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Apresentação
Essa oitava edição do Grandes Destinos traz uma
novidade: em vários capítulos a apresentação dos
pacotes segue uma lógica temática e não mais
simplesmente geográfica. Por exemplo, em vez de
descrever destinos como Aspen e Vail ou produtos
já conhecidos como os cruzeiros e navios da  Crystal
Cruises, Silversea e ResidenSea estaremos falando
de temas que interessam aos nossos clientes
quando planejam suas férias na neve ou no mar. A
razão para essa mudança é a crescente sofisticação
dos viajantes brasileiros.

Hoje, as pessoas estão cada vez mais informadas
sobre os destinos e estão cada vez mais
conscientes do tipo de experiência que desejam
ter durante suas férias. Por isso, concentramos
nosso trabalho em duas frentes: a criativa e a
comercial. Na frente criativa, sempre de olho nas
tendências de vanguarda em destinos de turismo,
desenvolvemos  opções diferenciadas para cada
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s. perfil de consumidor como os destinos oferecidos
no capítulo Terras e Povos e sugerimos aos nossos
passageiros os programas de viagem que melhor
combinem com seus gostos e interesses. Enquanto
isso, baseada na solidez da Interpoint e do seu
volume de vendas, a equipe comercial trabalha
para obter a melhor relação custo-benefício.

Nestas quase duas décadas de experiência no
mercado de viagens, só posso comemorar o fato
de que viajar já faz parte do estilo de vida dos
brasileiros. Até porque só quem viaja sabe os
benefícios culturais, estéticos, físicos, afetivos e
emocionais que uma viagem gera.
Embarque conosco na alegria de descobrir o
mundo!

Feliz 2003!!!!

Heloisa Ferreira da Rosa Levy
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Conviver com quem se ama, fazer descobertas e construir lembranças que durem toda uma vida pode ser ainda
melhor em um ambiente estimulante e coberto de neve. Sim, para quem vive em um país tropical, a descoberta
do cotidiano nas montanhas cobertas de neve possui um charme inigualável e uma enorme capacidade de
aproximar ainda mais os membros da família. Até a sofisticação que acompanha as férias na neve contribui
para aproximar as gerações. Noites em torno da lareira planejando o dia seguinte ou simplesmente contando
histórias, dias praticando esportes, fazendo passeios em grupo ou explorando lojas e muito, mas muito
tempo mesmo para simplesmente conviver.  Embarque nessa com sua família!

Ski HolidaysSki Holidays
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Total Elegance
Sofisticação acima de tudo!

Nada é mais elegante que a autenticidade. E não são
muitos os destinos turísticos e hotéis que podem
exibir um ambiente interessante e absolutamente fiel
à sua história. Isso é especialmente verdadeiro quando
se trata do que acontece em Aspen, no Colorado; Deer
Valley, em Utah e Zermatt, na Suíça. Nestes três
destinos, a elegância e a sofisticação estão na atenção
aos detalhes, no serviço e luxo sem afetação. Viva
além das expectativas!

Nosso pacote em Zermatt inclui:
Passagem aérea S.Paulo/Genebra/S.Paulo em classe
econômica; 7 noites de hospedagem com meia
pensão; taxas locais e seguro viagem.

Mont Cervin (5*): US$ 3.051 (21 dez a 12 jan); US$
2.688 (8 fev a 22 mar).
Perren (3*): US$ 1.937 (4 jan a 28 jan); US$ 1.845
(8 fev a 21 mar).
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Nosso pacote em Aspen inclui:
Passagem aérea S.Paulo/Vail Eagle/S.Paulo em classe
econômica com American Airlines; 7 noites de
hospedagem; 6 dias de ski-lift; taxas locais e seguro
viagem.

Hotel Jerome (5*): US$ 2.771 (3 jan a 7 fev); US$
3.348 (15 fev a 28 mar).
Sardy House (5*): US$ 2.346 (5 jan a 6 fev); US$
2.557 (7 fev a 29 mar).
Aspen Square Condominiums (4*): US$ 2.844 (21
dez a 2 jan); US$ 1.998 (3 jan a 7 fev).

Nosso pacote em Deer Valley inclui:
Passagem aérea S.Paulo/Salt Lake City/S.Paulo em
classe econômica com American Airlines; 7 noites
de hospedagem; 6 dias de ski-lift; taxas locais e
seguro viagem.

The Chateaux at Silver Lake (5*): US$ 2.639 (5 jan
a 13 fev & 23 fev a 22 mar).
The Lodges at Deer Valley (4*): US$ 2.263 (5 jan a
13 fev & 23 fev a 22 mar).
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Não Perca!
Muito mais por muito menos!

Tirar férias e fazer o que realmente se deseja — esquiar
— e não simplesmente se acomodar com o possível é
uma satisfação rara. Graças ao seu volume de vendas
e reputação junto aos seus fornecedores, a Interpoint
pode oferecer pacotes de alto padrão de qualidade
em destinos de fama internacional a preços
inacreditáveis. Entretanto, no meio de tantas
negociações vantajosas, há algumas oportunidades
que se destacam em termos de custo-benefício.
Não perca tempo!

Nosso pacote em Steamboat inclui:
Passagem aérea S.Paulo/Yampa Valley/S.Paulo em classe
econômica com American Airlines; 7 noites de
hospedagem; 6 dias de ski-lift; taxas locais e seguro
viagem.
Sheraton (5*): US$ 2.127 (2 jan a 7 fev); US$ 2.300
(8 fev a 23 mar).
Thunderhead Lodge (4*): US$ 2.113 (21 dez a 4
jan); US$ 1.919 (5 jan a 30 mar).
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Nosso pacote em Tremblant inclui:
Passagem aérea S.Paulo/Montreal/S.Paulo em classe
econômica com Air Canada; 7 noites de hospedagem;
traslados, taxas locais e seguro viagem.
Marriott Residence Inn (4*): US$ 1.516 (5 jan a 11
fev); US$ 1.452 (23 fev a 22 mar).
La Tour des Voyageurs (4*): US$ 1.439 (1 jan a 11
fev); US$ 1.222 (23 fev a 29 mar).

Nosso pacote em Mammoth inclui:
Passagem aérea S.Paulo/Reno/S.Paulo em classe
econômica com American Airlines; 7 noites de
hospedagem; 6 dias de ski-lift; taxas locais e seguro
viagem.
Juniper Spring Lodge (4*): US$ 1.921 (5 jan a 13
fev); US$ 2.034 (8 fev a 26 abr).
Mammoth Mountain Inn (3*): US$ 1.727 (5 jan a
13 fev); US$ 1.806 (8 fev a 26 abr).
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Para deixar todo mundo feliz!

Boa parte das histórias engraçadas de família são geradas
nas viagens, até porque no cotidiano todo mundo está
ocupado com suas próprias atividades e o tempo para
convivência é pouco. Mas, para garantir o sucesso das
férias em família é fundamental escolher um destino de
viagem em que todos possam se divertir. Pensando nesse
delicado equilíbrio que resulta em  férias felizes,
selecionamos alguns dos destinos mais generosos para
com as famílias, por seu padrão de serviço e diversidade
de opções de entretenimento.
Reuna os seus e  comece a arrumar as malas!

Tudo em Família
Nosso pacote em Snowmass inclui:
Passagem aérea S.Paulo/Vail Eagle/S.Paulo em classe
econômica com American Airlines; 7 noites de
hospedagem; 6 dias de ski-lift; taxas locais e seguro.
Woodrun Place (5*): US$ 2.771 (pais); US$ 1.390
(filhos até 11 anos). De 15 fev a 28 mar.
Crestwood (4*): US$ 2.053 (pais); US$ 1.307 (filhos
até 11 anos). De 5 jan a 13 fev.
Snowmass Mountain Chalet (3*): US$ 2.344 (pais);
US$ 1.187 (filhos até 11 anos). De 7 fev a 28 mar.
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Nosso pacote em Tremblant inclui:
Passagem aérea S.Paulo/Montreal/S.Paulo em classe
econômica com Air Canada; 7 noites de hospedagem;
traslados, taxas locais e seguro viagem.
Fairmont Tremblant (5*): US$ 1.703 (pais); US$ 767
(filhos).
Le Lodge de la Montagne (4*): US$ 1.539 (pais);
US$ 767 (filhos). De 5 a 31 jan e 23 fev a 22 mar.

Nosso pacote em Wengen  inclui:
Passagem aérea S.Paulo/Zurique/S.Paulo em classe
econômica; 7 noites de hospedagem com meia
pensão; taxas locais e seguro viagem.

Nosso pacote em Aspen inclui:
Passagem aérea S.Paulo/Vail Eagle/S.Paulo em classe
econômica com American Airlines; 7 noites de
hospedagem; 6 dias de ski-lift; taxas locais e seguro.
The Gant (4*): US$ 2.420 (pais); US$ 1.088 (filhos
até 11 anos). De 12 jan a 8 fev.
Chateau Eau Clair (4*): US$ 2.307 (pais); US$ 1.106
(filhos até 11 anos). De 7 fev a 28 mar.

