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Apresentação
É tempo de agradecer... Agradecer a todos que se
empenharam para transformar esta temporada no
grandioso e – por que não? – surpreendente sucesso que
está sendo. Aos parceiros, que se mantiveram firmes no
objetivo de prover os melhores produtos e serviços. E,
principalmente, a você, pela confiança em nosso trabalho.

Sabemos que a edição semestral do Grandes Destinos,
que chega à nona edição, é bastante aguardada toda
véspera de temporada. Desta vez, porém, a possibilidade
de nossa publicação pôr em risco a qualidade de nosso
atendimento nos fez adiar seu lançamento.

A qualidade nos produtos, nos serviços e no atendimento,
afinal, não só é marca característica de nosso trabalho
como sinaliza o respeito que temos por parceiros e
fornecedores. E, mais importante, por você!

Mais uma vez, muito obrigada. E boa viagem!

Heloisa Ferreira da Rosa Levy
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Charme &
Exclusividade

Viajar é uma experiência única, capaz de fazer florescer em cada um a curiosidade de conhecer novas paisagens
e culturas e a vontade de expandir horizontes. Viajar, porém, pode ser muito mais. Basta somar a esses fatores
a chance de aproveitar o que o planeta tem de melhor, tanto em termos de destinos quanto em charme,
sofisticação, comodidade e conforto. Assim, a viagem, além de divertida e proveitosa, passa a ser uma ótima
chance de experimentar as maravilhas oferecidas por todos os recantos do planeta. Com suas peculiaridades,
claro, mas sempre com o mesmo objetivo: brindar a vida com todos os prazeres que ela merece!
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The Road to Mandalay

Paisagem de cinema de arte!

Mianmar, antiga Birmânia, reflete a imagem
daquele Oriente de 40 anos atrás, eternizado
em obras-primas da sétima arte. Charretes
rasgam os caminhos, espelhos d’água cedem
espaço para as plantações de arroz, canoas
singram por lagos e rios. E é nesse clima que
ocorre a navegação pelas águas tranqüilas do
mítico Rio Ayeyarwady.

De Mandalay a Bagan
3 noites com saídas às quartas-feiras.
US$ 2.190 em State Cabin
(24 set 2003 a 21 abr 2004).

Mandalay / Bagan / Mandalay
7 noites com saídas às quartas-feiras.
US$ 3.270 em State Cabin
(24 set 2003 a 21 abr 2004).
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Sofisticação no Sudeste Asiático

Paisagens de tirar o fôlego, selvas e rios intocados... As
jornadas de trem que percorrem países como Tailândia e
Malásia atravessam a serena imensidão natural com a
elegância que a chancela Eastern & Oriental Express
representa. O trem, rigorosamente adaptado ao clima e ao
terreno da área, oferece a possibilidade de embarcar em
uma jornada ao desconhecido. Inesquecível!

Eastern & Oriental
Express
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De Singapore a Bangkok
3 dias e 2 noites em cabine
Pulmann com saídas aos
domingos.
US$ 1.490 (até 14 set);
US$ 1.540 (após 14 set).
Rota inversa às quartas-feiras.

De Bangkok a Chang Mai
2 dias e 1 noite com saídas
de out 2003 até abr 2004.
US$ 910 (cabine Pulmann).

O clássico dos clássicos

Na história do mundo moderno, nenhuma viagem foi mais celebrada
que as realizadas pelo lendário Orient Express. O trem, mais que um
símbolo de glamour, é uma referência em conforto e sofisticação.
Algumas gerações dos mais respeitados expoentes culturais e
sociais do planeta passaram por suas cabines – as mesmas
disponíveis a quem quiser participar dessa incomparável história!

Londres / Paris / Veneza - 2 dias e 1 noite com saídas às quintas-
feiras e domingos de mai a nov. Rota inversa com saídas às quartas-
feiras e sábados.
US$ 2.050

Paris / Budapest / Bucharest / Istanbul - Premier Journey
6 dias e 5 noites com uma saída única em 29 ago 2003.
US$ 5.670

Venice Simplon
Orient Express
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Swiss
Luxury & Design

