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A excitação de descer uma montanha coberta
de neve, o prazer de dedicar-se ao lazer em
família, a emoção de ver de perto a natureza ou
de testemunhar belos momentos artísticos. O
mundo está cheio de situações sedutoras e há
sempre bons motivos que nos inspiram a viajar.

Na medida em que a tecnologia e a globalização
tornaram as distâncias menos impressionantes
e ampliaram as facilidades, o entusiasmo pelas
viagens se acelerou. Além disso, essa facilidade
de deslocamento e comunicação permitiu que
laços familiares e relações de amizade nos dias
atuais sejam mantidos com intensidade a
despeito da distância entre os continentes.

Esse processo de aproximação entre as culturas
e países fez com que programas de viagem que
antes pareciam pouco prováveis se tornassem
perfeitamente viáveis. Graças a sucessivas
temporadas negociando com destinos e
companhias aéreas do mais alto padrão a
Interpoint pode oferecer o melhor custo-
benefício nos nossos programas.

Ao percorrer esta edição do Grandes Destinos,
deixe-se levar pela antecipação do prazer de
viajar. Embarque na leitura, passeie pelas
possibilidades e, no final desta jornada, comece
a preparar sua bagagem. Nossa equipe estará
sempre pronta a esclarecer dúvidas ou criar
roteiros sob medida.

Boa viagem!

Heloisa Ferreira da Rosa Levy
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O melhor para seus sentidos

Imagens, melodias e ritmos revelam o que de mais fantástico o gênero humano é capaz de criar em termos de
arte. Seja um salto mortal, um solo de saxofone ou uma ária de ópera, o impacto nas mentes sensíveis é o
mesmo pois sempre há razões para nos emocionarmos com o talento e disciplina dos artistas. Nossa proposta
é levá-lo aos locais e eventos onde a arte e a cultura têm seus mais brilhantes exemplos e interpretações e que
merecem ser vistos por pessoas especiais como você. Faça já suas reservas!

Arte e CulturaArte e Cultura
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Nosso pacote inclui:
3 noites de hospedagem; um espetáculo do Cirque du
Soleil e traslados.
“Saltimbanque“ em Viena: no Intercontinental (5*), por
US$ 556 (18 jul a 4 ago);
“Saltimbanque” em Madrid: no Ritz (5*), por US$ 671
(31 out/1 dez);
“O” em Las Vegas: no Bellagio (5*), por US$ 614 (27
mai/5 set) e US$ 730 (6 set a 19 nov);
“La Nouba” em Orlando: no Disney´s Grand Floridian
Resort (5*), por US$ 975 (até 2 dez).

Le Cirque
du Soleil

Um espetáculo magnífico

A união de lirismo e força embaladas por música
intensa, iluminação bem colocada e coreografias
ousadas fazem dos espetáculos do Cirque du Soleil
uma experiência inesquecível. Enquanto os ginastas
e malabaristas executam movimentos com precisão
científica, a excitação aumenta na platéia até que
todos demonstram no olhar aquele brilho de
fascinação, típico das crianças. Não deixe de ver o
maior show circense da Terra!
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Homenagem à cidade que provoca paixões

Hiperativa, multicultural e elegante, São Paulo seduz
quem a conhece de uma maneira completa, irremediável
e duradoura. É aquele tipo de conquista que vai além da
superficialidade. Qualquer um se apaixona por uma bela
orla marítima ou pelo urbanismo planejado, mas só se
apaixona por São Paulo quem tem o desejo de ir mais
fundo, que mergulha na energia e na criatividade de
uma cidade que não pode parar e que não pára de ser
construída pelas 17 milhões de pessoas que a escolheram
como lar. Entre elas, algumas especialmente sensíveis à
sua beleza angulosa como é o caso do fotógrafo uruguaio
de nascimento “mas paulistano por opção” Roberto
Stajano, que realizou a foto que abre estas páginas.

A qualquer momento do ano, a capital paulista tem
produtos artísticos, culturais e de entretenimento de
altíssima qualidade para oferecer. Além de possuírem
extraordinários acervos, os museus da cidade apresentam
mostras temporárias que são sucesso de público e crítica,
como a sobre Auguste Renoir, no Masp. Nas artes-

Homenagem a São Paulo
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cênicas, São Paulo é pródiga. Há espaços para todos os
gêneros. Desde produções milionárias típicas da
Broadway como “A Bela e a Fera”  às improvisações de
jovens comediantes no teatro-cabaret Next. No campo
da música, há opções para os fãs de música erudita e
dos vários estilos de música popular nacional e
estrangeira, incluindo jazz, blues e rock. Em termos de
compras, a escolha permite todas as variações. Das griffes
internacionais mais famosas do mundo presentes na Rua
Oscar Freire, à produção dos melhores estilistas do Brasil
à venda nos Shoppings ou se aventurar nas pechinchas
da Rua 25 de março.

Eleita uma das cinco capitais gastronômicas do mundo,
São Paulo oferece comida de muitas origens em um
padrão de qualidade raro. Os mais famosos chefs em
atividade no país vivem e trabalham na cidade.
Estrangeiros, como Laurent Suaudeau, Erik Jacquin e
Luciano Bossegia  não se intimidam em dizer que
adotaram a nacionalidade paulistana para sempre. 

O mundo está em São Paulo. Não fique fora desta
apaixonante metrópole.
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Montreux Jazz
Festival

Realizado desde 1967 em uma das mais belas regiões da
Suíça, o Montreaux Jazz Festival é um dos mais
importantes e animados eventos de música do mundo.
Artistas e grupos consagrados de várias tendências
musicais, incluindo Wayne Shorter, Jamiroquai, UB40,
Ike Turner, David Bowie, Joe Cocker e Caetano Veloso se
apresentam este ano. Um tributo a Tom Jobim também
está no calendário. Eis uma festa que não se pode perder!

Nosso pacote “Festival de Jazz de Montreux” inclui:
Passagem aérea S.Paulo/Genebra/S.Paulo em classe
econômica; 5 noites de hospedagem; 5 shows e aluguel
de carro.
Hotéis 5*: US$ 4.122;
Hotéis 3*: US$ 3.285.
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Verão Musical na Europa

Aix-en-Provence - O melhor dos clássicos
Na graciosa cidade natal do pintor Cézanne, um festival alegra
as noites de verão com obras de grandes gênios como Mozart,
Debussy e Tchaicovsky. Nada pode ser mais romântico!

Nosso pacote “Festival d’Aix-en-Provence” inclui:
Passagem aérea S.Paulo/Nice/S.Paulo em classe econômica; 4
noites de hospedagem em hotéis 4*; 1 jantar; 3 espetáculos,
traslados e visitas.
US$ 3.144 (21 jul).

Verona - Toda a paixão da ópera
Tão fascinante que foi escolhida por Shakespeare como cenário
para a história de Romeu e Julieta, Verona segue sua vocação
para as grandes paixões e apresenta um dos mais aclamados
festivais de ópera da Europa. No programa Aida, na Arena
Romana, Carmen e Il Trovatore. Apaixone-se!

Nosso pacote “Ópera de Verona” inclui:
Passagem aérea S.Paulo/Verona/S.Paulo em classe econômica;
4 noites de hospedagem no Hotel Porta Palio (3*); 3 óperas;
traslados e visitas.
US$ 3.322 (saída única 9 jul).
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The Carlyle

Summer Special exclusivo Interpoint (até 8 set):
Para reserva de 3 noites, oferecemos café da
manhã, upgrade e crédito de US$ 150 a ser usado
nos bares ou restaurantes do hotel.
Superior Room: US$ 452*;
Deluxe Room: US$ 509*.
*valores por quarto por noite incluíndo as taxas.