Regina (4*): US$ 2.473 (pais); US$ 1.937 (filho até
11 anos). De 5 a 31 jan.
Sunstar (4*): US$ 1.902 (pais); US$ 1.196 (filho
até 11 anos). De 8 fev a 30 mar.
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Nobreza nas montanhas!

Para competir com algumas das paisagens mais
deslumbrantes do mundo em Aspen, Beaver Creek e
Whistler, foram criados hotéis que reúnem estilo, luxo
e savoir-faire como o elegante St. Regis, o novíssimo
The Ritz Carlton Bachelor Gulch e o extraordinário
Fairmont Chateau Whistler. Decoração e serviço fazem
com que nesses hotéis seja possível viver como os
nobres do século XVIII. Com tudo o que oferecem, o
difícil vai ser ter disposição para sair. Viva essa magia!

Nosso pacote em Whistler inclui:
Passagem aérea S.Paulo/Vancouver/S.Paulo em classe
econômica com Air Canada; 7 noites no Fairmont
Chateau Whistler (5*); traslados; taxas locais e
seguro viagem.
US$ 2.142 (2 jan a 6 fev);
US$ 2.377 (12 fev a 19 abr).

No Topo do Mundo
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Nosso pacote em Aspen inclui:
Passagem aérea S.Paulo/Vail Eagle/S.Paulo em classe
econômica com American Airlines; 7 noites no St.
Regis (5*); 6 dias de ski-lift; taxas locais e seguro
viagem.
US$ 3.528 (5 jan a 7 fev);
US$ 3.588 (8 fev a 28 mar).

Nosso pacote em Deer Valley inclui:
Passagem aérea S.Paulo/Salt Lake City/S.Paulo em
classe econômica com American Airlines; 7 noites
de hospedagem; 6 dias de ski-lift; taxas locais e

seguro viagem.
Stein Eriksen Lodge (5*) US$ 3.934 (5 jan a 12 fev &
24 fev a 30 mar).

Nosso pacote em Beaver Creek inclui:
Passagem aérea S.Paulo/Vail Eagle/S.Paulo em classe
econômica com American Airlines; 7 noites no The
Ritz Carlton Bachelor Gulch (5*); 6 dias de ski-lift;
taxas locais e seguro viagem.
US$ 3.472 (21 a 31 dez);
US$ 3.005 (1 jan a 29 mar).
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Velho Oeste
É coisa de cinema!

O movimento das portas basculantes na entrada do
saloon provoca um certo suspense, como se John
Wayne fosse entrar a qualquer momento. Mesmo sem
o indefectível pianista, a arquitetura dos velhos
saloons em Steamboat, Breckenridge e Telluride nos
remetem às cenas de filmes de faroeste, mas com a
trilha sonora atualizada para Garth Brooks e Pearl Jam.
Nestas cidades do Colorado, o frenesi da corrida do
ouro foi substituído pela paixão pela neve, mas o
estilo Velho Oeste e a simpatia dos pioneiros
continuam. Certamente você vai querer ver esse filme!

Nosso pacote em Telluride inclui:
Passagem aérea S.Paulo/Montrose/S.Paulo em classe
econômica com American Airlines; 7 noites de
hospedagem; 6 dias de ski-lift; taxas locais e seguro
viagem.
Wyndham Peaks Resort (5*)
US$ 2.992 (6 a 31 jan);
US$ 3.450 (1 fev a 29 mar).
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Nosso pacote em Steamboat inclui:
Passagem aérea S.Paulo/Yampa Valley/S.Paulo em classe
econômica com American Airlines; 7 noites de
hospedagem; 6 dias de ski-lift; taxas locais e seguro
viagem.
Sheraton (5*)
US$ 2.127 (2 jan a 7 fev);
US$ 2.300 (8 fev a 23 mar).
Thunderhead Lodge (4*)
US$ 2.113 (21 dez a 4 jan);
US$ 1.919 (5 jan a 30 mar).

Nosso pacote em Breckenridge inclui:
Passagem aérea S.Paulo/Vail Eagle/S.Paulo em classe
econômica com American Airlines; 7 noites de
hospedagem; 6 dias de ski-lift; taxas locais e seguro
viagem.
Beaver Run Resort (4*)
US$ 2.472 (25 dez a 5 jan);
US$ 2.085  (14 fev a 30 mar).
The Village at Breckenridge (3*)
US$ 1.740 (5 jan a 14 fev);
US$ 1.874 (28 fev a 5 abr).
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Tire proveito das férias!

Aulas de línguas estrangeiras pela manhã e instrução
de ski ou snowboard à tarde. Essa rotina “escolar”
pode ser a melhor opção para as férias na neve. Com
estes programas, estudantes de qualquer idade podem
aproveitar a oportunidade para mergulharem no
aprendizado de inglês, francês e alemão nas escolas
de melhor reputação destes países. A camaradagem
com os outros alunos tornam a experiência ainda mais
gratificante. O melhor padrão de hospedagem e as
atrações destes resorts de ski garantem o clima de férias.
Vá este ano e tenha a certeza de querer repetir a
experiência no ano que vem!

Ski & Study
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Instituto Monte Rosa
Nosso pacote para jovens
em Montreux inclui:
Passagem aérea S.Paulo/
Genebra/S.Paulo em classe
econômica; 4 semanas de
cursos de idioma - 20 horas
de aula por semana a
escolher entre inglês,
francês e alemão; hos-
pedagem no instituto;
todas a refeições; ativi-
dades culturais e esportivas
(ski 4 a 5 vezes por se-
mana); excursões e
traslados; assistência
permanente de instrutores.
A partir de US$ 5.150 (de
7 de jan a 22 de mar);
Semana extra US$ 1.000.

Les Elfes Winter Camp
Nosso pacote para jovens em Verbier inclui:
Passagem aérea S.Paulo/Genebra/S.Paulo em classe econômica; 2
semanas de cursos – 15 horas por semana a escolher entre inglês,
francês espanhol e alemão; hospedagem em chalets; todas as refeições;
6 tardes de ski ou snowboard com equipamento, ski-lift, instrutores
e traslados.
A partir de US$ 3.612 (de 11 jan a 19 abr);  Semana extra US$ 1.236.

Tamwood International College
Nosso pacote para jovens e adultos em Whistler inclui:
Passagem aérea S.Paulo/Vancouver/S.Paulo em classe econômica com
Air Canada; 2 semanas de cursos – 14 horas por semana, só inglês;
hospedagem em residência; todas a refeições; ski pass e assistência
permanente de professores e instrutores.
A partir de US$ 2.654; Semana extra a partir de US$ 570.
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Cores mais vivas, sons mais nítidos, pele mais sensível — os cientistas já provaram que a paixão é um
estimulante inigualável, capaz de aumentar a percepção das pessoas não apenas para o ser amado, como
também em relação ao espaço que os cerca. Em uma viagem de lua de mel, os gostos do casal devem ser
priorizados e todos os detalhes devem ser considerados para que o resultado da experiência corresponda às
expectativas dos apaixonados.  Graças à sua experiência com o planejamento de viagens românticas, a
Interpoint  propõe programas de viagem (mostrados neste capítulo e muitos outros também) especialmente
indicados para quem está vivendo um grande amor. A compra da viagem pode ser feita pelo casal ou, em
quotas, por seus amigos e parentes. Informe-se sobre as condições com nossa equipe de vendas. Nada melhor
que presentear um casal com a realização dos seus sonhos. Um brinde ao amor!

Lua-de-MelLua-de-Mel
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Seychelles
Private Islands

Nosso pacote inclui:
Passagem aérea S.Paulo/Mahe/S.Paulo em classe
econômica, 5 noites de hospedagem na ilha escolhida,
com todas as refeições; vôos interilhas; 1 noite no Saxon
Hotel (5*) Johannesburg, traslados.
Cousine Island (5*)  US$ 6.792 (1 mar a 30 jun);
Desroches Island (5*)  US$ 4.039 (1 mai a 30 jun);
Denis Island (5*)  US$ 4.790 (1 fev a 30 jun).

Cenário de sonho!

Isoladas e perfeitamente preservadas as Seychelles são o
cenário ideal para quem quer viver momentos de total idílio
romântico. Cobertas por vegetação tropical, enfeitadas
por praias belíssimas de areia branca e cercadas por águas
de azul indescritível, essas ilhas parecem suspensas no
tempo e no espaço e dão aos apaixonados todo o tempo
do mundo para simplesmente viver o seu amor. Nada de
horários rígidos para cumprir, nada do fuzuê das grandes
cidades. Na agenda, só uma rotina de curtir beleza, conforto
e prazer. Viva o paraíso!
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Hawaii

Nosso pacote inclui: Passagem aérea
S.Paulo/Honolulu/Kauai/Maui/S.Paulo em
classe econômica; 2 noites no Royal
Hawaiian Hotel (5*) Honolulu; 2 noites
no Sheraton Poiopu Beach (5*) Kauai; 3
noites no Maui Prince Hotel (5*); 12
refeições; visitas e traslados privativos.
US$ 4.940 (18 fev a 30 jun).