A elegância do país das tradições

De relógios a resorts de ski, de chocolates, queijos e fondues a
escolas de design, a Suíça apresenta uma grande mescla de
produtos, culturas e paisagens. Por ter um território pequeno,
encravado no meio da Europa, o país reserva a seus visitantes a
possibilidade de, em pouco tempo, descobrir a elegância de
Genebra, a gastronomia de Lausanne, o design de Zurique, a
tradição de Lucerna e, por que não, a curiosidade do Vale dos
Relógios – onde, desde o século 16, desenvolve-se a tecnologia
dos aclamados relógios suíços. Tudo cercado por muito conforto
e sofisticação!
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Nosso pacote 8 dias inclui:
Passagem aérea S.Paulo/Genebra//Zurique/S.Paulo em
classe econômica; 7 noites de hospedagem conforme
sua escolha: Mandarin Hotel du Rhône (5*) em
Genebra, Montreux Palace (5*), Palace Luzern (5*),
Badrutt´s Palace (5*) em St. Moritz e Bauer au Lac
(5*) em Zurique; Swiss Museum Pass.
US$ 2.580 (22 jul a 12 dez).

Nosso pacote 5 dias inclui:
4 noites de hospedagem
conforme sua escolha; Hotel des
Bergues (5*) em Genebra,
Lausanne Palace & Spa (5*),
Victoria Jungfrau Grand Hotel
& Spa (5*) em Interlaken e
Widder Hotel (5*) em Zurique;
Swiss Museum Pass.
US$ 980 (até 12 dez).
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Private Jets
Exclusividade a toda prova

Um mergulho em algumas das mais remotas praias do Mediterrâneo.
Um passeio pelos mais interessantes vinhedos franceses. Jatinho
particular para os traslados longos – e carro de luxo para os trechos
menores. Companhia de guia privativo e, até, de enólogo na visita
às vinícolas. Parece sonho? Pois aproveitar o que a vida tem de
mais exclusivo está a seu alcance. Não perca a oportunidade!
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Nossas viagens incluem:

Praias do Mediterrâneo
Passagem aérea S.Paulo/Roma/Olbia/S.Paulo em classe
econômica; Olbia/Nice e Nice/Palma de Mallorca em jato
privativo Flexjet 45; 2 noites no Lord Byron (5*) em
Roma; 3 noites no Cala di Volpe (5*) na Costa Esmeralda;
3 noites no hotel Byblos St Tropez (4*L); 3 noites no
Arabella Sheraton (5*) em Palma de Mallorca; café da
manhã; 9 dias de aluguel de carro.
US$ 10.600 (25 ago a 10 out), base 6 pessoas.

Vinhedos da França
Passagem aérea S.Paulo/Paris/S.Paulo em classe
econômica; Dijon/Lyon e Lyon/Bordeaux em jato
privativo Flexjet 31 A; Paris/Dijon e Bordeaux/Paris
em TGV primeira classe; 2 noites no Meurice (4*L) em
Paris; 2 noites no Chateau de Gilly (4*L) na Borgonha;
2 noites no Crillon le Brave (4*) no Côtes du Rhone; 2
noites no Chateau Grand Barail (4*) no Bordeaux; café
da manhã; 3 jantares gastronômicos, degustações e
acompanhamento de enólogo nas 3 regiões vinícolas.
US$ 9.870 (01 jul a 31 out), base 4 pessoas.
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Mandarin Oriental
Hyde Park

Luxo e comodidade na Terra da Rainha

Localizado no coração da Knightsbridge, um dos pontos mais
badalados de Londres, com belas vistas para o Royal Parkland e fácil
acesso a parques, shopping centers e ao centro financeiro, o Mandarin
Oriental é um clássico exemplo de comodidade e conforto acima dos
padrões. Aproveite as inúmeras atrações culturais da capital inglesa
relaxando no spa e saboreando a vista para Hyde Park!

Special Rate at Mandarin: US$ 460 por quarto duplo (até 30 dez).
Summer Week End: US$ 468 por quarto duplo com café da manhã e
late check out.
Criança FREE até 12 anos de idade (sex ou sáb até 30 set).
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Northern Belle
Charme e estilo na Grã-Bretanha
A boa idéia de unir a imponência do Venice Simplon
Orient-Express com todas as tradições culturais
britânicas levou ao surgimento do Nothern Belle. A
viagem no trem, que segue o mesmo estilo clássico
dos anos 30, por campos e cidades ingleses e
escoceses, combina tanto com a região quanto os
tradicionais chás da tarde. Servidos a bordo, claro!

