
US$ 1.550 (3 jan a 12 fev) – US$ 1.539 (13 a 22 fev).
Plaza Saint Bernard (4*): US$ 1.079 (1 nov a 13 dez)
US$ 1.951 (26 dez a 2 jan) – US$ 1.464 (3 jan a 12 fev)
US$ 1.352 (13 a 22 fev).
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Banff &
Lake Louise

Nossos pacotes em Banff ou Lake Louise
incluem: passagem aérea S.Paulo/Calgary/
S.Paulo em classe econômica com Air Canada;
7 noites de hospedagem; traslados; taxas e
seguro viagem.
The Fairmont Banff Springs (5*): US$ 1.466
(3 nov a 21 dez), US$ 2.098 (22 dez a 4 jan),
US$ 1.771 (5 jan a 1 fev), US$ 1.713 (12 fev
a 5 abr).
Banff Park Lodge (4*): US$ 1.618 (24 dez a
2 jan), US$ 1.528 (3 a 31 jan) US$ 1.373 (12
fev a 15 abr).

The Fairmont Chateau Lake Louise (5*): US$
1.500 (3 nov a 13 dez), US$ 2.185 (22 dez a
4 jan), US$ 1.765 (5 jan a 1 fev), US$ 1.766
(12 fev a 5 abr).
Lake Louise Inn (4*): US$ 1.725 (21 dez a 2
jan), US$ 1.585 (3 a 31 jan), US$ 1.440 (24
fev a 15 abr).

Vistas que sugerem ação e romance

Com duas montanhas que fazem a alegria dos
esportistas de neve, Banff tem grande apelo
para quem também faz questão de curtir o
charme das pequenas cidades de montanha.
Fontes de águas termais, belíssimos spas,
reserva ecológica, pontos de interesse
histórico, lojas, passeios e atividades radicais
dividem a atenção do visitante com o ski.
Restaurantes simpáticos com comida saborosa
e uma vida noturna animada completam o
elenco de atividades para jovens, casais e
famílias. Mas, para casais apaixonados, o
destino perfeito é Lake Louise, que tem uma
montanha extraordinária a cinco minutos da
porta do hotel e propõe as noites mais
aconchegantes e românticas que se pode
imaginar com direito a belos hotéis, bons
vinhos, fondue e passeios em trenós puxados
por cães sob a luz do luar.
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Snowmobile
Adventure

Acelere para essa emoção!

Cruzar deslumbrantes áreas cobertas de neve, vencer
bosques e vales e chegar a recantos deslumbrantes já
seriam razões suficientes para partir em uma viagem de
snowmobile, mas ainda há mais emoção no programa.
Acelerar essas valentes máquinas provoca um prazer
semelhante ao que se sente quando se está em uma moto
ou em um jet ski, com a diferença de que o snowmobile
é mais fácil de pilotar e bem mais confortável, o que
permite que até quem nunca dirigiu uma destas máquinas

embarque em uma aventura de vários dias cruzando
paisagens cobertas de neve. Paradas animadas
pontuam a viagem e jantares à beira da lareira
completam o programa. É simplesmente alucinante!

Nosso pacote “Um Gosto de Aventura” inclui:
5 dias de expedição de Snowmobile, aluguel do
equipamento, 6 noites de hospedagem; meia
pensão e seguro.
US$ 1.400 no Polaris 500 CC 2 assentos;
US$ 1.650 no Polaris 500 CC 1 assento
(saídas aos dom de 23 dez a 10 mar).
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Nosso pacote Ice Hotel e Québec inclui:
1 noite em quarto superior no Ice Hotel;
café da manhã; jantar e coquetel. 2 noites
no Fairmont Chateau Frontenac (5*)
US$ 331 (1 a 31 jan).

Nosso pacote Ice Hotel e Montreal inclui:
1 noite em quarto superior no Ice Hotel;
café da manhã; jantar e coquetel. 2 noites
no Renaissance Montreal (4*)
US$ 298 (1 jan a 31 mar).

Ice Hotel
Realidade que supera a ficção!

Quando no cinema ou nos quadrinhos Superman voava para seu castelo de gelo no Pólo
Norte para esfriar a cabeça e colocar as idéias no lugar, tudo parecia absolutamente
natural. Afinal, tanto o Superman quanto o castelo de gelo são de mentirinha, certo?
Errado. O Superman realmente é ficção, mas a enorme construção de gelo existe de
verdade. Todos os anos, um hotel de 3 mil metros quadrados, com pé direito de cinco
metros é construído na província de Quebec, Canadá. Piso, paredes, colunas, teto, cada
detalhe da arquitetura e também os móveis são feitos com 350 toneladas de gelo e 10
mil toneladas de neve. Como a cada primavera o hotel derrete totalmente, não dá para
adiar a oportunidade de se hospedar nele. E mais: o Ice Hotel dispõe de estratégias
eficientes para manter os hóspedes aquecidos!