Muito mais que um sonho!

O som metálico das guitarras e o calor da percussão
na música havaiana dão o tom da sensualidade
encantadora que envolve essas ilhas. Altas
montanhas cobertas de verde, vulcões, as praias
mais fantásticas do planeta e a mais deslumbrante
visão do céu noturno que se pode imaginar levam-
nos a crer que as ilhas havaianas existem
especialmente para inspirar o romance nas pessoas.
Não admira que elas tenham sido cenário recorrente
das produções protagonizadas por Elvis Presley nos
anos 60. Resorts magníficos e muitas opções de
lazer e esporte tornam o Hawaii um destino
completo para quem quer viver momentos mágicos.
Aloha!
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Miami

Nosso pacote inclui: Passagem aérea
S.Paulo/Miami/S.Paulo em classe
econômica, 6 noites de hospedagem;
traslados privativos
Ritz Carlton Coconut Grove (5*) - US$
2.237 (5 jan a 18 fev) - US$ 2.057 (19 fev
a 17 mai);
Turnberry Isle (5*), Aventura - US$ 2.402
(5 jan a 18 fev) - US$ 1.692 (13 abr a 17
mai);
Mandarin Oriental (5*), Miami - US$ 2.921
(5 jan a 18 fev) - US$ 2.572 (13 abr a 17
mai).

No ritmo do amor!

Vibrante, alegre e cercada por atrações
interessantes, Miami é também um dos destinos
mais votados por apaixonados em busca de
momentos mágicos. Para garantir o clima
romântico, a cidade oferece hotéis e resorts que
são tão absolutamente deslumbrantes que chegam
a concorrer com as muitas opções de
entretenimento que a própria cidade oferece — o
que não é exatamente um problema para os
apaixonados. Embarque nessa!
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Hayman

Palm Superior Room US$ 320 (até 31 mar) - US$ 334 (1
abr a 30 set); Pool Superior Room US$ 454 (até  30 set);
Lagoon Superior Room US$ 500 (até 31 mar) - US$ 511
(1 abr a 30 set).
Valores em quarto duplo por noite.

Sob medida para o lazer!

Planejada nos mínimos detalhes para atender às mais
exigentes expectativas, Hayman é um dos destinos ideais
para quem quer apenas relaxar e curtir o céu azul e calor
tropical. Spa, opções esportivas, piscinas fantásticas,
apartamentos bem equipados e serviço atencioso
completam este resort alto astral localizado na Austrália,
perto da Grande Barreira de Corais. Venha viver essa alegria!
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Tahiti

Nosso pacote inclui:
Passagem aérea S.Paulo/Santiago/
Papeete/Moorea/Bora Bora /S.Paulo
em classe econômica com LanChile e
Air Tahiti; 2 noites em bangalô sobre
a água no Sheraton Moorea (5*); 4
noites em bangalô sobre a água no
Bora Bora Pearl Beach Resort (5*);
1 noite no Hyatt Santiago (5*); day
use em Papeete; café da manhã e
traslados privativos.
US$ 4.510  (até 14 abr).

Wind Song na Polinésia Francesa.
8 dias de cruzeiro a bordo do Wind
Song, visitando Tahiti, Bora Bora,
Moorea, Raiatea e Huanine
US$ 2.090 (24 jan a 12 dez - categoria
B).

Existe mesmo!

Quem já foi, sabe: são necessárias umas 48 horas para começar a ter
certeza de que se está realmente acordado e que o Tahiti é real. A cor
da água, as cores que o sol pinta nas praias conforme muda de ângulo
no céu, o verde das palmeiras, enfim, tudo conspira para fazer com
que o Tahiti mais pareça ficção que realidade. Isso, sem falar nas
instalações fantásticas dos hotéis e do padrão de serviço
extraordinário, caracterizado por extrema simpatia e discrição. Nada
melhor para viver um grande amor do que esse país que parece ter sido
inventado para fazer as pessoas felizes. Viva lá a sua história!
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A chegada do verão no hemisfério sul permite que o viajante possa visitar cenários tão surpreendentes e
deslumbrantes quanto inacessíveis nos meses de inverno. Se por um lado a  proximidade da porção sul do
continente americano com a Antártida torna pouco conveniente visitá-la no inverno por causa das frentes
frias e do mar bravio, por outro foi fundamental para a preservação do seu patrimônio natural. Remanescentes
da última glaciação, as geleiras no sul do Chile e da Argentina são testemunhas majestosas do passar dos
séculos. A combinação de terra, mar e gelo também é o lar de muitas espécies de baleias, focas, pingüins, etc.
Para completar, companhias de navegação e resorts criaram paraísos de conforto e estilo para permitir aos
amantes da natureza chegar ainda mais perto das Terras do Fim do Mundo e ver o espetáculo que a natureza
preparou na altas latitudes. Vá antes que o aquecimento global mude essa paisagem!

Aventura e NaturezaAventura e Natureza
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Mare Australis
Desafiador e apaixonante!

Na Era dos Grandes Descobrimentos, a passagem do Oceano
Atlântico para o Pacífico desafiava a capacidade humana.
Navegadores dotados daquele tipo de coragem que beira a
insanidade, como Fernão de Magalhães, resolveram
enfrentar o monstro que havia nas altas latitudes. Hoje
sabemos que essas criaturas temidas pelos marujos são as
monumentais massas de água e as ondas gigantescas.
Graças á moderna tecnologia, viajar por essa região entre
Punta Arenas e Ushuaia já não é mais uma temeridade e
sim um enorme prazer. Embarque nos cruzeiros nessa região
e descubra um novo ângulo do seu continente com todo
conforto. Boa viagem!

Punta Arenas/Ushuaia/Punta Arenas ou
Ushuaia/Punta Arenas/Ushuaia
8 dias a partir de US$ 1.659 (jan e fev);
US$ 1.152 (abr).
Punta Arenas/Ushuaia
5 dias a partir de US$ 1.244 (jan e fev);
US$ 785 (abr).
Ushuaia/Punta Arenas
4 dias a partir de US$ 1.078 (jan e fev);
US$ 681 (abr).



28

Skorpios
Aventura confortável!

Com ambientes que mais parecem de um hotel do que
de um barco valente projetado para navegar em mares
gelados, junto a icebergs e geleiras, os barcos da
frota Skorpios conseguem reunir a bordo o melhor de
dois mundos: a sensação de aventura e conforto total.
As rotas levam os viajantes a descobrir o quanto a
natureza no litoral e na Patagônia chilena pode ser
deslumbrante e selvagem. Não adie mais essa chance
de fazer suas próprias descobertas!

Puerto Montt/Puerto Montt
7 dias a bordo do Skorpios III
A partir de US$ 1.400 (dez a fev);
US$ 1.200 (mar a mai).
7 dias a bordo do Skorpios II
A partir de US$ 950 (dez a fev);
US$ 850 (mar a mai).

Balmaceda/Balmaceda
4 dias a bordo do Skorpios I
A partir de US$ 520 (27 dez a 14 mar);
US$ 430 (21 mar a 9 mai).
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Catamaranes del Sur
O melhor companheiro!

Projetados especialmente para permitir o acesso com
segurança às enseadas, onde o Oceano Pacífico se
encontra com as geleiras e para proporcionar conforto
para seus passageiros na Patagônia Chilena, as
embarcações da frota podem levá-lo até onde outros
barcos não se atrevem a ir, como a região dos icebergs,
por exemplo. Além disso, botes infláveis acoplados
ao catamarã permitem o desembarque em locais tão
fascinantes quanto inacessíveis. Na volta das
expedições desfrute do conforto e do calor humano
do Hotel Loberías del Sur. Viva essa aventura!

Nosso pacote inclui:
3 noites de hospedagem no hotel Loberías
del Sur; excursão de catamarã até a Laguna
San Rafael; visita ao parque Aikén del Sur;
pensão completa e traslados.
US$ 730 (até 15 abr).
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Patagônia Argentina
Um mundo de descobertas!

Os arrulhos dos pingüins, os urros das focas e leões
marinhos e o azul profundo das grandes geleiras fazem
parte do cotidiano na Patagônia Argentina. Nesta região
de natureza agreste e paisagens grandiosas, os pioneiros
encontraram a coragem de se estabelecerem. Hoje, essas
terras já não são tão distantes e, embora as condições
naturais continuem rigorosas, a hospitalidade dos
argentinos é capaz de mostrar os ângulos mais adoráveis
desta região maravilhosa e indomável. Hotéis de
altíssimo padrão como a Hosteria Los Notros e o Las
Hayas tornam ainda mais fantástica a visita ao sul da
Argentina. Descubra outra maneira de viver!
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Romantismo além do horizonte!

Nos meses de verão, a vida floresce nos bosques em volta dos lagos de
Bariloche e San Martín de Los Andes. É uma verdadeira explosão de
cores e aromas, que cria o cenário ideal para a realização de esportes ao
ar livre como hiking, mountain biking, pesca convencional e fly fishing
e ainda excursões para observar animais e pássaros. Além disso, os dias
muito azuis, as longas tardes banhadas pela luz amarela do sol poente
e as  noites repletas de estrelas convidam ao romance. Viva esse paraíso!