New York com um toque de arte

Com  vista para o Central Park, o lendário Carlyle
está inteiramente renovado e pode ser a base
perfeita para um mergulho nos eventos artísticos
de New York, metrópole que concentra a maior
efervescência cultural do mundo. Há décadas em
cartaz no bar do hotel, o cantor Bobby Short é
uma boa metáfora da classe e a vitalidade do
Carlyle. Endereço escolhido por muitas
celebridades, o hotel dispõe de 28 suítes equipadas
com pianos Steinway, ideais para dar vazão à
inspiração depois de tantos estímulos que a
cidade oferece. Viva a arte!



11

Broadway
O centro de tudo

Não são raras as pessoas que sentem uma estranha
paz quando atravessam o canyon iluminado por
incontáveis letreiros de neon na  Broadway, quando
ela passa por Times Square. A sensação de que se
está no centro do acontecimentos é inevitável e
provoca uma indefinível sensação que é um misto
de excitação e satisfação. Absolutamente segura
e policiada, a região da Broadway é o local de
maior densidade de talento aplicado às artes
cênicas do planeta. Musicais, comédias e dramas
iluminam os palcos, enquanto as salas de cinema

equipadas com sistemas de última geração mostram
os últimos lançamentos. Restaurantes e lojas de
todos os tipos completam a festa. Mergulhe no
entretenimento!

Nosso pacote inclui:
4 noites no W Times Square hotel (4*); 5 shows
de sua escolha na Broadway.
US$ 874 (até 4 set).
US$ 1160 (5 set a 19 dez)
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Family CelebrationFamily Celebration
Compartilhar de belas paisagens e momentos felizes com as pessoas que são mais próximas de você, esse é o
conceito das viagens em família. Ideais para comemorar datas especiais como aniversários, bodas de casamento,
conquistas ou a presença de um parente que mora longe. Razões não faltam para desfrutar de alguns dias
convivendo com quem mais amamos. Sem interrupções ou interferências é mais fácil relaxar e viver o prazer de
estar em família. Dê aos seus as melhores lembranças!
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La Residence

Uma mansão nos vinhedos

Em meio à atmosfera romântica dos vinhedos em
Franschhoek Valley, a mais famosa região vinícola
da África do Sul, uma magnífica mansão decorada
com antigüidades genuínas oferece a tranqüilidade
e privacidade que somente as propriedades
particulares podem oferecer. Incluídos no preço
estão os serviços de mordomo, chauffer e de um
chef — todos à disposição do hóspede — e
também os vinhos da extensa adega. E mais: esse
idílio pode ser compartilhado por até dez pessoas.
Deixe-se levar pelo conforto!

Nosso pacote no la Residence inclui:
Locação da “La Residence” por um 1 dia e 1 noite;
todas as refeições e bebidas;
degustações; mordomo, chauffer e chef de cuisine
a disposição; traslados do aeroporto de Cape Town.
US$ 2.777 por noite.
Exclusividade Interpoint: 10% de desconto na
segunda noite.
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Le plus beau jour
Nada pode ser mais romântico

As lembranças do dia do casamento são as
mais doces e duradouras na vida das
pessoas. Então, porque não escolher o mais
romântico e especial dos cenários para
curtir esse dia inesquecível? A cerimônia
pode ser realizada em um castelo no Vale
do Loire seguida por uma noite de núpcias
em um apartamento luxuosamente
decorado na torre do castelo. Uma
experiência digna de contos de fada!
Nosso pacote no Chateau d’ Artigny inclui:

Locação exclusiva do castelo (31 cômodos)
por 1 dia e 1 noite; champagne; jantar e
festa de casamento para até 60 pessoas.
US$ 17.080;
Segunda noite (sem jantar): US$ 7.800.

Nosso pacote no Le Prieuré inclui:
Locação exclusiva do castelo (18 cômodos)
por uma 1 dia e 1 noite; champagne, jantar
e festa de casamento para até 40 pessoas.
US$ 8.810;
Segunda noite (sem jantar): US$ 3.361.
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Muito estilo bem pertinho

Beleza natural, glamour, segurança, facilidade de acesso e praias
animadíssimas fazem de Punta del Este um dos melhores locais do
mundo para passar tempo de qualidade com sua família. Casas
confortáveis e decoradas com sofisticação, em locais privilegiados e
dotadas de serviços de alto padrão contribuem para férias perfeitas.
Vida noturna animada por excelentes restaurantes, night clubs e
cassinos completam a diversão. Não adie os momentos especiais!

Locação da casa com quatro dormitórios a partir de:
US$ 350 por noite.

Punta del Este



16



17



18

Viver totalmente despreocupado, curtir as pequenas coisas da vida como acordar sem ter uma agenda de
compromissos a cumprir, tomar longos banhos de imersão, passear por uma praia tranqüila, relaxar sob os
cuidados de um especialista em massagens, cuidar da pele e dos cabelos, se deliciar com pratos sofisticados,
exercitar o corpo e equilibrar a mente. A combinação destes prazeres é o que há de mais eficiente para
restaurar as energias que a correria do cotidiano rouba de quem vive nas grandes metrópoles. Embarque para
alguns dias de paz e beleza para voltar para a rotina com as baterias recarregadas. Não deixe para depois esse
investimento em qualidade para a sua vida!

Spas e ParaísosSpas e Paraísos
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Mauritius

Sofisticação em cada detalhe, serviço cuidadoso em
estilo oriental, privacidade absoluta em luxuosos
chalés com piscinas privativas e banheiros
cinematográficos, o The Oberoi, na deslumbrante ilha
de Mauritius, é um resumo de viver bem. Restaurantes
ao ar livre, equipamentos e instrutores para a prática
dos mais variados esportes aquáticos e ainda um spa
com tratamentos e massagens de tradição européia
ou ayurvédica completam as ferramentas de sedução
deste paraíso. Agora, só falta você!

Nossos pacotes incluem:
Passagem aérea  S.Paulo/Johannesburg/Mauritius/
S.Paulo em classe econômica; 6 noites no Oberoi
Hotel (5*) em Mauritius; 1 noite no Saxon
Johannesburg, Mantis Collection (5*); café da
manhã e traslados privativos.
US$ 3.174 (até 30 set).
Ayurveda: 5 dias do programa Body Mind & Spirit
(com suplemento de US$ 300);
Serenity Oasis: 5 dias (com suplemento de US$ 223).
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Para toda a família

O azul vivo do mar do Caribe, praias sedutoras cercadas por florestas naturais e
preservadas fazem dos resorts em Caneel Bay e Little Dix Bay refúgios ideais
para quem quer viver dias de sol e mar sem preocupação alguma. Enquanto os
adultos praticam esportes, as crianças podem participar de atividades recreativas
criadas especialmente para elas. Além disso, babysitters treinadas estão à
disposição para dar aos pais a chance de aproveitar as “calientes” noites
caribenhas. Não perca essa oportunidade!

Caneel Bay
Little Dix Bay
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Summer Special no Little Dix Bay (5*),
Virgin Gorda:
Garden View: US$ 228;
Ocean View: US$ 293;
Premium: US$ 345.
preços por quarto por noite incluindo
taxas (até 19 dez).

Summer Special no Caneel Bay (5*),
St. John:
Countryside: US$ 265;
Tennis Garden: US$ 295;
Ocean View: US$ 348.
preços por quarto por noite incluindo
taxas (até 14 nov).
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Banyan Tree
Uma estréia que até parece ficção

Nas cinematográficas ilhas Seychelles, o
recém inaugurado Banyan Tree segue um
roteiro de perfeição: oferece serviço e
sofisticação asiáticos, tratamentos
relaxantes baseados na sabedoria oriental
e ambientes discretos, requintados e
inspiradores. Graças a essa aura quase irreal
de paz e equilíbrio, os hóspedes relaxam,
se divertem e renovam suas energias. Seja
o protagonista deste filme!
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Nossos pacote inclui:
Passagem aérea S.Paulo/Johannesburg/
Seychelles/S.Paulo em classe econômica;
6 noites no novo Banyan Tree (5*) em
Mauritius; 1 noite no Saxon Johan-
nesburg, Mantis Collection (5*); café da
manhã e traslados privativos.
US$ 4.757 (até 30 set);
US$ 5.583 (1 out a 30 nov).
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Tradição atualizada

Totalmente renovado, o The Breakers está ainda mais
deslumbrante. Campo de golf, seis restaurantes, recursos para
prática de esportes, programação para crianças e serviço
impecável fazem parte da mística do mais famoso hotel da
elegante Palm Beach. Uma temporada no The Breakers faz parte
do currículo de todo turista cinco estrelas. Não perca tempo!