68

Anúncio
Québec
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Aproveite antes que acabe

Há certos destinos, resorts, hotéis de charme e programas de viagem que são tão extraordinários que têm suas
vagas reservadas com antecedência muitas vezes superiores a um ano. Essa circunstância na maioria das vezes
impede o acesso de quem se decide por visitá-los poucas semanas antes da partida. Esse costuma ser o caso
dos brasileiros, já que não nos conformamos com o planejamento típico dos europeus e norte-americanos. No
entanto, variações nas condições dos mercados internacionais acabam forçando muita gente a cancelar essas
reservas, o que abre janelas de oportunidade para quem deixou para decidir na última hora seu destino de
viagem. Esse é o momento. Não dá para desperdiçar chances como as descritas nas próximas páginas!

Luxo e
Oportunidade

Luxo e
Oportunidade
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Orlando
Desembarque em um mundo mágico

Orlando é a versão real da Terra do Nunca, aquele lugar fantástico
em que Peter Pan e seus amigos viviam onde ninguém deixa de ser
criança. Viver contos de fadas, passear em cenários de filmes, fazer
safáris, conhecer uma réplica de uma cidade italiana, tirar fotos
com seus personagens prediletos, conhecer amostras de diversos
países, enlouquecer nas montanhas-russas mais radicais do planeta.
Orlando oferece tudo isso e ainda compras, entretenimento noturno,
shows e restaurantes temáticos com infra-estrutura infalível.
Não importa a idade do visitante, em Orlando a magia da infância
nunca termina.

Nosso pacote inclui:
7 noites de hospedagem, aluguel de carro, 7 dias de ingressos para
Disney, Universal Studios e Sea World.
Disney Grand Floridian (5*) e Jaguar XJ 8 US$ 2.351.
The Villas at Disney Wilderness Lodge (4*) e Minivan Ford
Windstar US$ 2.258.
Disney’s Yacht Club Resort (5*)e Ford Taurus US$ 1.850.
Portofino Bay Hotel (5*) e Volvo S80 US$ 1.514
Hard Rock Hotel (4*) e Mazda 626 US$ 1.046
(Válidos de nov a mar)
Criança até 9 anos US$ 338 em todas as opções.
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San Francisco

New York
Seja parte da capital do mundo

Vestida para o Natal, coberta de neve e
caprichando ainda mais na sedução, New
York mostra no inverno sua face mais
romântica. O clima frio inspira visitas a
museus, dá disposição para sair às compras
e abre o apetite na cidade que abriga vários
dos mais festejados restaurantes do circuito
da alta gastronomia. Além disso, New York
é pródiga em opções de cultura, lazer e
entretenimento.

Vibrante como a alegria

Poucos lugares nos Estados Unidos
preservam com tanto entusiasmo seu modo
de vida baseado no respeito ao próximo,
na preservação da natureza e do ambiente
urbano. Arquitetura vitoriana, pequenos
cafés e paisagens deslumbrantes convivem
com as lojas mais modernas do mundo.
Bairros temáticos como Chinatown e
Castro, o bairro gay, mostram que a cidade
abraça o que é diferente.
San Francisco ensina que a vida deve ser
vivida com verdade e alegria.

Nosso pacote inclui:
3 noites de hospedagem e aluguel
de carro.
The Ritz Carlton (5*) e Jaguar S
Type
US$ 715 (1 nov a 30 dez).
Westin St Francis (5*) e Lincoln
Navigator
US$ 713 (1 nov a 31 mar).
Nikko Hotel (5*) e Volvo V 70
US$ 634 (1 nov a 31 mar).

Nosso pacote inclui:
3 noites de hospedagem; show na
Broadway, entradas para museus e
traslados.
Westin Essex House (5*) com vista
para o parque US$ 995 (20 dez a 31
mar).
The Plaza (5*) US$ 835 (1 jan a
31 mar).
W New York (4*) US$ 743 (20 dez
a 31 mar).
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Miami
Pague a metade pelo luxo total!

Há mais de um século o nome Ritz-Carlton é sinônimo de
luxo e sofisticação extremos em hotelaria nas localizações
mais privilegiadas do planeta — incluindo três endereços
nobres em Miami — e tem poucos concorrentes em escala
mundial. A rede Mandarin Oriental chegou a ser um destes
competidores graças ao serviço impecável e à decoração
fabulosa de cada um dos seus hotéis, muitos dos quais
ocupando propriedades históricas. Recém chegada a Miami,
a Mandarin quer consolidar sua posição junto ao público
brasileiro. Enquanto isso, um dos endereços de luxo mais
tradicionais da Florida, The Biltmore Hotel, e o moderno
Sheraton Bal Harbour — que costuma hospedar chefes de
estado — desejam continuar no topo da lista de preferências
dos turistas “Made in Brazil”. Some esses fatos ao fascínio
que Miami, com sua beleza natural e seu charme latino, exerce
nos brasileiros e multiplique pela excelência em vendas da
Interpoint e o resultado será tarifas super especiais, com
descontos que variam de 30% a quase 50% no preço das
diárias. Não dá para resistir!