Nosso pacote inclui:
Passagem aérea S.Paulo/Rio
Gallegos/Ushuaia/S.Paulo  em
classe econômica; 3 noites na
Hosteria Los Notros (5*); 3
noites no Las Hayas (5*);
Trecking em glacial, visitas,
excursões e traslados; café da
manhã e 6 refeições.
US$ 2.612 (05 jan a 20 mar).

Nosso pacote inclui:
Passagem aérea S.Paulo/San Martin e Bariloche/S.Paulo em classe
econômica; 2 noites no La Cheminee (4*) San Martin de Los Andes, 2
noites na Hosteria Las Balsas (4*) Villa La Angostura; 3 noites no
Llao Llao (5*) Bariloche; café da manhã, visitas e traslados privativos.
US$ 1.871  (até 31 mai).

Região dos Lagos
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O calor da terra!

Das entranhas da terra vem a água quente e poderosa
destas termas no sul do Chile. Além de um fabuloso
spa com tratamentos de saúde, beleza e bem-estar, o
resort construído ao redor das termas se propõe a ser
um oásis de tranqüilidade, um lugar para esquecer
que existem pressões, pressa, poluição e problemas.
Com altíssimo padrão de conforto e uma agenda de
atividades que incluem caminhadas pela região,
cavalgadas, passeios de barco, esportes e pesca,
piscinas internas e externas, esse resort vai conquistar
você. Deixe-se aquecer pela hospitalidade chilena!

Termas de
Puyehue

Nosso pacote inclui:
Passagem aérea S.Paulo/Santiago /Osorno/
S.Paulo em classe econômica com LanChile;
3 noites em Termas de Puyehue (4*); 2
noites no Hyatt Santiago (5*); café da
manhã; 3 jantares; city tour em Santiago e
traslados.
US$ 1.144 (7 dez a 11 fev);
US$ 1.089 (12 fev a 21 jun).
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Explora
Aventura com muita sofisticação!

No calor do deserto do Atacama ou no frio da
Patagônia chilena, os resorts Explora mostram extrema
elegância nos apartamentos, serviço impecável e as
mais variadas atividades para explorar a natureza em
torno das propriedades. A cada noite, os hóspedes e
guias escolhem a programação para o dia seguinte,
de acordo com o clima e os interesses do grupo. Chefs
de cozinha premiados e adegas repletas de
preciosidades completam o charme destes resorts
extraordinários. Explore!

Nossos pacotes incluem:
Hospedagem; meia pensão; vinhos e bebidas;
expedições diárias; guias bilíngües;
equipamento e traslados.
Explora Patagônia (5*): 3 noites: US$ 1.234
(até 31 ago); 7 noites: US$ 2.323 (até 31
mar) - US$ 2.181 (1 abr a 31 ago). Promoção:
Abril até Agosto; fique 4 noites e pague 3.
Explora Atacama (5*): 3 noites: US$ 1.296
(até 31 ago); 7 noites: US$ 2.441 (até 31) -
US$ 2.295 (1 abr a 31 ago). Promoção: de
Abril até Agosto; fique 4 noites e pague 3.
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Mendoza

Nosso pacote inclui:
Passagem aérea S.Paulo/Mendoza/S.Paulo em
classe econômica; 6 noites no Park Hyatt (5*)
Mendoza; meia pensão com vinhos; explorações
privativas ou visitas com desgustação diária;
3 sessões de massagens; acesso ao spa e
cassino; traslados privativos.
US$ 1.525 (até 26 fev).

Um novo ângulo da Argentina!

Internacionalmente famosa pela produção de vinhos
finos, a região de Mendoza é uma das mais prósperas
da Argentina e reflete simpatia e bom gosto.
Recentemente, a capital ganhou mais um diferencial
do qual se orgulhar: o Park Hyatt Mendoza, um dos
mais sofisticados hotéis da América Latina. Com
cassino, spa, estrutura para prática de esportes e
serviço cuidadoso, esse novíssimo hotel é uma atração
em si, embora à sua volta existam algumas das
paisagem mais fantásticas da Argentina. A partir do
dessa ilha de conforto, é possível fazer passeios com
veículo 4x4, raftings, rapel, tirolesa, cavalgadas e
muito mais. Descubra essa novidade!
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Ao sul do silêncio!

Próximo à Laguna e ao Glacial San Raphael, o Hotel e Spa
Termas de Puyuhuapi possui um centro de talassoterapia —
tratamentos com água — completíssimo, capaz de oferecer
os mais diversos tratamentos de saúde, beleza e relaxamento.
Um ambiente onde a informalidade é tão sedutora quanto a
beleza da paisagem da região norte da Patagônia Chilena.
Descubra esse encanto!

Patagonia
Connection

Nosso pacote inclui:
Passagem aérea S.Paulo/Balmaceda/S.Paulo em classe
econômica com LanChile; 5 noites no Hotel Termas de
Puyuhuapi (4*) com pensão completa; 2 noites no Hotel
Regal Pacific (5*) em Santiago com café da manhã; excursão
e traslados. US$ 2.440 (21 dez a 20 mar); US$ 1.990 (21 mar
a 4 mai).

Só terrestre
Hospedagem em Termas de Puyuhuapi; pensão
completa com vinhos; excursão no catamarã
Patagonia Express; uso do spa e piscinas termais;
traslados.
3 noites a partir de US$ 1.155 (21 dez a 20 mar);
US$ 735 (até 20 dez e de 21 mar a 4 mai). 5 noites
a partir de US$ 1.550 (21 dez a 20 mar); US$ 1.100
(até 20 dez e de 21 mar a 4 mai).
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Quem a vê brilhando branca, inocente e pacífica não imagina o efeito avassalador que a neve provoca nos fãs
dos esportes de inverno. Deslizar montanha abaixo puxado pela gravidade provoca  sensações tão poderosas
quanto inesquecíveis. O esquiador ou snowboarder brinca com suas habilidades, descobre novos movimentos,
aperfeiçoa suas manobras, ultrapassa seus limites enquanto se mistura às paisagens deslumbrantes das montanhas
e experimenta uma emoção muito peculiar, incomparável, que só é possível nos cenários cobertos de branco.
Com o sangue correndo rápido nas veias, a vida parece ganhar uma intensidade especial.
Se jogue nessas sensações!

Ski EmotionSki Emotion
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No limits

Sem limites para a emoção!

O ar frio da montanha e a neve fresca brilhando sob o
sol têm o poder de inspirar as pessoas a desafiarem a
gravidade, brincarem com a velocidade e se divertirem
com o perigo. Com o tempo, esquiadores e
snowboarders ficam viciados na adrenalina que as
descidas provocam e passam a buscar desafios cada
vez mais radicais. Para satisfazer esse desejo, criamos
soluções como acesso às pistas mais desafiadoras ou
formas de alcançar neve virgem em áreas onde sequer
existem pistas marcadas. Para viver aquelas cenas
dignas dos filmes do 007. Radical!

Nosso pacote em Titlis inclui:
3 noites no Ramada Treff Hotel (4*); 3 dias de ski-
lift e aluguel de equipamento e seguro viagem.
US$ 557 (jan); US$ 592 (fev e mar).

Nosso pacote em Vail inclui:
Passagem aérea S.Paulo/Vail Eagle/S.Paulo em classe
econômica com American Airlines; 7 noites de
hospedagem; 6 dias de ski-lift; taxas locais e seguro
viagem.
The Lodge at Vail (5*) - US$ 2.400 (5 jan a 13 fev);
US$ 2.675 (14 fev a 29 mar).
Manor Vail Lodge (4*) - US$ 2.348 (5 jan a 13 fev);
US$ 2.835 (14 fev a 29 mar).
Chateau Vail (3*) - US$ 1.768 (5 jan a 12 fev);
US$ 1.937 (13 fev a 30 mar).

Nosso pacote Tyax Heliskiing Experience inclui:
7 noites de hospedagem no Tyax Mountain Lake
Resort; pensão completa; 6 dias completos de heli-
ski; traslados. A partir de US$ 5.650.
3 noites de hospedagem com 2 dias de heli-ski.
A partir de US$ 2.590.
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Snowboard Kingdom
A onda mais “cool” do planeta!