Super Special
Qualquer reserva de pelo menos 2 noites , a partir de US$ 199
por quarto por noite, dá direito a um crédito de US$ 150 a ser
usado no resort (até 22 set).
Golf at the Breakers
1 noite em quarto superior; café da manhã; acesso ao campo
de golfe e à infra-estrutura do novo spa.
US$ 205 por pessoa (até 31 out).
Family Seaside Breakaway
1 noite em quarto Overside Deluxe; café da manhã; almoço e
descontos sobre atividades de lazer.
US$ 420 por família.
(promoções válidas até 22 set).

The Breakers
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Muito estilo para viver o verão

Entre Miami e Fort Lauderdale, Turnberry Isle é um capítulo
à parte, onde a sofisticação e a tranqüilidade são a regra
de um viver pleno de prazeres. Não há nada tão exclusivo,
superlativo e bem freqüentado na Flórida. Excelentes
campos de golf, marina, quadras de tênis, piscinas
belíssimas, academia, tai chi chuan, massagens,
tratamentos em spa, alta gastronomia e muito charme
em cada momento do dia, fazem deste resort um must
para suas férias. Venha curtir essa delícia!

Nosso pacote inclui:
1 noite de hospedagem com taxas; café da manhã, acesso
ao spa e as atividades esportivas; crédito de US$ 50 por
dia por quarto; quarta noite free.
US$ 219 por quarto (até 30 set) e US$ US$ 299 (1 out/
19 dez).
*Spa, Golf, Tênis, “Shopping Packages” e “Kids summer
Camp” sob consulta.

Turnberry Isle
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Mandarin Oriental
Miami
Miami em sua versão mais requintada

Vistas deslumbrantes de todas as janelas do prédio,
restaurantes de qualidade e as facilidades típicas
dos cinco estrelas se combinam no Mandarin com
espaçosas suítes em estilo oriental moderno e
equipadas com aparelhos eletrônicos para
entretenimento. Sua localização é privielegiada:
Brickel Key fica a uma ponte de distância do centro
financeiro de Miami mas preserva uma atmosfera
de tranqüilidade. Flórida com muito estilo!

Nosso pacote “Fantastic Early Check-in” inclui:
2 noites de hospedagem; early check-in garantido,
café da manhã bufê.
US$ 399 + 12,5% taxas.
Preço por quarto standard, válido até 30 set.

Nosso pacote “Up Grade” inclui:
2 noites de hospedagem; Up grade e early check-
in garantidos; café da manhã bufê; traslados
privativos .
US$ 750 + 12,5% taxas.
Preço por quarto, válido até 30 set.
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Parrot CayAlém da imaginação

A 30 metros da areia da praia, chalés de um, dois
ou três dormitórios decorados com requinte e
equipados com piscina privativa aquecida e/ou
banheiras de hidromassagem seriam excelentes em
qualquer lugar do planeta mas, em Parrot Cay -
uma das praias mais idílicas do Caribe - ficam
extraordinários. Quando se acrescenta à essa
fórmula serviços de hotelaria de alto padrão, spa
e estrutura esportiva, o resultado é simplesmente
o paraíso. Não demore!

Summer Specials (1 jun/19 out):
Garden View: US$ 456;
Ocean View: US$ 636.

Autumn Specials (20 out/16 dez):
Garden View: US$ 540;
Ocean View: US$ 708.

Valores por quarto por noite incluindo café
da manhã, taxas, atividades esportivas
(inclusive Ioga) e traslados.
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Ski América do SulSki América do Sul
O vento frio entrando pelos pulmões, a pista brilhando sob o sol e o sangue correndo forte pelas veias diante
da descida são sensações tão inebriantes que é quase impossível não ficar viciado em esportes de inverno.
Nas estações andinas, há o benefício extra de curtir a hospitalidade latina. Resorts luxuosos estão sempre
recheados de gente divertida, de bem com a vida, que fazem das horas de aprés-ski festas diárias e há ótimas
oportunidades para integração familiar. E, além de tudo isso, há a proximidade geográfica. Muitas vezes é
mais rápido chegar às estações de ski andinas do que às estâncias climáticas da Serra da Mantiqueira. E tem
mais: a neve já cobre as montanhas. Não perca mais tempo, corra para arrumar as malas!



30

Valle Nevado
Os Andes a seus pés

Valle Nevado entusiasma com descidas excitantes e
o novo ski-lift expresso. Enquanto os pais praticam
esporte, os pequenos podem tomar aulas  e participar
das atividades especiais criadas para eles. Com esses
atrativos, vida noturna animada e gastronomia
pilotada pelos melhores chefs de Santiago não há
razão para resistir aos encantos de Valle Nevado. Vá
nessa!

Nosso pacote inclui:
Passagem aérea S.Paulo/Santiago/S.Paulo em classe
econômica; 7 noites de hospedagem; meia pensão
(café da manhã, buffet après-ski e jantar em qualquer
um dos restaurantes); 1 aula grátis de ski; traslados
privativos; ski lifts e seguro viagem.

Hotel Valle Nevado (5*):
US$ 2.462 (a partir de 5 jul);
US$ 2.399 (ago);
US$ 1.737 (set).

Hotel Puerta del Sol (4*):
US$ 2.078 (a partir de 5 jul);
US$ 2.015 (ago);
US$ 1.436 (set).

Hotel Tres Puntas (3*):
US$ 1.744 (a partir de 5 jul);
US$ 1.681 (ago);
US$ 1.212 (set).



31

First Reebok Ski & Snowboard Cup

Para quem cultiva a forma física na academia, nada melhor do
que colocar os músculos à prova nas pistas de ski em Valle Nevado.
Estão programados momentos especiais como uma noite de
fondue, festas, instrução esportiva e uma competição para
encerrar a semana. Professores da academia Reebok monitorando
o fitness center completam a proposta. Go for it!

Passagem aérea S.Paulo/Santiago/S.Paulo em classe econômica;
7 noites de hospedagem; meia pensão; 1 noite no Hyatt Santiago
(5*); 6 aulas de ski ou snowboard; ski lifts; aluguel de
equipamento; traslados e seguro viagem.

US$ 3.168 no hotel Valle Nevado (5*);
US$ 2.425 no hotel Puerta del Sol (4*) vista sul;
US$ 2.091 no hotel Três Puntas (3*).

Outdoor Experience
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Termas de Chillan
Borbulhante por natureza

O estilo alpino das construções cercadas de pinheiros
dão um ar romântico à Chillan enquanto o conforto
oferecido pelo Gran Hotel conquista qualquer um. Depois
da atividade nas pistas, as fontes de águas termais
restauram os músculos. E é bom ter disposição extra para
curtir passeios de trenó puxados por cães Malamute ou
as excursões de snowmobile. Prepare seus esquis!

Nosso pacote inclui:
Passagem aérea S.Paulo/Santiago/Chillan/Santiago/
S.Paulo, em classe econômica; 7 noites de hospedagem
em duplo bosque; meia pensão; ski lifts e traslados.

Gran Hotel Termas de Chillan (5*):
US$ 1.878 (6 a 13 jul);
US$ 2.163 (13 a 20 jul);
US$ 1.695 (ago);
US$ 1.470 (31 ago a 7 set).