Edimburgh Premier Weekend
1 dia a bordo do Northern Belle e 2 noites no George
Inter-Continental Edimburgh hotel (5*) com saídas
05 set e 03 out.
US$ 1.045.

The Grand Tour of Great Britain
7 dias e 6 noites com saídas 05 set e 03 out.
US$ 4.995.
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Golf na Califórnia
Hole in One!

A Califórnia carrega a fama de ser um dos
melhores pontos para a prática do golf no
mundo. Além do clima sempre agradável da
região, o espírito de aventura e liberdade da
Costa Oeste contagia qualquer um. Não à toa,
amantes do esporte invadem, todos os anos,
os campos de Peeble Beach. Venha também!

Nosso pacote inclui:
Passagem aérea S.Paulo/San Francisco//Los Angeles/S.Paulo
em classe econômica com American Airlines;
6 noites no resort escolhido; uso dos campos de golf.
The Lodge at Pebble Beach (5*): US$ 3.920 (até 20 dez);
Carmel Valley Ranch Resort (5*): US$ 3.450 (até 20 dez);
Marriott’s Desert Springs Resort (5*): US$ 2.940 (até 20 dez).
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Uma explosão de cores na Flórida!

As cores são as principais responsáveis pelo encanto do
Turnberry Isle Resort & Club. Elas promovem uma autêntica
festa, traduzidas nas flores, nas águas, na vegetação... Para
os jogadores de golf, uma atração especial: o 18º buraco do
South Course, um dos mais desafiadores e divertidos da
Flórida. Situado em uma ilha, o green costuma fazer com que
40 mil bolinhas acabem no lago que o cerca por ano! Para
relaxar, que tal uma massagem no spa?

Turnberry Isle
Resort & Club

Nosso pacote Turnberry´s Tee Time inclui:
Acomodação em Quarto Deluxe ou Suíte com café da manhã;
coquetel de boas-vindas; cesta de fruta; Green fee ilimitado e
clínica de golf semanal; acesso ao Spa.
Deluxe - US$ 139; Grand Deluxe - US$ 159;
Suíte - US$ 319  (até 30 set).
Deluxe - US$ 229; Grand Deluxe - US$ 269;
Suíte - US$ 419  (1 out até 18 dez).
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Um tom de classe na Europa

Se visitar cidades como Genebra, Lucerna, Paris e
Munique já é uma experiência prazerosa, combinar essas
viagens a hospedagens em hotéis exclusivos dá ao
passeio um caráter inesquecível. É uma chance única
de combinar todo o charme suíço com o de alguns de
seus vizinhos famosos: França e Alemanha. Experimente!

Nosso pacote Paris & Genebra inclui:
Passagem aérea S. Paulo/Paris/Genebra/S. Paulo em
classe econômica; 3 noites no Ritz Paris (4*L); 3
noites no Hotel d´Angleterre (5*) em Genebra; café
da manhã. US$ 2.875 (até 12 dez).

Nosso pacote Frankfurt, Munique & Lucerna inclui:
Passagem aérea S. Paulo/Frankfurt/Zurique/S. Paulo em
classe econômica; 2 noites no Hessischer Hof (5*)
em Frankfurt; 2 noites no Mandarin Oriental (5*)
em Munique; 2 noites no Palace Luzern (5*) em
Lucerna; café da manhã.
US$ 2.924 (até 12 dez).

The Leading
Harmony
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The Ritz Carlton
Symphony

História americana com muito conforto

Philadelphia, Boston e Washington foram palco de algumas das mais decisivas
passagens da história americana. Hoje, ostentam com orgulho muitas
construções e esculturas que remetem aos tempos da consolidação dos Estados
Unidos. Um dos mais impressionantes prédios históricos de Philadelphia, por
exemplo, hoje abriga o Ritz-Carlton da cidade. Prepare-se para uma jornada de
muitas descobertas – e muito conforto!

Nosso pacote Philadelphia, Boston & Washington
inclui:
Passagem aérea S. Paulo/New York/S. Paulo em classe
econômica; 6 noites de hospedagem nos Ritz Carlton
Hotels (5*) de Philadelphia, Boston e Washington-
Georgetown; Up-grade em Executive Suíte em
Georgetown; aluguel de Mercedes-Benz modelo 2003
em Boston e Washington.
US$ 3.069 (até 20 dez).
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Four Seasons
Rapsody

Requinte às margens do Prata

Instalado na mais bela e famosa mansão
remanescente da Belle-Epoque portenha,
em pleno centro da Recoleta, o Four
Seasons Hotel Buenos Aires oferece a seus
hóspedes todo o charme dos áureos tempos
da cultura e das artes argentinas. Dentro
do hotel, o elegante restaurante apresenta
um desfile com o melhor da culinária
contemporânea e os floridos jardins
guardam um dos mais belos projetos
paisagísticos da cidade.