Roupas largas, cores fortes, gorro de lã na cabeça, fones
no ouvido e muita atitude. Basta um olhar para
reconhecer um snowboarder. Alguma coisa no fato de
surfar montanha abaixo em um jogo de equilíbrio, força,
perícia e ousadia radical dá aos praticantes de
snowboard uma ginga especial, uma aura de
autoconfiança tranqüila que só quem domina as manobras
radicais pode ter. Como acontece com o surf, a galera
do snowboard tem sua própria linguagem, seus ídolos,
seu jeito de vestir, sua música e — claro — seus “points”
favoritos. No topo da lista das montanhas prediletas
pelos snowboarders estão Whistler, no Canadá; Vail, no
Colorado, e Verbier, na Suíça. Não perca essa onda!
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Nosso pacote em Vail inclui:
Passagem aérea S.Paulo/Vail
Eagle/S.Paulo em classe
econômica com American
Airlines ; 7 noites de
hospedagem; 6 dias de ski-
lift; taxas locais e seguro
viagem.
New Antlers (4*)
US$ 2.220 (6 a 22 jan);
US$ 2.460 (15 fev a 30 mar).
The Wren (3*)
US$ 2.234 (22 dez a 4 jan);
US$ 1.809 (5 jan a 12 fev).

Nosso pacote em Verbier inclui:
Passagem aérea S.Paulo/Genebra/S.Paulo em classe econômica; 7
noites de hospedagem com meia pensão; taxas locais e seguro
viagem.
Montpelier (4*)
US$ 2.353 (29 jan a 19 abr).
Bristol (3*)
US$ 1.945 (4 jan a 31 jan);
US$ 1.803 (1 fev a 14 mar).

Nosso pacote em Whistler inclui:
Passagem aérea S.Paulo/Vancouver/S.Paulo em classe econômica
com Air Canada; 7 noites de hospedagem; traslados, taxas locais
e seguro viagem.
The Westin Resort & Spa (5*)
US$ 2.728 (Natal e Ano Novo);
US$ 2.017 (Carnaval).
Crystal Lodge & Suites (4*):
US$ 1.981 (Natal e Ano Novo);
US$ 1.695 (Carnaval).
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Uma festa para os olhos!

Em algumas partes deste planeta, o Criador simplesmente deixou a modéstia de lado e fez maravilhas. Esse é
o caso do lago azul turquesa envolvido pelas belas montanhas  em Lake Louise, dos enormes maciços de
granito em Banff nas Rochosas canadenses e da inacreditável transparência da água de Lake Tahoe, na
Califórnia. Nestes lugares, o simples fato de abrir os olhos e olhar em volta provoca emoção. Românticos,
sofisticados e alegres esses destinos de beleza extraordinária oferecem atividades que aproximam ainda mais
o visitante dos cenários como, por exemplo, os passeios de trenó puxados por cães Huski nas noites de lua
cheia em Lake Louise. Deixe-se levar pela beleza!

Encanto Natural
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Nosso pacote em Lake Louise inclui:
Passagem aérea S.Paulo/Calgary/S.Paulo em classe
econômica com Air Canada; 7 noites de hospedagem;
traslados, taxas locais e seguro viagem.
Fairmont Chateau Lake Louise (5*) - US$ 1.620 (4
jan a 31 jan); US$ 1.790 (12 fev a 3 abr).
Fairmont Banff Springs (5*) - US$ 1.980 (21 dez a
3 jan); US$ 1.619 (4 a 31 jan).
Banff Park Lodge (4*) - US$ 1.362 (5 a 31 jan);
US$ 1.365 (12 fev a 20 abr).

Nosso pacote em Heavenly - Lake Tahoe inclui:
Passagem aérea S.Paulo/Reno/S.Paulo em classe
econômica com American Airlines; 7 noites de
hospedagem; 6 dias de ski-lift; taxas locais e seguro
viagem.
Marriott´s Timber Lodge (5*) - US$ 1.983 (5 a 31
jan); US$ 2.087 (2 a 23 mar).
Lakeland Village (4*) - US$ 1.804 (5 a 11 jan e 20
a 30 jan); US$ 1.924 (17 fev a 29 mar).
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Aprés-ski
Quando a sobremesa é mais doce!

Esquiar o dia todo é um enorme prazer, mas quando
as pistas fecham, é hora do entretenimento.
Restaurantes, bares e discotecas, shows e cassinos
seduzem os atletas, alguns até se entusiasmam mais
com o aprés-ski do que com o ski. Mesmo quem não
esquia vai adorar a badalação de destinos como Aspen,
Lake Tahoe e Courchevel. Nesses resorts esportistas e
bon vivants sempre tem o que comemorar.
Deixe os bons tempos rolarem!

Nosso pacote em Heavenly - Lake Tahoe inclui:
Passagem aérea S.Paulo/Reno/S.Paulo em classe
econômica com American Airlines; 7 noites de
hospedagem; 6 dias de ski-lift; taxas locais e seguro
viagem.
Marriott Grand Residence (5*)
US$ 1.983 (5 a 31 jan).
Harvey Resort & Casino (4*)
US$ 1.611 (5 a 23 jan);
US$ 1.683 (24 jan a 24 mar).
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Nosso pacote em Courchevel inclui:
Passagem aérea S.Paulo/Genebra/S.Paulo em classe
econômica; 7 noites de hospedagem com meia pensão
e seguro viagem.
Carlina (5*) - US$ 3.559 (12 a 28 jan);
US$ 3.635 (8 fev a 15 mar).
Bellecôte (4*) - US$ 3.418 (12 a 28 jan);
US$ 3.333 (8 fev a 15 mar).

Nosso pacote em Aspen inclui:
Passagem aérea S.Paulo/Vail Eagle/S.Paulo em classe
econômica com American Airlines; 7 noites de
hospedagem; 6 dias de ski-lift; taxas locais e seguro
viagem.
Sky Hotel  (5*) - US$ 2.862 (20 dez a 5 jan);
US$ 2.482 (6 jan a 7 fev).
Aspen Mountain Lodge (3*) - US$ 1.706 (5 jan a 1
fev); US$ 1.939 (8 fev a 28 mar).
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A convivência com o poder do oceano e do clima nos ensina uma certa humildade e nos libera da tensão de
ter de decidir tudo e de sempre estabelecer a velocidade para os acontecimentos nas nossas vidas. Na
verdade, é nessa falta de controle, nessa submissão ao que é maior que reside a mais sedutora magia da
navegação para quem vive o cotidiano estressante deste mundo de congestionamentos, Internet e celulares
porque num navio o tempo corre de uma forma muito particular. Como o ritmo da viagem é definido por
outros, o viajante tem total liberdade para escolher o que fazer com seu tempo. Inclusive, empregá-lo única
e exclusivamente em atividades que lhe proporcionem prazer. Por isso, selecionamos alguns temas e roteiros
que vão tornar ainda mais sedutora a possibilidade de ter um tempo para si mesmo. Embarque nessa!

CruzeirosCruzeiros
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Um Brinde à Vida

Embarque num mar de sabores!

Cheio de sutilezas e variações, o mundo da eno-gastronomia
é profundamente sedutor. Quanto mais se conhece e estuda
vinhos, maior é o desejo de experimentar e discutir safras,
origens, “terroir”, fermentação e envelhecimento. Há ainda o
delicioso jogo de harmonizar vinhos e pratos. Para completar,
a oportunidade de compartilhar os prazeres da mesa com
outros gourmets em belíssimos cenários deste planeta. Cheers!

Wine Series na Europa
Ferrari-Carano: 7 dias de Roma a Barcelona a bordo do Silver
Cloud. A partir de US$ 4.595 (saída 15 mai cabine Vista).
Niebaum-Coppola: 6 dias de Roma a Cannes a bordo do Silver
Shadow. A partir de US$ 4.595 (saída 23 jul, cabine Vista).
Robert Mondavi: 10 dias de Rouen a Lisboa a bordo do Silver
Cloud. A partir de US$ 7.195 (saída 7 ago, cabine Vista).

Crystal Wine and Food Festival na China e Japão
14 dias de Yokohama a Beijing a bordo do
Crystal Harmony, visitando Kobe, Hiroshima e
Shangai. A partir de US$ 3.895 (saída 23 mar.
cabine G). Para esta saída, serão oferecidos 3
dias em Beijing, com hospedagem, refeições e
visitas. Consulte-nos sobre os descontos de US$
750 a US$ 1.000 por cabine conforme as saídas.



46

Spa Cruises
Percorra a rota do bem-estar!

Desde a Grécia Antiga, Hipócrates, o pai da medicina,
dizia que onde há saúde há beleza, e vice-versa. Milênios
depois, a sabedoria grega continua válida. Algumas
companhias de navegação desenvolveram em seus navios
spas extraordinários. Além das instalações luxuosas, esses
centros de bem estar com profissionais experientes e
altamente especializados capazes de recomendar e aplicar
as mais eficientes técnicas de tratamento,
rejuvenescimento e beleza. Para completar, o ar puro do
alto mar, o sol e a culinária muito especial de bordo
conspiram com os tratamentos para devolver os
passageiros à terra firme ainda mais saudáveis e bonitos
do que no dia do embarque. Viva a beleza!

Fort Lauderdale a Los Angeles
15 dias visitando Cozumel, Cartagena, Canal do Panamá,
Puntarenas e Acapulco a bordo do Crystal Harmony.
A partir de US$ 3.705 (saída 12  fev. cabine G).

ResidenSea oferece  tratamentos de 7 dias a partir de
US$ 2.715.
Total beauty, well being, rejuvenation & body shape
programs, disponíveis em qualquer itinerário do
ResindenSea.
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Uma maré de inspiração!