Hotel Pirigallo (3*), all-inclusive,
a partir de US$ 1.863 (13 a 27 jul)
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Ainda mais adrenalina

Passar as férias longe da cidade e dos livros, em cenários
naturais belíssimos e perto da velocidade das pistas e das
manobras radicais. Tudo isso com liberdade, segurança e
com a companhia da galera da mesma idade. Para os
adolescentes, não pode haver alternativa mais divertida.
Este ano, esse programa será oferecido em Valle Nevado e
em Termas de Chillan. Para os pais, tranqüilidade total uma
vez que os jovens serão acompanhados em tempo integral
por monitores e terão aulas com instrutores altamente
qualificados em ski e snowboard. Curtição total!

Chillan 6 a 13 de julho
A partir de US$ 1.349 em quádruplo, no Hotel Pirigallo (3*).

Valle Nevado 12 a 19 Jul
A partir de US$ 1.993 em quádruplo, no Hotel Tres Puntas (3*);
A partir de US$ 2.252 em triplo no Hotel Puerta del Sol (4*).

Teen Ski &
Snowboard
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Las Leñas
Diversão ininterrupta

No Vale de Las Lenãs, a bela paisagem convida os
esportistas a viverem as emoções do ski e do
snowboard. Para quem não dispensa os prazeres
da vida noturna, há bons restaurantes de diversas
especialidades, discoteca e o cassino são as
melhores pedidas. Muita neve que já cobre as pistas
e, com os bons preços desta temporada, não há
como resistir!

Nosso pacote inclui:
Fretamento direto S.Paulo/Malargue/S.Paulo; 7
noites de hospedagem; meia pensão somente nos
hotéis; ski lifts; traslados e seguro viagem.

Hotel Piscis (5*):
US$ 1.643 (6 a 13 jul  e 27 jul a 24 ago);
US$ 1.751 (13 a 27 jul).

Hotel Escorpio (4*):
US$ 1.334  (27 jul a 24 ago);
US$ 1.520 (13 a 27 jul).

Apart-Hotéis:
US$ 990 (27 jul a 24 ago);
US$ 1.327 (13 a 20 jul).
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Chapelco
Para esquentar seu inverno

Uma graciosa cidade alpina à margem de um belo
lago seria irresistível mesmo se não estivesse a
menos de 20 minutos das pistas. Para compensar
a perda de calorias causada  pela atividade física,
Chapelco oferece bons restaurantes e casas de chá.
Marque esse encontro com a satisfação!

Nosso pacote inclui:
passagem aérea S.Paulo/Buenos Aires/Chapelco/
Buenos Aires/S.Paulo em classe econômica;
7 noites de hospedagem com café da manhã;
ski lifts; todos os traslados e seguro viagem.

Patagonia Plaza:
US$ 1.245 (6 jul a 3 ago);
US$ 1.182 (3 a 24 ago);
US$ 1.001(24 ago a 30 set).

Le Chatelet:
US$ 1.168 (13 a 27 jul);
US$ 1.079 (28 jul a 31 ago);
US$ 851 (1 a 30 set).

Caupolican:
US$ 1.042 (7 jul a 28 jul);
US$ 807 (25 ago a 30 set).
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Portillo
Integre-se nessa família

Ao mesmo tempo simpática e sofisticada, Portillo é o
destino ideal tanto para craques das pistas como
também para quem quer aprender. O staff do resort é
sempre o mesmo ano após ano, o que proporciona
uma agradável sensação de familiaridade entre
funcionários e hóspedes. Com as pistas já forradas de
neve, não há tempo a perder. Embarque nessa!

Nosso pacote inclui:
Passagem aérea S.Paulo/Santiago/S.Paulo em classe
econômica; 7 noites de hospedagem em apartamento
duplo valle no Hotel Portillo (4*); pensão completa;
ski lifts; traslados privativos e seguro viagem.
US$ 2.103 (13 a 20 jul);
US$ 2.468 (20 a 27 jul e 27 jul a 03 ago);
US$ 2.040 (de 3 a 30 ago);
US$ 1.630 (31 ago a 7 set).

PROMOÇÃO KIDS FREE (Parte terrestre)
Criança até 12 anos incompletos acompanhada por 1
adulto é totalmente free.
*promoção válida de 14 de Setembro a 5 de Outubro.
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O prazer no fim do mundo

Pertinho de Ushuaia, a cidade do fim do mundo,
o resort cinco estrelas Las Hayas — que faz parte
da exclusiva rede The Leading Hotels — é um dos
lugares mais especiais do planeta com suas longas
noites e uma extraordinária vista do canal de
Beagle. Além de desfrutar dos ambientes
sofisticados, dos prazeres do spa e das delícias
da culinária de alto padrão que o hotel oferece, o
visitante ainda tem a possibilidade de se divertir
esquiando nas pistas de Cerro Castor, a mais austral
localização para o ski no mundo. Nada pode ser
mais exclusivo e romântico!

Las Hayas
Nosso pacote inclui:
Passagem aérea S.Paulo/Buenos Aires/Ushuaia/
Buenos Aires/S.Paulo; 7 noites de hospedagem
com café da manhã; ski lifts; todos os traslados
e seguro viagem.
Las Hayas (5*):
US$ 1.504 (6 a 27 jul);
US$ 1.434 (27 jul a 15 set).
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Aventura e
Natureza
Aventura e
Natureza

Cada montanha, lago, vale ou planície possui sua própria poesia e é exatamente por isso que conviver com a
natureza tem um efeito tão poderoso sobre o ser humano. Observar a vida selvagem, descobrir novos sons e
formas, escolher trilhas e eleger vistas favoritas são alguns dos doces prazeres que uma aventura junto à
natureza pode proporcionar. Os que fazem questão de apimentar as experiências podem contar com esportes
radicais para acrescentar mais adrenalina nos passeios. Seja qual for seu estilo, a natureza lhe convida a viver
novas sensações. Siga seus instintos!
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Experts em viver a natureza

O calor do deserto do Atacama com seus tons terrosos
ou o frio das geleiras azuladas da Patagônia? Seja
qual for sua resposta para esse dilema, o resultado
será o mesmo: férias preciosas e cheias de descobertas
extraordinárias. Além das instalações de extremo bom
gosto, da culinária sofisticada e dos bons vinhos, as
propriedades Explora oferecem passeios guiados por
especialistas e podem ser realizados em vários meios
de transporte. Os resorts Explora são referências
mundiais de integração entre turismo e ecologia.
Excelência total!

Explora Atacama e
Patagônia

Nossos pacotes “Explora” incluem:
Hospedagem; pensão completa; vinhos,
bebidas, expedições diárias; guias bilíngües;
equipamentos e traslados.

Explora Atacama (5*):
3 noites: US$ 1.296;
7 noites: US$ 2.441 (até 31 mar 2003).

Explora Patagônia (5*):
3 noites: US$ 1.234;
7 noites: US$ 2.323 (até 31 mar 2003).
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Diversidade com a mais alta qualidade

Em uma das regiões vinícolas mais tradicionais da Argentina, Mendoza, há grandes
oportunidades para quem gosta de viver a natureza. Escalada em rocha, rapel,
tirolesa, rafting, travessias em veículo 4x4 e cavalgadas são algumas das
possibilidades. Depois de tanta atividade, nada melhor do que se deixar mimar
pelo conforto e pelo requinte do Park Hyatt Mendoza, que é um dos mais
sofisticados hotéis da América do Sul. Um extraordinário spa vai ajudar a recuperar
suas energias e as delícias gastronômicas vão excitar seu apetite. Além de tudo
isso, o cassino vai mexer com a sua adrenalina. Um brinde ao bem viver!