Promoção Four Seasons Buenos Aires
US$ 290 por noite por quarto duplo,
incluindo café da manhã almoço e taxas;
traslados.
Reservando 2 noites, a terceira é grátis.
Válido de quinta a domingo até 31 dez ou
qualquer dia até 31 ago.
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Nosso pacote Golf no Four Seasons Carmelo
inclui:
5 noites de hospedagem com café da manhã,
almoços e jantares; Green fee e Cart fee,
atividades esportivas e 50% de descontos nas
bebidas.
US$ 700 (até 31 set).

Nosso pacote Spa no Four Seasons Carmelo
inclui:
5 noites de hospedagem com café da manhã,
lanches, almoços e jantares; tratamentos, ioga,
atividades esportivas e de lazer, relaxamento,
50% de descontos nas bebidas.
US$ 700 (até 30 out).

Descubra!

Na outra margem do Rio da Prata, já em
território uruguaio, o Four Seasons Resort
Carmelo convida a uma temporada de
tranqüilidade, regada a partidas de golf,
passeios a cavalo e massagens relaxantes.
Aplicando os conceitos de tratamento pan-
asiáticos, tanto nas terapias quanto na
culinária, o Four Seasons promete – e
cumpre – uma hospedagem de sonho a seus
seletos visitantes. Experimente!
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Mallorca

Energia total!

Há alguns lugares do mundo em que o corpo parece ganhar
nova energia pelo ar – ou pela água. É o caso de Mallorca. O
espírito altamente festivo da ilha espanhola induz a mente
a ter a sensação de que o simples chegar lá já é o remédio
para todos os males. Desfrute!

Nosso pacote inclui:
5 noites em Junior Suíte no Portadriano Marina
Golf & Spa Hotel (5*) com 1 tratamento ou
massagem por dia; café da manhã e traslados.
US$ 2.375 (jul a set);
US$ 1.894 (out a dez).
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Hotel Meurice
& Spa Caudalie

Nosso pacote “Caudalie” inclui:
2 noites em quarto Deluxe; 2 horas de
tratamento personalizado Caudalie; café da
manhã.
Euros 900 (até 31 out).

Nosso pacote
“Week-End aux Tuilleries” inclui:
2 noites em quarto Deluxe; acesso ao spa;
Flores e petits fours; café da manhã.
Euros 600 (aos finais de semana até 31 out).

Tratamento com ares imperiais

O Hotel Meurice é um dos mais suntuosos e
sofisticados de Paris. Erguido em 1817,
combina o requinte imperial, a modernidade
e cordialidade do atendimento. Além de
possuir uma suíte com uma vista de 360
graus da cidade-luz, é o único hotel de Paris
onde o hóspede pode desfrutar a técnica de
tratamento Caudalie. A arte consiste no
tratamento – para corpo e alma – por meio
de vinhos.
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Lenda sobre lenda!

Você já imaginou bater um animado papo na sala onde se conheceram o então presidente norte-
americano John Kennedy e o primeiro-ministro inglês Winston Churchill? Ou, quem sabe, se deliciar
com iguarias especialmente preparadas no ambiente onde foram realizadas as recepções de casamento
entre o príncipe Rainier e a princesa Grace Kelly e entre Aristóteles Onássis e Jackeline Kennedy? O
que falar, então, de reunir os amigos no mesmo salão onde o mega-empresário grego costumava dar
suas sempre animadas festas, onde circulavam políticos e celebridades do mundo inteiro?

Cristina O
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Sua festa por
45.000 Euros por dia até 12 pessoas;
55.000 Euros por dia até 24 pessoas;
65.000 Euros por dia até 36 pessoas.