O delicado prazer que a arte proporciona é o tema de viagens onde
a beleza do roteiro serve como inspiração para a apreciação das
artes  plásticas e do “art de vivre”. Esses mergulhos no mundo das
cores e das formas tem um imenso poder de renovar a mente e o
espírito e de aproximar pessoas que tenham sensibilidade semelhante
para o belo. Faça das suas férias uma obra-prima!

Art Cruises

Jornada
pela Arte

Navegando a bordo do Norwegian Dawn, o novo navio da Norwegian
Cruise lines, você viajará com vários quadros originais de Van Gogh,
Matisse, Andy Warhol, Renoir e Monet.

O Norwegian Dawn está no Caribe de dez a abr (saídas de Miami 11
e 25 jan, 8 e 22 fev, 8 e 22 mar, 5 e 19 abr).
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O Melhor do Oriente
Descubra o outro lado do mundo!

Para quem sempre viveu no Ocidente, o Oriente traz
mais novidades e surpresas do que um outro planeta.
Desde as características físicas dos povos orientais
— há vários tipos de olhinhos puxados — até estética
dos prédios, das obras de arte e das roupas, passando
pelos princípios que orientam a culinária e os
tratamentos, tudo é diferente do que conhecemos.
Nas últimas décadas, algumas cidades orientais se
ocidentalizaram, mas até esse processo é fascinante
de se ver. Os roteiros de navegação são a melhor
fórmula para conhecer essa diversidade e penetrar nos
mistérios do oriente por seu mais belo ângulo.
Descubra esse fascínio!
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Mar de China
15 dias de Beijing a Hong Kong a bordo do Crystal Harmony,
visitando Qingdao, Shangai, Nagasaki e Taiwan.
A partir de US$ 4.225 (saída 31 mar. cabine G).
Mesmo roteiro, inverso, com saída de Hong Kong dia 15 abr.
Para estas saídas, serão oferecidos 3 dias em Beijing, com
hospedagem, refeições e visitas. Consulte-nos sobre os descontos
de US$ 750 a US$ 1.000 por cabine conforme as saídas.

ResidenSea estará no Pácifico de jan a jun de 2003, visitando
a Polinésia Francesa em jan, Nova  Zelândia e Austrália em fevereiro
e março, Tailândia, Cingapura, Malásia, Vietnam, China, Taiwan
e Japão de abril a junho de 2003. US$ 300 por noite.
Promoção 2003 válida na maioria dos itinerários com um mínimo
de 3 noites.

10 dias de Hong Kong a Bangkok a bordo do Silver Wind,
visitando Hanói e Ho Chi Minh.
A partir de US$ 5.995 (saída 24 jun).
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Europa

Nada pode ser mais romântico!

Nos grandes cenários naturais, nos testemunhos da
História da civilização ocidental e nos detalhes que
caracterizam cada povo, a Europa sempre nos fascina
e nos provoca aquela sensação de reencontro com as
raízes. Para quem sempre viveu no Novo Mundo, as
civilizações e culturas européias tem o poder de nos
ensinar e de uma forma quase mágica nos completar
ao reestabelecer a ligação com a História Antiga que
foi afrouxada quando nossos antepassados imigraram.
De alguma forma, as histórias sobre as odisséias dos
gregos, das conquistas dos romanos, das invasões
bárbaras e das guerras medievais e modernas ganham
outro sentido depois que visitamos seus países.
Embarque nessa viagem pelo tempo!
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Casino
Cruises

Mediterrâneo
7 dias a bordo dos SeaDream I & II,
na Côte d´ Azur e Costa Almafitana.
A partir de US$ 3.795 (mai a set).

7 dias a bordo do Wind Surf, no mar
mediterrâneo: US$ 2.226 (4 a 25 mai);
US$ 2.560 (1 a 22 jun) (cat. B).

Ilhas Gregas
7 dias de Atenas a Istambul a bordo
do Wind Spirit vistando Mykonos,
Santorini, Rhodes e Kusadasi.
US$ 2.760 (17 mai a 26 jul);
US$ 2.560 (2 a 30 ago) (cat. B).

Crystal Symphony na América do Sul
28 dias de Fortaleza a Valparaiso a bordo do Crystal Symphony,
visitando Rio de Janeiro, Montevideo, Buenos Aires, Falkland & King
George Islands, Ushuaia, Punta Arenas e Puerto Montt.
A partir de US$ 12.615 (28 jan cab. E) ou a partir de US$ 10.700,
embarcando no Rio de Janeiro dia 1 fev (cab. E).

Eletrizantes e sofisticados!

Tensão e explosão no momento em que a roleta ou os dados param
ou o suspense dos jogos de cartas, como o bacarat e o poker. Seja
qual for o jogo, o fato é que os momentos passados nos cassinos são
cheios de vibração. Mas, os jogadores experientes dizem que a Sra.
Sorte só visita ambientes inspiradores. Por isso, os cassinos dos
navios da Crystal Cruises oferecem os mais elegantes jogos e uma
atmosfera de sofisticação que tornou-se rara em boa parte dos
cassinos. Aposte nisso!
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Caribe
Um roteiro para curtir a vida!

No Caribe parece que até o vento diz “No problem”. Esse jeito de ser simpático, alegre e cheio de ritmo dos
que nasceram em ilhas com nomes sonoros parece criar uma aura que envolve a tudo e a todos. Viver
intensamente o mar, o sol, a música e a alegria é o prato principal de quem embarca nos cruzeiros pelo
Caribe. Com essa dieta de prazer enriquecida por paraísos ecológicos e de compras, não há stress que possa
resistir a uma total renovação de mente e espírito. Relaxe e aproveite essa onda!

7 dias a bordo dos SeaDream I & II, vistando
Guadalupe e as Ilhas Virgens Americanas e
Britânicas. A partir de US$ 1.999 (jan a abr).

7 dias a bordo do Wind Spirit, visitando St.
Thomas, St. John, St. Martin, St. Barthelemy,
Tortola e Virgin Gorda. US$ 1.980 (11 e 25 jan);
US$ 2.180 (1 fev a 29 mar) (categoria B).

7 dias a bordo do Silver Cloud, visitando
Barbados, Virgin Gorda, St Martin, Dominica e
Antigua. A partir de US$ 4.595 (saída 24 fev).
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Todo o fascínio da América do Sul!

Esticando-se do Equador para o Pólo Sul, a América do Sul possui
uma diversidade de paisagens e clima extraordinária e só a navegação
permite ao viajante perceber o quanto esse continente é fascinante.
Mas, não é só a natureza que é fascinante. As rotas, estabelecidas na
época dos Grandes Descobrimentos, também. Há ainda a alegria de
viver dos brasileiros, uruguaios, argentinos e chilenos. Boa viagem!

Desafio Austral

8 dias de Valparaiso a Ushuaia a bordo do Silver Shadow, visitando
a costa Chilena. A partir de US$ 7.095 (saída 20 jan).

7 dias de Buenos Aires a Rio de Janeiro a bordo do Silver Shadow,
visitando Punta del Este. A partir de US$ 6.595 (saída 5 fev).

21 dias de Valapraiso a Rio de Janeiro a bordo do Holland América
Ryndam, visitando Puerto Montt, Punta Arenas, Ushuaia e Buenos
Aires. A partir de US$ 4.318 (saída 24 jan) (cat. H)

20 dias de Rio de Janeiro a Valparaiso a bordo do Holland América
Amsterdam, visitando Buenos Aires, Ushuaia, Punta Arenas e Puerto
Montt. A partir de US$ 7.858 (saída 20 jan) (cat. H).

16 dias de Buenos Aires a Manaus a bordo do Seven Seas Navigator,
visitando Montevideo, Rio de janeiro, Fotaleza e o rio Amazonas.
A partir de US$ 6.895 (saída 31 jan) (cat. H). Desconto de 50%
para a 2ª pessoa.

18 dias de Valapraiso a Buenos Aires a bordo do Seabourn Pride,
visitando  Puerto Montt, Puerto Chacabuco, Puerto Natales, Punta
Arenas, Ushuaia. A partir de US$ 6.300 (saída 22 jan) (cat. A)

12 dias de Fort Lauderdale a Rio de Janeiro a bordo do Queen Mary
2. A partir de US$ 2.499 (saída 11 fev) (cat. C3)
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A avidez intelectual é um traço característico em muitas pessoas. Para esse tipo de pessoa, é fundamental
receber “doses” bem proporcionadas de arte e cultura para garantir o bem-estar do espírito e agradar aos
sentidos. Dar à visão cores e formas arranjadas com beleza e criatividade, presentear a audição com performances
musicais perfeitas, estimular o paladar com a dança dos sabores são algumas das maneiras de encontrar
satisfação, permitir ao tato a descoberta de novas sensações. Há algumas cidades como Paris, New York,
Philadelphia e Buenos Aires que oferecem de modo especialmente intenso atrações que os amantes da arte e
da cultura buscam e que são um verdadeiro banquete para quem busca satisfação intelectual, bons restaurantes,
espetáculos, vida noturna e compras. Não adie essa festa para os seus sentidos!