Park Hyatt Experience
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Mendoza
Nosso pacote inclui:
Passagem Aérea São Paulo/Mendoza/São Paulo
em classe econômica; 6 noites no Park Hyatt
Mendoza (5*); meia pensão com vinhos;
cavalgadas ou explorações diárias; visitas às
vinícolas com degustações; massagens e acesso
ao spa e cassino; traslados privativos.
Quarto Executive: US$ 1.965;
Quarto Deluxe: US$ 1.818.
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La Vera Italia
Você vai se apaixonar

Descobrir a Itália em seus mais delicados detalhes, com tempo para sentir
os aromas, perceber a poesia das trilhas, descobrir ruínas de vários períodos
e se intoxicar com beleza da Costa Amalfitana e da Ilha de Capri, com o
glamour da Riviera Italiana entre Gênova e Porto Venere ou com o encanto
medieval da Toscana.
Nossos pacotes incluem: passagens aéreas em classe econômica; 6 noites
de hospedagem e traslados.

Itália Medieval no Castelo di Tocchi:  4 dias de passeios a cavalo e
todas as refeições.
A partir de US$ 3.493 (mai a set).

Cinque Terre na Riviera Italiana: guias e 8 refeições.
US$ 3.958  (mai a out).

Costa Amalfitana & Capri: guias e 10 refeições.
US$ 4.903  (mai a out).
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Uma viagem no tempo

Florestas encantadoras, pequenas cidades que parecem suspensas no
tempo e gente hospitaleira fazem de Vermont e de Quebec regiões mágicas,
que pedem para serem exploradas de uma forma especial. Percorrer suas
trilhas a cavalo é a forma perfeita de completar essa deliciosa ilusão de
estar vivendo em uma época mais poética. Animais dóceis e treinados e
assistência de guias experientes garantem a segurança. Não perca tempo,
as folhas douradas de outono lhe esperam. Embarque nessa magia!

Nosso pacote inclui:
Sugarbush, Vermont
Passagem aérea S.Paulo/Boston/S.Paulo em classe econômica; 5 noites
de hospedagem; 5 dias de  passeios a cavalo; refeições e traslados.
A partir de US$ 2.529 (mai a out).

St Laurent, Quebec
Passagem aérea S.Paulo/Montreal/S.Paulo em classe econômica; 5 noites
de hospedagem;  5 dias de passeios a cavalo; refeições e traslados.
A partir de US$ 1.804 (4 ago/4 out).

Cavalgadas em
Vermont e em Québec
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National Parks
Vá voando conhecê-los

A magnitude do Grand Canyon, Bryce Canyon com seus anfiteatros
e obeliscos esculpidos em tons terrosos, as formas quase humanas
que a natureza criou em Grand Teton, a ousadia humana em
esculpir o Mount Rushmore, a vida selvagem no imenso
Yellowstone, as paisagens encantadoras de Yosemite, o mistério
de Mesa Verde, a força das geleiras no Glacier Park e o jeito
agreste de Zion Park são maravilhas do Oeste norte-americano
que só podem ser exploradas em uma única viagem com a ajuda
de um jato exclusivo para os viajantes. Não perca essa
oportunidade de conquistar o Oeste!

Nosso pacote inclui:
Passagem aérea S.Paulo/Denver/S.Paulo em classe econômica;
13 dias de descoberta em jato exclusivo visitando os parques
nacionais, 12 noites de hospedagem;  refeições, bebidas, visitas,
conferências; traslados; guias; tripulação e seguro especial.
US$ 19.800 por pessoa (saída 10 set 2002).
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Walking Zion & Bryce Canyons

Um passeio no centro da terra

Formações de arenito esculpidas pela erosão ao longo de
milhares de anos para formarem um conjunto de beleza
intensa, quase mística. A proposta deste roteiro é
desvendar os segredos destes canyons passo a passo,
cuidadosamente. Descubra seu talento de explorador!

Nosso pacote Walking Zion & Bryce Canyons inclui:
Passagem aérea S.Paulo/Las Vegas/S.Paulo em classe
econômica; 5 noites de hospedagem e 9 refeições.
US$ 3.635 (mai a out).
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Garden Route Exclusive
O lado mais doce da África

Lake Pleseant, foi o local escolhido pelos
colonizadores para, em 1840, construir uma mansão
tão linda e altiva quanto o cenário que a cercava.
Hoje, essa majestosa obra de arquitetura é um hotel
que é o ponto de partida ideal para desvendar os
segredos da Garden Route, a bela região entre as
montanhas e o Oceano Índico com suas praias
selvagens. Entre uma atividade e outra,
apartamentos muito confortáveis e refeições
saborosas acompanhadas dos melhores vinhos sul-
africanos. Para fechar esse roteiro, uma noite no
Saxon, que foi escolhido por Nelson Mandela como
refúgio para escrever sua biografia “Long Walk to
Freedom”. Mergulhe neste prazer!
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Nosso pacote inclui:
Passagem aérea S. Paulo/Johannesburg/Cape Town/
George/S. Paulo em classe econômica; 3 noites no Lake
Pleasant Hotel (5*) Mantis Collection em Garden
Route; 2 noites em Cape Town no Table Bay (5*) ou no
Steenberg Hotel (5*) Mantis Collection; 1 noite no
Saxon Hotel Johannesburg (5*) Mantis Collection;
café da manhã, visitas e traslados privativos.
US$ 2.334 (até 30 set).

Extenção Safári com 2 noites no Shamwari Game Reserve,
no Lobengula Lodge (5*), pensão completa e traslados:
US$ 515 (até 30 set).
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Hotel del Lago

Diversidade na aventura

Em uma das regiões mais belas da América do Sul, o luxuoso
Hotel del Lago, é o refúgio da alta sociedade chilena e
também serve de base para aventureiros de diversos estilos.
Mountain biking, rafting, pesca, cavalgadas, escaladas ao
vulcão, banhos em águas termais e caminhadas são os
preferidos pelos viciados em adrenalina. Além destas
emoções o hotel oferece esportes tradicionais como
voleibol, natação, tênis, golf e ski. Há ainda o spa para
recuperar o corpo e o cassino para temperar as noites.
Aventure-se!

Nosso pacote inclui:
Passagem aérea S.Paulo/Temuco/S.Paulo em classe
econômica; 6 noites de hospedagem; meia pensão; entrada
para Termas Del Huife e cassinos; traslados.
Suíte Vulcão: US$ 1.372  (13 jul/2 ago);
Duplo Superior: US$ 1.180 (3 ago/15 out).
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Natureza espetacular

Praias, serras, campos e rios de beleza extrordinária fazem
da Nova Zelândia um dos países com patrimônio natural
mais completo do mundo, que inclui diversos tipos de
clima e ecossitema. Para completar, há hotéis de alto
padrão e muitas opções de atividades, incluindo esportes
radicais, e um povo de altíssimo astral. Fantástico!

Nossos pacotes incluem: Passagem aérea S.Paulo/
Aukland/Chistchurch/Queenstown/S.Paulo em classe
econômica e 1 noite no Sheraton Towers Aukland (5*)

Serenity
2 noites no Okiako Lodge; 3 noites no Milbrook Resort
Queenstown; 1 noite no Bangor Country Estate; café
da manhã; 3 refeições, 7 dias de aluguel de carro.
US$ 3.871 (até dez).

Natural Grandeur
2 noites no Mangapapa Lodge; 2 noites no Wharekauhau
Lodge; 1 noite no Grasmere Lodge; 2 noites no
Wilderness Lodge Lake Moeraki; 2 noites no Blanket
Bay; café da manhã; 8 refeições com vinhos ou cocktail
e 9 dias de aluguel de carro.
US$ 5.708 (até dez).