Nosso pacote inclui:
Passagem S.Paulo/Miami/S.Paulo em classe econômica; 3
noites de hospedagem.

Ritz Carlton Key Biscayne (5*) US$ 1.044 com café da
manhã (até 15 dez).
Mandarin Oriental (5*) US$ 1.036 com café da manhã (até
15 dez).
Sheraton Bal Harbour (5*) US$ 1.342 (15 dez a 18 fev).
The Biltmore (5*) US$ 1.317 (15 dez a 18 fev).
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A Sala Vip do Paraíso!

Localizada no arquipélago das Seychelles, Fregate
Island é uma versão revista e melhorada do
conceito de paraíso sobre a terra. Mar de um azul
indescritível, areia branquíssima, vegetação
luxuriante, pássaros exóticos, clima agradável e
instalações que equilibram elegância, conforto e
romantismo em doses tão precisas que produzem
como efeito o bem-estar imediato. Além de tantos
predicados, a ilha oferece promoções imperdíveis
para os clientes Interpoint. Confira as incríveis
vantagens e corra para arrumar as malas.

Promoções exclusivas Interpoint
Para reservas de 1 nov até 30 abr (exceto 20 dez
a 7 jan e 23 mar a 7 abr):
Reserve 5 noites, pague 4 noites e ganhe 1
traslado de Mahé com Air Seychelles e um cruzeiro
com direito a champanhe.
Para reservas de 1 mai a 15 jul:
Reserve 5 noites, pague 4 ou reserve 7 noites e
pague 5.
Villa para 2 pessoas US$ 1.792 por noite. Reserva
mínima de 5 noites.

Fregate Island
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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 internacionais, declina de toda e qualquer responsabilidade por proble-
mas oriundos de caso fortuito (ex: atrasos e cancelamentos de vôos devido a
motivos técnicos, mecânicos ou metereológicos) ou força maior (ex: fenômenos
da natureza), uma vez que sobre os mesmos não pode exercer nenhum 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 responsabilidade 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, e-mail ou carta.
Urgência: caso o cliente precise de uma resposta antes do prazo médio, acima
mencionado, deverá pagar uma taxa de urgência de US$ 20 (por fornecedor
envolvido, geralmente um para cada cidade no programa) ou US$ 20 em caso de
centros de ski, cobrado com o intuito de reembolsar despesas de urgência.
Importante salientar que esta taxa será cobrada independentemente da reserva ser
ou não confirmada.
-Alteração: alterações de qualquer natureza na reserva anteriormente solicitada,
importará no pagamento de uma taxa no valor de US$ 30 a US$ 50 em caso de
centros do Ski.

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 20% do valor da tarifa
publicada e de 100% quando se tratar de vôo Fretado (Charter).

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

PREÇOS / COMISSÃO / PAGAMENTOS
1- Preços :
Os preços mencionados neste 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 novembro de 2001. A validade dos programas consta do
descritivo.
Todos os preços estão sujeitos à alteração sem aviso prévio.
Em situações atípicas (ex: desvalorização cambial), reservamo-nos o direito de
alterar o preço.
Os preços não incluem gorjetas à maleteiros e/ou motoristas, camareiras ou
gastos de natureza pessoal.
* Tarifas de grupo: preços especiais para grupos poderão ser cotizados quando
solicitados.

2- Comissão
Os preços publicados neste 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
(inclusive cartões de crédito) 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 pare o Cone Sul, consulte sobre
a necessidade de visto.
d)Estrangeiros: passaporte válido e RNE original. Consulte sobre a necessidade
de visto para o país de destino.
e)Documentos não aceitos: documentos classistas (OAB - CRECI - CREA  -
MILITAR e outros) ou xerox não serão aceitos para embarque.

OBSERVAÇÕES
-Bilhetes aéreos e vouchers de viagens são intransferíveis.
- A Interpoint reserva-se 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, antes de sua
entrega
ao passageiro.
-O passageiro deve ser notificado que na contratação de apartamento triplo,
existem
várias soluções para acomodar mais que duas pessoas no mesmo apartamento:
a) duas camas grandes, acomodando até duas pessoas em cada cama.
b)uma cama de casal, mais camas (s) extra (s) do tipo “de armar” .
c)duas camas individuais mais cama (s) extra (s) do tipo “de armar”.
-A inscrição 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 amigo 26, ítem 1 * do Código de Defesa ao
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.

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