Arte &
Cultura
Arte &
Cultura
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Buenos Aires
Vizinha culta e charmosa!

O amor dos argentinos pelas artes e pela cultura é tão
presente na vida de Buenos Aires quanto sua paixão
pelo futebol. A capital tem a mais extensa temporada
de ópera da América Latina, um elenco de restaurantes
e casas noturnas excepcionais e museus importantes.
Inaugurado em julho de 2002 o Museu Evita conta a
história da primeira-dama Eva Duarte Perón. A arte
argentina traduz a intensidade de sentimentos que
caracteriza a terra natal do tango. Viva essa emoção!

Nosso pacote inclui:
Passagem aérea S.Paulo/Buenos Aires/S.Paulo em
classe econômica; 6 noites no Sofitel Buenos Aires
(5*) com  café da manhã; visitas ao ateliê de 3
pintores ou escultores; visitas ao Museu de Arte
Latino-Americano e Museu Nacional de Bellas Artes;
café da manhã; um jantar e traslados privativos.

US$ 949 (até 31 mar);
US$ 1.123 (1 abr a 30 jun).
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Philadelphia
O lar da filosofia!

Fundada por idealistas dispostos a construir uma
nação em que a liberdade de pensamento e expressão
seria a regra, Philadelphia tem seguido sua vocação
à risca. Além de ter sido o berço da Independência
dos EUA, a cidade que traz no nome o apego à filosofia
e foi a primeira capital federal dos EUA. Deste tempo
para cá pouco mudou. Philly continua culta,
sofisticada e deliciosamente aberta a novos conceitos,
como convém aos intelectuais genuínos. Previ-
sivelmente, a cidade oferece museus extraordinários,
lojas das melhores griffes e restaurantes de alto padrão.
Descubra essa maravilhosa cidade!

Nosso pacote inclui:
Passagem aérea S.Paulo/Philadelphia/S.Paulo em classe
econômica; 4 noites de hospedagem; ingressos para
The Barnes Foundation, Philadelphia Museum of
Arts e Rodin Museum; traslados.
The Ritz Carlton (5*) - US$ 1.904 (até 23 jan);
US$ 1.834 (24 jan a 31 mar).
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Ritz Paris
A cidade do estilo no melhor estilo!

Paris vive o conceito de elegância como nenhum
outro lugar do mundo. Assim, a melhor maneira de
viver a Cidade Luz é mergulhar na sua capacidade
de ser chic. E não há nada mais eficiente para se
tornar parte da sofisticação do que  se hospedar
em um dos hotéis lendários da cidade, o Ritz Paris,
e aproveitar sua localização excelente para visitar
as obras dos grandes mestres em alguns dos mais
importantes museus do mundo como o Louvre e o
D’Orsay, com o benefício extra de não ter de pegar
filas para compra de ingressos graças a um passe
que garante entrada livre nos museus.
Viva a elegância!

Para Qualquer reserva de pelo menos 2 noites no
Ritz Paris (5*), oferecemos um passe museus dando
direito à visita.
Quarto duplo superior: a partir de US$ 565 por
noite (até 31 mar).
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New York
Sofisticação na capital do mundo!

Depois de um certo estágio de
refinamento, as pessoas buscam
lugares e situações em que a
sofisticação é a regra. Visitar um bom
museu ou planejar uma noite na
ópera são rituais de prazer. Escolher
uma roupa especial, caprichar na
maquiagem, usar aquele perfume
especial e assistir a uma ópera em
um teatro magnífico, como o
Metropolitan Opera, equivale a uma
homenagem ao seu próprio bom
gosto. Nestes tempos em que a
correria absorveu o espaço para o
prazer, se permitir uma dose de “pomp
and circunstance” é um delicioso
acontecimento. Viva com arte!

Nosso pacote inclui:
Passagem aérea S.Paulo/New York/
S.Paulo em classe econômica; 6
noites de hospedagem; 1 ingresso
para The Metropolitan Museum of
Art; 1 ópera no The Metropolitan
Opera; traslados.
The Ritz Carlton Central Park (5*)
US$ 2.635 (até 23 jan); US$ 2.563
(24 jan 31 mar).
The Carlyle (5*) - US$ 2.300 (até
23 jan);
US$ 2.228 (24 jan 31 mar).
Paramount (4*) - US$ 1.773 (até
23 jan); US$ 1.701 (24 jan 31 mar).
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ToscanaO melhor sabor da Itália!

Generosa em todos os aspectos culturais, a Itália é
especialmente sedutora para quem aprecia a boa mesa
e os vinhos finos. Localizada no bucólico interior da
Toscana, a Il Falconiere, é uma propriedade
encantadora: além do luxo e bom gosto da decoração,
essa propriedade da rede Relais & Chateaux propõe
um programa fantástico para quem se interessa por
gastronomia e enologia. Aulas de culinária, visitas a
locais de interesse cultural e vinícolas famosas,
degustações e jantares muito especiais fazem parte
do programa. Nada pode ser mais saboroso!

Nosso pacote inclui:
Passagem aérea S.Paulo/Roma/S.Paulo em classe
econômica; 6 noites no Relais & Chateaux Il
Falconiere (5*) com café da manhã; refeições e
degustações; classes de culinária, visitas e traslados.

A partir de US$ 4.700 (de nov a mar).
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Sherazade conquistou o amor do seu sultão porque o fascinou com histórias fantásticas, estimulou sua
imaginação e o levou para um mundo de sonhos. A sabedoria da “autora” dos Contos das Mil e Uma Noites é
perfeitamente aplicável na lógica dos viajantes. Há lugares de beleza natural tão extraordinária e com culturas
tão fascinantes, que é impossível resistir à curiosidade de vê-los e sentí-los em primeira mão. Há lugares no
planeta que excitam a imaginação por terem sido o cenário de histórias famosas e marcantes, como o Marrocos
ou os safáris na África, ou porque de tão belos nos inspiram uma curiosidade quase irresistível, como é o caso
da Tailândia e da Austrália. Seja qual for o destino para onde sua imaginação o levar, certifique-se de levar
também seu corpo. Torne-se o protagonista da sua ficção!

Terras e PovosTerras e Povos



61

Egito

Nosso pacote inclui:
Passagem aérea S.Paulo/Cairo/Luxor/Aswan/
S.Paulo em classe econômica; 1 noite no
Oberoï Mena House  (5*) Cairo; 5 dias de
cruzeiro a bordo do Oberoï Philae com pensão
completa; 1 noite no Oberoï (5*) Aswan;
visitas e traslados.
A partir de US$ 5.244 (20 jan a 30 abr) – US$
4.494 (1 mai a 30 jun)

No estilo dos faraós!

Milênios de uma história rica e movimentada,
cheia de mistérios, intrigas e arte fazem do
Egito um dos destinos mais fascinantes do
planeta. Para desvendar os segredos do país
dos faraós, nada melhor do que o estilo luxuoso
que caracterizou a corte da Rainha Cleópatra.
Para começar uma noite no hotel mais
extraordinário do Cairo. Depois, navegar pelo
Nilo de Luxor a Assuã. A cada etapa do caminho
a oportunidade de se deslumbrar com os
tesouros arqueológicos desta maravilhosa
civilização. Passe férias dignas dos reis!
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Onde até a natureza é original!

Basta olhar um ornitorrinco, um bicho que tem pêlo
de mamífero e bico de pato, ou um canguru, que
salta em vez de correr e carrega os filhotes em uma
bolsa para perceber que na Austrália e imediações até
a natureza resolveu inovar. Distante de todos os outros
continentes, a Austrália possui fauna, flora, paisagens
e povos autóctones tão peculiares que só podem ser
chamados de exóticos por quem não vive na Oceania.
Descobrir as travessuras que a Mãe Natureza fez por lá
é uma da mais deliciosas aventuras que se pode realizar
sobre a Terra, especialmente porque pode ser feita
com todo o luxo e conforto em resorts que são sonhos
tornados realidade. Não hesite, arrume as malas!

Austrália
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Nossos pacotes incluem:
Passagem aérea S.Paulo/Sydney/Cairns/S.Paulo em classe econômica;
1 noite no Four Seasons Hotel (5*) Sydney, 3 noites no Silky Oaks
Lodge (5*); 4 ou 5 noites no Resort escolhido; 7 jantares; vôos
internos, visitas e traslados.

Tropical Wonderland com 4 noites Dunk Island Resort (5*) US$
3.920 (1 jan a 30 jun); Pure Tropicale indulgence com 3 noites no
Lizard Island Resort (5*) e 2 noites no Bedarra Island Resort (5*)
US$ 6.304 (1 jan a 30 jun).
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ÁfricaSafári e Praias

Para caçadores de emoções!