Lodges of New
Zealand
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CruzeirosCruzeiros
Os cruzeiros oferecem um dia a dia requintado, onde momentos de pura sofisticação, tranqüilidade e romantismo
fazem parte da rotina. Para completar, há a excitação de ver as paisagens mudando diante de seus olhos e um
mundo de descobertas a cada porto. Essa combinação muito especial faz dos navios a mais conveniente forma
de viajar, até porque novos lugares são conquistados sem que se tenha de ficar fazendo e desfazendo malas ou
esperando filas de embarque. Dentro do mundo maravilhoso da navegação, as propostas variam tanto em
termos de conceito quanto em roteiros, basta escolher a que mais lhe seduz. Tenha a certeza que nossa seleção
inclui os melhores de cada estilo. Navegar é preciso!
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Silversea
O cúmulo da sofisticação

Aquela deliciosa sensação de viver luxuosamente
acompanha os passageiros dos belos navios da Silversea.
Da configuração das cabines (a maioria com varanda
privativa) ao estilo e gastronomia dos jantares de bordo,
passando pelo atendimento da tripulação, a Silversea
supera as mais altas expectativas. Além de tudo isso, os
passageiros desfrutam da tranqüilidade do sistema all-
inclusive, em que todas as despesas a bordo – até as
gorjetas – estão incluídas no preço. Satisfação extrema
garantida!

No Báltico
12 dias visitando Londres, Amsterdam, Oslo, Gotenborg,
Copenhagen e Hamburgo.
A partir de US$ 5.995 (saídas 22 jul e 2 ago).

Na Costa Leste
11 dias visitando New York, Newport, Cape Cod, Boston,
Gaspé, Quebec e Montreal.
A partir de US$ 6.595 (saídas 18 set).
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Crystal
Tudo e ainda mais um pouco

Verdadeiros resorts flutuantes, os navios
da Crystal Cruises oferecem piscinas,
simuladores de golf, quadras de tênis,
fitness center, galeria de lojas, sauna e spa
e ainda roteiros simplesmente irresistíveis.
Com um menu de entretenimento vasto e
de qualidade rara no mundo da navegação,
os navios da companhia atraem gente
divertida e cheia de energia. De shows
musicais a leilões de arte, sempre há um
bom programa a bordo. Os cassinos são
versões flutuantes do famoso Caesar‘s, de
Las Vegas. Deixe-se levar pelo prazer!

Harmony no Alaska
12 dias de San Francisco a San Francisco
visitando o Alaska, Inside Passage,
Vancouver e Victoria Island
A partir de US$ 3.995 em cabine externa
cat. E (saídas de jun a set).

Symphony no Mediterrâneo
12 dias de Atenas a Veneza:
A partir de US$ 3.495 (saída 25 ago);
12 dias de Veneza a Roma:
A partir de US$ 3.495 (saída 6 set);
8 dias de Roma a Veneza:
A partir de US$ 2.590 (saída 18 set);
6 dias de Veneza a Atenas:
A partir de US$ 2.045 (saída 25 set);
12 dias de Atenas a Roma:
A partir de US$ 3.495 (saída 1 out);
12 dias de Roma a Barcelona:
A partir de US$ 3.495 (saída 13 out).
(Todos os valores são promocionais em
cabina externa cat. E).
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O melhor sabor do vento

O vento nas velas não chega provocar instabilidade nos navios Windstar graças a um
sistema de balanço computadorizado de última geração. Dos veleiros tradicionais, a
informalidade foi mantida. Não há rotinas ou cronogramas na vida à bordo nem
diretrizes quanto ao horário ou a companhia com quem se vai jantar. Mas nem pense
em pular refeições porque os chefs da Windstar não param de se superar no preparo
de delícias. Opções de entretenimento não faltam e incluem uma plataforma a céu
aberto para a pratica de esportes náuticos. Deixe o vento lhe conduzir!

Windstar

Tahiti
7 dias visitando Papeete, Raiatea, Huanine, Bora
Bora e Moorea. (em cabine externa cat. B).
A partir de US$ 1.400 (jun, jul. e ago).

Ilhas Gregas
7 dias visitando Athens, Mykonos, Santorini,
Rhodes, Bodrum, Kusadasi e Istambul. A partir de
US$ 1.170 (até 6 jul);
US$ 1.270 de 13 jul. (até 7 set);
US$ 1.570 14 set. (até 19 out).
(Valores promocionais em cabine externa cat. B).

Mediterrâneo
7 dias visitando Nice, Cannes, Porquerolles,
Marseilles e Barcelona. A partir de US$ 970 em
cabine externa cat. B. (nas saídas de 14, 23 e 27
jul; 1 e 22 set. e 1 nov).
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SeaDream
O sonho de viajar em um iate

Menos gente, mais privacidade, atendimento personalizado e pequenos mimos são
elementos do prazer de viajar em um iate particular que são preservados no estilo
SeaDream de cruzar os mares. E há alguns que simplesmente vão além das expectativas
como as TVs de tela plana que equipam as suítes que permitem uso de DVD e MP3, e-
mail de bordo, bares privativos com escolhas customizadas, presentinhos surpresa
todas as noites, caiaques, jet-skis, botes infláveis e mountain bikes. Os roteiros são
flexíveis para acompanhar os desejos dos passageiros. Realize esse sonho marítimo!

7 dias visitando Barcelona, Roses, Port
Vendre, Porquerolles, St Tropez, Monte Carlo,
Cannes e Nice.
A partir de US$ 2.450 (saída em 17 ago).

7 dias visitando Nice, Cannes, Portofino,
Livorno, Porto Vecchio, Sorrento, Capri e
Roma.
A partir de US$ 2.450 (saídas de 29 jun, 27
jul e 24 ago).

Reveillon no Caribe:
7 dias a bordo do SeaDream I, saindo de
Miami e visitando Bahamas, Turks & Caicos e
Key West. Ou 7 dias a bordo do SeaDream
II, saindo de St. Thomas e visitando St. John,
St Croix, St Martin e Virgin Gorda.
A partir de US$ 4.200.
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ResidenseaUm cidade flutuante

Concebido para ser um condomínio flutuante, o
ResidenSea apresenta conforto máximo nas áreas
privativas e todos os recursos dos melhores resorts
como fitness center, spa, piscinas, quadras de tênis,
simuladores de golf e ainda atividades culturais
como palestras, recitais e aulas. No teatro, a
apresentação de filmes, peças e concertos resultam
em um programação intensa. Além de restaurantes,
há até um supermercado a bordo. Para completar,
um nightclub e um cassino permitem longas
noitadas. Faça do mundo o seu endereço!

No Báltico
11 dias visitando Copenhagen, Talin, San
Petersburg, Stockholm e Hamburg.
A partir de US$ 9.995 (saída 25 jul).

Na Costa Leste
13 dias visitando Boston, Cape Code, New York,
Portland, Sarguenay, Quebec e Montreal.
A partir de US$ 10.895 (saída 4 set);
US$ 13.485 sem New York (saída 17 set).
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Aventura com sofisticação

Testemunhar a beleza e o drama das selvas e savanas, ver a olho nú as grandes feras — leões, elefantes, rinocerontes
e leopardos — que fascinam a humanidade desde o início dos tempos é um sonho mais próximo do que se pensa.
Para viver o mistério da Mãe África, os safáris são a fórmula perfeita. Guiados por profissionais altamente
especializados capazes de dosar ousadia e segurança no melhor interesse do visitante, esses safáris proporcionam
grandes emoções. Depois de um dia de exploração, o viajante pode desfrutar de ambientes sofisticados que nos
remetem à era vitoriana. Viva a África em seu melhor!

SafárisSafáris
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Shamwari
Várias faces de uma beleza

Cercada por cinco diferentes ecossistemas preservados
onde as possibilidades as oportunidades de observar
diferentes espécies de mamíferos, aves, répteis e plantas
são inúmeras, a Shamwari Game Reserve é um dos destinos
de maior prestígio na África. Por sua ação
preservacionista, Shamwari já recebeu muitos prêmios
internacionais. Nas acomodações, luxo, privacidade e
romantismo envolvem os visitantes. Viva essa aventura
exclusiva!

Lombegula Lodge Suite e Eagles Cragg:
US$ 360 (1 mai a 30 set);
US$ 455 (1 out a 30 abr 2003).

(Preços por pessoa por noite com pensão completa,
bebidas e safáris incluídos).

Mantis Collection exclusivo Interpoint: Para reserva de
2 noites no Shawmwari, oferecemos 1 noite free no
Saxon Johannesburg (5*) ou no Steenberg Country
Hotel & Golf  (5*) em Constanntia/Cape Town.
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Thornybush

Vários perfis para a aventura

Junto ao Kruger National Park e as Drakensberg
Mountains, em uma área de savana e selva ribeirinha, a
ThornyBush Reserves está exatamente onde os Cinco
Grandes mamíferos vivem. Na área da reserva, o hóspede
pode escolher entre seis diferentes lodges — todos
instalados próximos dos locais onde os animais vão beber
água pela manhã e à tarde. Não é raro ver zebras e
rinocerontes da varanda. Thornybush Main Camp, um dos
lodges cinco estrelas da propriedade, oferece excelentes
acomodações para famílias que viajam juntas. Uma
oportunidade imperdível de viver as emoções da África!

Main Lodge:
US$ 244 (1 mai a 30 set);
US$ 322 (1 out a 30 nov).
Shumbalala Lodge:
US$ 261 (1 mai a 30 set);
US$ 350 (1 out a 30 nov).
Simbambili Game Lodge:
US$ 311 (1 mai a 30 set);
US$ 367 (1 out a 30 nov).
Preços por pessoa por noite com pensão completa e
safáris incluídos.
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Botswana A&K
Emoção total

Botswana tem uma das áreas mais bem preservadas e
de maior densidade de vida animal na África e ninguém
conhece melhor os caminhos deste continente que a
premiadíssima operadora Abercombie & Kent. Assim,
esse programa que inclui três diferentes lodges —
todos magníficos em conforto e atendimento. Guias
altamente especializados mostram os mais fascinantes
aspectos deste país. Tudo para que o visitante se
concentre apenas na selva e seu fascínio. Botswana o
espera, não demore!

Nosso pacote inclui:
Passagem aérea S.Paulo/Johannesburg/Kasane/
S.Paulo em classe econômica; 6 noites nos melhores
game lodge de Botswana, Chobe Chilewero, Stanley’s
camp e Chief’s Camp com pensão completa e safáris,
vôos internos e visita a Niagara falls.
US$ 5352 (até 30 set).
Exclusivo Interpoint: Enquanto cuidamos do seu visto
para Botswana, oferecemos 3 noites free no Saxon
Hotel Johannesburg(5*) ou no Steenberg Country
Hotel & Golf (5*), da Mantis Collection, em
Constantia/Cape Town.
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Sabi Sabi
A preferida dos especialistas

O cinco estrelas Earth Lodge na reserva de Sabi Sabi
foi considerado pelos editores da Condé Nast, como
um dos 52 locais mais interessantes do planeta. As
excursões permitem a observação da magnífica vida
selvagem que cerca a propriedade. A beleza das
acomodações — apenas 13 suítes com mordomo e
piscina exclusiva — aliada ao serviço perfeito, às
refeições de alta gastronomia e às delícias de uma
adega com 6 mil garrafas de vinhos das melhores
safras, mostram o lado mais requintado da
civilização. Spa, biblioteca e Internet completam
as facilidades. Viva essa extraordinária experiência!

Bush Lodge:
US$ 411 (1 mai a 31 out);
US$ 444 (1 nov a 30 abr 2003).

Selati Camp:
US$ 467 (1 mai a 31 out);
US$ 500 (1 nov a 30 abr 2003).

Earth Lodge:
US$ 500 (1 mai a 31 out);
US$ 556 (1 nov a 30 abr 2003).
Preços por pessoa por noite com pensão completa
e safáris incluídos.
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Mala Mala
Tratamento real

A reserva de Mala Mala é considerada a mais
fascinante da África do Sul pela densidade de vida
animal que abriga e pelos sofisticados safáris que
são realizados no seu perímetro. Para arrematar
essa fantástica experiência, em Capetown desfrute
do conforto do Colona Castle,  uma propriedade
preciosa  decorada com antigüidades genuínas e
muito estilo. Viva esses privilégios!

Nosso pacote inclui:
Passagem aérea S.Paulo/Johannesburg/Kruger
Park/Cape Town/S.Paulo em classe econômica;
9 noites na África do Sul com hospedagem no
Mala Mala Main Camp (5*); Colona Castle
(5*), La Residence Franschhoek (5*); Table
Bay (5*) e Saxon Johannesburg (5*) da
Mantis Collection; café da manhã e 11
refeições; visitas e traslados.
US$ 4.558 (saídas 5, 12, 19 e 26 de set).
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Comer, Beber, ViverComer, Beber, Viver
Desde que o processo de transformar as uvas em vinho foi desenvolvido, há cerca de cinco mil anos, o homem
se interessa por suas sutilezas e variações. No entanto, à medida que as relações se globalizam, o entusiasmo
por essa bebida tão fascinante se renova e atinge cada vez mais admiradores. Visitar as belas regiões vinicultoras
e conhecer de perto vinícolas de destaque é uma deliciosa, divertida e romântica maneira de aumentar os
conhecimentos de enologia e também de gastronomia, já que as duas artes estão profundamente associadas.
De quebra, o viajante faz amigos e desfruta de um ambiente tão saboroso quanto a bebida preferida de Baco.
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Steenberg Country Hotel
Excelência vinícola

O Steenberg Country Hotel, famoso por sua
sofisticação e excelência gastronômica,
possui um dos melhores campos de golf do
continente. E é a melhor base para descobrir
a região de Constantia Winelands, próxima
de Capetown. Vinhedos poéticos e vinícolas
competentes vão impressionar os
connaisseurs. Além disso, especialistas podem
acompanhar os visitantes para explicar
detalhes sobre microclimas e varietais típicos
da África do Sul. As degustações certamente
serão capazes de entusiasmar os enólogos
mais experientes. Cheers!

Nosso pacote inclui:
Passagem aérea  S.Paulo/Cape Town/S.Paulo
em classe econômica; 4 noites no exclusivo
Steenberg Country Hotel (5*), Mantis
Collection, em Constantia Winelands; 2
noites no Table Bay Hotel (5*) em Cape Town;
4 jantares em restaurante gastronômico;
acesso ilimitado ao campo de golf;
degustações e  traslados.
US$ 2.203 em quarto standard;
US$ 2.601 em quarto deluxe ou suite
(1 mai a 30 set).
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Viva como a nobreza

Hospedagem em castelos ou residências históricas,
degustações de vinhos nas vinícolas mais famosas da França,
jantares gourmet inesquecíveis. Nada pode ser mais próximo
dos privilégios de que desfrutavam os nobres no Antigo
Regime. Vive la France!

Bordeaux
Nosso pacote inclui:
Roteiro privativo de 4 dias com 3 noites de hospedagem em
um dos castelos ou hotéis:
Cordeillan Bage (4*); Sources de Caudelies (4*) ou Grand
Barail (4*); guia privativo; degustações; refeições em
restaurantes gourmet e transporte.
US$ 1.660 com base para 4 pessoas;  US$ 2.560 com base
para 2 pessoas (mai a out).

Bourgogne
Nosso pacote inclui:
Roteiro privativo de 4 dias com 3 noites de hospedagem em
um dos castelos ou hotéis:
Chateaux de Gilly (4* Luxe), Chateau de Chailly (4*) ou
Hotel le Cep (4*); guia privativo; degustações; refeições
em restaurantes gourmet e transporte.
US$ 2.014 com base para 4 pessoas;  US$ 2.730 com base
para 2 pessoas (mai a out).