Não há emoção maior do que ver os belos animais
africanos a olho nú. Leões, rinocerontes, elefantes,
girafas, zebras, macacos e uma infinidade de outras
espécies de mamíferos, aves e répteis transformam os
parques nacionais africanos em cenários de uma ópera
da vida real que narra a poesia e drama do círculo da
vida. A aventura de penetrar numa região selvagem é
complementada pela segurança de contar com a
assistência de guias altamente especializados e com
o conforto de resorts que se esmeram em transformar
a sua estadia em uma experiência maravilhosa. Na ida
ou na volta, permita-se passar algum tempo relaxando
em praias paradisíacas em Lamu ou na ilha de
Zanzibar. Aventure-se neste prazer!
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Nosso pacote inclui:
Passagem aérea S.Paulo/Nairobi/Nanyuki/Samburu/Masai Mara/
S.Paulo em classe econômica; 1 noite no Sweetwaters Camp; 1 noite
no Samburu Intrepids; 2 noites no Masai Mara Mara Governor´s
Camp; 1 noite no Norfolk Hotel (5*) Nairobi; safáris, 9 refeições e
traslados.
US$ 4.923 (fev a jun)

Propomos extenções para ilhas paradisíacas da mesma região (inclui
3 noites com café da manhã e vôos desde Nairobi).
Mnemba Island Lodge (5*) Zanzibar US$ 2.301 (até 31 mai);
Peponi (5*) Lamu  US$ 1235 (até 31 mai).
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Golden Lotus

O fascínio dos Mares do Sul!

Além da beleza natural, o sudeste asiático abriga culturas milenares
fascinantes.  Descobrir a simpatia do povo, seu artesanato e os sabores
da culinária trazem a possibilidade de viver uma paz e uma comunhão
com a natureza que só acontece em lugares muito especiais, onde a
poesia faz parte do dia-a-dia. Resorts extraordinários completam essa
receita de felicidade nos Mares do Sul. Não espere mais!
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Nosso pacote inclui:
Passagem aérea S.Paulo/Bangkok/Phnom Penh/Siem Reap/Yangon/
Mandalay/S.Paulo em classe econômica; 2 noites Mandarin Oriental
(5*) Bangkok; 1 noite no Le Royal (5*) Phnom Penh, 2 noites no
Grand Hotel d´Angkor (5*); 2 noites no Strand Hotel (5*) Rangon;
1 noite no Amari Airport Hotel (5*) Bangkok; 3 dias de cruzeiro a
bordo do Road to Mandalay; todas as refeições; visitas e traslados.
US$ 9.480 (saídas 13 jan, 10 fev e 10 mar)

Propomos extenções para ilhas paradisíacas da mesma região (inclui 3
noites com café da manhã e vôos desde Bangkok).
Oberoi (5*) Lombok US$ 1.220 (Luxury villa, até 30 jun); Four Seasons
Resort (5*) Maldives US$ 1.337 (Beach Bungalow, até 9 mai); Banyan
Tree (5*) Phuket US$ 1.235 (Jacuzzi Villa, até 30 jun).
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Flutuar na água tépida embalado por aromas que além de agradáveis têm propriedades curativas, deixar a
tensão se esvair com o toque de mãos treinadas nas mais eficientes técnicas de massagem, fazem parte da
rotina de recuperação de corpo e mente que os spas propõem. Em cenários belíssimos, onde a descontração
e a sofisticação encontram o equilíbrio perfeito, são desenvolvidos tratamentos que visam estimular a circulação,
rejuvenescer as células e fazer aflorar a beleza roubada pelas pressões do cotidiano. Técnicas modernas e
tradições milenares se associam nos spas para trazerem bem-estar para o corpo e para a mente.
Permita-se atingir sua melhor versão!

SpasSpas
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Corpo e mente

Um paraíso completo!

Na Ilhas Mauritius, a natureza foi tão generosa que
além de inspirar pintores e poetas serve de estímulo
para quem a visita se tornar ainda mais bela. Assim,
férias no Residence Mauritius, o mais elegante e
famoso resort da ilha, pode renovar suas energias.
Realizado com o know-how da clínica La Prairie, os
tratamentos para o rosto e para o corpor têm o poder
de remoçar o aspecto físico e melhorar a disposição
dos hóspedes. Viva mais com o melhor da vida!

Nosso pacote em Mauritius inclui:
Passagem aérea S.Paulo/Johannesburg/Mauritius/
S.Paulo em classe econômica com South African
Airways, 5 noites no The Residence Mauritius (5*)
com meia pensão; 1 noite no The Emperor at Caesars
(5*) em Johannesburg; traslados.
US$ 2.516 (até 30 abr).
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Revitalização
Renasça deslumbrante!

Montreux, na Suíça, é um daqueles lugares tão maravilhosos que nem
parecem reais. Essa atmosfera de sonho se acentua quando se conhece
a capacidade da clínica La Prairie de embelezar as pessoas. Os resultados
dos tratamentos sugeridos pelos profissionais especializados da clínica
provocam mudanças positivas, sensíveis na pele dos seus clientes. O
resultado é um aspecto mais jovem tanto no rosto quanto no corpo.
Ou seja, La Prairie é capaz de tornar sonhos  em realidade.
Não espere mais tempo para rejuvenescer!

Nosso pacote em Montreux inclui:
Passagem aérea S.Paulo/Genebra/S.Paulo em classe econômica; 7 noites
em quarto single no Centro Medical La Prairie; 6 dias completos de
tratamento na Clinique La Prairie; todas as refeições; check-up; uso
do fitness center, piscina e sauna.
A partir de US$ 9.333 (quarto single, até 20 jun).
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Bem-estar  e
beleza

A vitória da beleza!

Interlaken, no coração da Suíça, é o destino da
Victoria Jungfrau, a estrada de ferro mais
extraordinária da Europa, uma verdadeira prova do
gênio humano. Como se não bastasse o cenário natural,
há ainda a capacidade dos profissionais do Victoria
Jungfrau Grand Hotel & Spa em realçar a beleza e
promover o bem-estar das pessoas. Algumas noites e
dias preenchidos por uma rotina de prazer, descanso
e tratamentos são capazes de apagar meses de tensão
e stress. Não espere mais para acentuar sua beleza!

Nosso pacote em Interlaken inclui:
Passagem aérea S.Paulo/Zurique/S.Paulo em classe
econômica, 6 noites no Victoria Jungfrau Grand
Hotel & Spa (5*) com meia pensão; 5 dias de
tratamento; uso da piscina, sauna e fitness center.
US$ 2.286 (20 jan a 30 abr).
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Anti-stress
Para vencer esse inimigo!

Alegria de viver é o primeiro passo para deter o
desgaste físico e emocional provocado pelo stress da
vida moderna. O segundo é ter o auxílio de
especialistas que saibam realizar a alquimia de expulsar
a tensão. Para completar, a estrada na rota de fuga
do stress é um ambiente que incentiva tanto a alegria
quanto a beleza. Monte Carlo é mestre em ensinar
seus visitantes o “joie de vivre” que a tornou  célebre,
além de abrigar um dos mais premiados spas
especializados em tratamento anti-stress no mundo.
Não espere mais para viver melhor!
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Nosso pacote em Mônaco inclui:
Passagem aérea S.Paulo/Nice/S.Paulo em classe
econômica, 6 noites de hospedagem , 6 dias de
terapia anti-stress; café da manhã continental ou
dietético, check-up médico; acesso na sauna, piscina,
fitness center; cassino; traslados.

Hotel de Paris (5*)
US$ 3.397 (até 19 jan);
US$ 3.097 (20 jan a 31 mar).
Hotel Mirabeau (4*)
US$ 2.970 (até 19 jan);
US$ 2.670 (20 jan a 31 mar).
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Beleza Americana

Beleza em grandes proporções!

Convictos dos benefícios que as terapias de saúde e
beleza são capazes de proporcionar, os americanos
construíram spas fantásticos em várias partes do país.
Hotéis e resorts combinam luxo e modernidade, mas
também utilizam técnicas orientais milenares de
tratamento que são capazes de operar maravilhas nos
rostos e corpos de seus clientes. Entre uma sessão e
outra, os hotéis oferecem ambientes sofisticados,
várias opções de esportes e lazer, cardápios gourmet,
passeios por regiões de grande beleza natural e
preciosíssimos momentos de paz e tranqüilidade.
Deixe-se levar pela beleza!
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1 dia de tratamento e 1 noite em quarto superior no The Breakers
(5*) em Palm Beach com café da manhã.  US$ 397 (até 18 mai);
US$ 272 (19 mai a 31 out).

6 dias de Fitness Program e 5 noites no Turnberry Isle Resort &
Club (5*) - US$ 1.909 (5 jan a 12 abr).

2 dias de tratamento Fanatic Spa Package e 2 noites no Mandarin
Oriental Miami (5*) - a partir de US$ 975.

3 dias de tratamento e 3 noites no Four Seasons Resort Hualalai
(5*), no Hawaï. A partir de US$ 1.524 (até 30 abr).

3 dias de tratamento no Willow Stream Spa e 3 noites no Fairmont
Scottsdale Princess (5*) no Arizona, com café da manhã.
A partir de US$ 1.141 (1 fev a 17 mai).
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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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