Os Sabores da
França
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Champagne
Nosso pacote inclui:
Roteiro privativo de 2 dias com 1 noite de hospedagem
em um dos castelos ou hotéis:
Boyer les Crayères (4*Luxe), La Briqueterie (4*) ou
Royal Champagne (4*Luxe); guia privativo; degustações;
refeições em restaurantes gourmet e transporte.
US$ 1.385 com base para 4 pessoas; US$ 2.130 com base
para 2 pessoas (mai a out).

Côtes du Rhône
Nosso pacote inclui:
Roteiro privativo de 4 dias com 3 noites de hospedagem
em um dos castelos ou hotéis:
Hotel de l´ Europe (4*); la Mirande em Avignon (4*);
le Cloître Saint Louis (4*) ou Crillon le Brave (4*);
guia privativo; degustações; refeições em restaurantes
gourmet e transporte.
US$ 1.660 com base para 4 pessoas;  US$ 2.560 com base
para 2 pessoas (mai a out).
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Culinária e vinhos em avião exclusivo

A culinária é uma das mais profundas expressões da cultura
de um povo. Como o campo de exploração é extenso,
nada melhor que percorrer as distâncias entre uma “aula”
e outra em um jato privativo. Degustações, visitas guiadas
e festas gastronômicas fazem parte do roteiro que inclui
Champagne, Borgonha, Umbria, Portugal, Istambul, Rússia
e Marrocos. Não resista a essa tentação!

The History of
Food  and  Wine
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Nosso pacote inclui:
Passagem aérea S.Paulo/Londres/S.Paulo
em classe econômica; 13 dias de
“Epicurian Escapade” a bordo do jato
privativo visitando França, Marrocos,
Portugal, Itália, Turquia e Rússia; 12
noites de hospedagem em hotéis 5*;
refeições; bebidas; degustações; visitas;
conferências; traslados; guias; tripulação
e seguro especial.
US$ 29.600 (saída única 30 set).
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O prazer de estar em alguns dos locais mais fascinantes do mundo como a Rússia, a China, a Austrália, a África
do Sul ou as capitais do Leste Europeu pode ser multiplicado quando se tem acesso a importantes lugares que
pouquíssimos privilegiados já conseguiram visitar. Salas especiais em castelos e museus, jantares e eventos
em palácios privados, visitas exclusivas a monumentos importantes e tratamento VIP constante em grupos de
4 a 12 pessoas são parte destes roteiros que são tão especiais quanto suas expectativas de viagem.

Platinum JourneysPlatinum Journeys
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China
Vá até onde poucos ocidentais chegaram

A cultura chinesa, milenar e fascinante é o fio condutor
deste roteiro que focaliza as mais importantes cidades
do Grande Império como Beijing, Xian e Shanghai e
outras áreas representativas. Em cada local, o viajante
Platinum terá acesso a salas e jardins palacianos que
têm visitação restrita, participará de jantares dignos
da nobreza e terá sempre à disposição guias para
contar a história e explicar costumes desta fascinante
civilização. Luxo sem limites!

Nosso pacote inclui:
Passagem aérea S.Paulo/Beijing/Xian/Guilin/
Hangzhou/Shangai/S.Paulo em classe econômica; 12
dias na China com hospedagem no Palace Hotel
Beijing (5*), Shangri-La Golden Flower Xian (5*),
Sheraton Guilin (5*), Shangri-La Hangzhou (5*) e
Portman Ritz Carlton Shangai (5*); café da manhã;
8 refeições; visitas e traslados.
US$ 8944 (saídas 11 out 2002 e 29 abr 2003).

A saída do programa em 29 abril de 2003 poderá ser
combinada com o cruzeiro Crystal Harmony, (saída
dia 15 de abril) que zarpa de Hong Kong visitando
Tai Pei, Okinawa, Seoul e Beijing.
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Uma vida de czar

Moscou e St. Petersburgo guardam incontáveis
tesouros artísticos, arquitetônicos e culturais. Nosso
convite é para conhecer a parte deste enorme acervo
que poucos já viram, como salas de museus que não
são abertas ao grande público, e para desvendar toda
a intensidade e expressividade da alma russa. Caviar,
vodka e jantares de alta gastronomia animam as
deliciosas noites na terra dos Romanov.  Vá até onde
só os mais privilegiados podem chegar!

Báltico e Russia

Nosso pacote inclui:
Passagem aérea S.Paulo/Londres/S.Petersburgo/
Moscou/S.Paulo em classe econômica;
3 noites no Grand Hotel Europe Kempinski (5*) em
San Petersburg; 3 noites no Baltschug Kempinski
Hotel (5*) em Moscou; café da manhã e 6 refeições;
guia falando português; visitas e traslados.
US$ 5.521 (Saída 22 ago e 26 set).

A saída de 22 agosto pode ser combinada com o
cruzeiro do Silver Cloud na Scandinavia com início
em Copenhagen no dia 12 de agosto. Outras saídas
podem combinar com cruzeiros da Crystal Cruises e
Residensea no mar Báltico.
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Capitais do
Leste Europeu

Praga, Budapeste e Viena fazem parte de quase todas
as listas das cidades mais belas e sedutoras do mundo.
Séculos de riqueza e cultivo de um extenso patrimônio
cultural somados a décadas de proteção da especulação
imobiliária mantiveram a integridade arquitetônica
dessas capitais. Nos programas Platinum, o viajante
terá acesso a palácios, galerias e recantos tão preciosos
quanto exclusivos. Luxo, charme e sofisticação serão
as notas dominantes destes dias extraordinários no
Leste Europeu. O cúmulo do romantismo!

Nosso pacote inclui:
Passagem aérea S.Paulo/Budapeste/Viena/Praga/
S.Paulo em classe econômica; 3 noites no Cornivius
Kempisnski Hotel (5*) em Budapeste; 3 noites no
Hotel Imperial (5*) em Viena; 3 noites no Savoy
Hotel (5*) em Praga; café da manhã e 6 refeições;
guia falando português; visitas e traslados.
US$ 7148 com possibilidade de extensão até San
Petersburg (saída única 12 set).
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Sudeste Asiático
Exotismo sedutor em grau máximo

Os templos super ornamentados, as danças e rituais, as
paisagens poéticas e culturas tão antigas quanto
fascinantes aguardam os viajantes Platinum nesse roteiro
de 19 dias que vai mostrar aspectos pouco conhecidos
da Tailândia, Myanmar, Vietnã e Camboja. As cores, sons
e sabores desta região mágica têm o poder de gerar
impressões profundas. Viva essa magia!

Nosso pacote inclui:
Passagem S. Paulo/Bangkok/S.Paulo em classe econômica;
vôos internos; 16 noites em hotéis 5* na Tailândia,
Myanmar, Vietnã e Camboja; 3 dias de cruzeiros no Road
to Mandalay; todas as refeições; visitas e traslados.
US$ 14.452 (saídas 4 nov e 16 dez).
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Para viver intensamente

Espécies exóticas, formações geológicas magníficas como
o monolito Ayers Rock ou simplesmente incríveis como a
Grande Barreira de Corais fazem da Austrália uma parte
do planeta que deve ser conhecida de uma maneira muito
especial: combinando aventura, conhecimento e conforto.
Além dos cenários naturais, o país também oferece cidades
pulsantes, como a bela Sydney. Criados por especialistas
para que os momentos na ilha-continente sejam tão
fantásticos quanto exclusivos, nossos programas são a
melhor maneira de descobrir a Austrália. Embarque já!

Nosso pacote inclui:
Passagem aérea S.Paulo/Melbourne/Ayers Rock/Cairns/
Lizard Island/Sydney/S.Paulo em classe econômica; 14
dias na Australia; hospedagem no Park Hyatt Melbourne
(5*), Sails in the Desert (5*), Silky Oaks Lodge (4*),
Lizard Island Resort (5*) e Regent Hotel Sydney (5*);
café da manhã e 8 refeições; visitas e traslados.
US$ 9.440 (saídas 12 out 2002 e 18 jan 2003).

Austrália
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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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