Isso tudo sem falar de receber uma relaxante massagem em um dos concorridos quartos de
hóspedes; de relaxar ao som do piano da sala...  No Christina O, lendário iate do também
lendário Onássis, os convidados têm essas oportunidades. E de muito mais!
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O apito forte do navio anuncia: é hora da partida. Um sentimento misto de alegria e ansiedade pelo que está
por vir e de saudade do que ficou para trás toma conta dos passageiros. É essa enxurrada de emoções – aliada
ao horizonte sem fim do mar, às incríveis vistas do oceano, ao pôr-do-sol de tirar o fôlego e à tranqüilidade
em alto-mar – que faz com que, todos os anos, os cruzeiros estejam entre os maiores sonhos dos viajantes.

CruzeirosCruzeiros
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Um mar de
oportunidades

Princess no Caribe
7 dias de Fort Lauderdale a bordo do Grand Princess,
visitando Cozumel e Grand Cayman. A partir de
US$ 599 (7, 14, 21 e 28 set, cabine externa).

Wind Star no Caribe
7 dias a bordo do Wind Spirit ou Wind Surf.
A partir de US$ 1.110 em cabine externa B (dez).

Pacific Princess na Polinesia
7 dias visitando Bora Bora, Huahine, Raiatea e Moorea.
A partir de US$ 898 (18 e 25 out, cabine externa).

Final de Ano no MSC Melody
7 dias de Santos ou Rio de Janeiro, visitando
Salvador e Búzios. A partir de US$ 1.083 (26 dez de
Santos, ou 28 dez do Rio, cabine externa 3).

Radisson Seven Seas Voyager no Mediterrâneo
7 dias de Monte Carlo ate Veneza.
A partir de US$ 3.317 (10 e 17 set, cabine H);
7 dias de Roma ate Veneza, visitando Sorrento, Taormina,
Malta, Corfu e Dubrovnik.
A partir de US$ 2.685 (8 out, cabine com varanda)

Radisson Diamond no Mediterrâneo
7 dias entre Nice e Roma ou Roma e Atenas.
A partir de US$ 2.980 (até 31 out, cab. externa);
Com parte aérea grátis saindo de São Paulo.

SeaDream II no Mediterrâneo
7 dias de Monte Carlo ate Málaga. A partir de US$ 1.999 (18 out)

Pacific Princess na Polinesia
7 dias visitando Bora Bora, Huahine, Raiatea e Moorea.
A partir de US$ 898 (18 e 25 out, cabine externa)

Silver Shadow na Ásia
11 dias de Bangkok até Singapura visitando o Vietnam.
A partir de US$ 3.560 (10 dez).
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Requinte e descontração

Navegar em um dos SeaDream é uma experiência próxima de
viajar a bordo de um iate particular. Tanto assim que é
possível  mudar o itinerário e entrar em baías pequenas,
aonde os transatlânticos não chegam. Aproveite as
mordomias a bordo para degustar uma taça de champagne
no deck, tendo o horizonte como vista. Se preferir, ligue o
jet-ski e desbrave os mares. No SeaDream, você embarca e
esquece todo o resto!

Mediterrâneo
7 dias entre Monte Carlo, Roma e Istambul.
A partir de US$ 2.299 (jul, ago e set).

Caribe
7 dias visitando o Caribe a partir de St. Thomas.
A partir de US$ 1.499 (23 nov a 14 dez).

Sea Dream
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Acima das expectativas

Sinônimo de sofisticação, a Silversea é referência em
exclusividade em alto-mar. Paisagens de sonho,
serviços personalizados e gastronomia premiada são
aguns itens obrigatórios nas viagens. A bordo, todas
as mordomias estão incluídas. Um brinde!

Wine Series no Silver Shadow
Artesa Napa Vineyards:
7 dias de Lisboa a Barcelona.
A partir de US$ 3.247 (saída 08 set cabine Vista).

St Francis Winery & Vineyards:
7 dias de Roma a Marselha.
A partir de US$ 3.759 (saída 22 set cabine Vista).

América do Sul
15 dias de Manaus ao Rio a bordo do Silver Wind,
visitando Santarém, Belém, Recife e Salvador.
A partir de US$ 5.072 (saída 18 nov cabine Vista);

8 dias do Rio de Janeiro a Buenos Aires a bordo
do Silver Wind, visitando Santos e Punta del Este.
A partir de US$ 2.722 (saída 03 dez cabine Vista).

Silversea
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Cruise West Alaska
Geleiras ao alcance das mãos!

Sinta as emoções de um autêntico explorador navegando pelo
Alaska! A Cruise West oferece essa chance por ter navios
pequenos, que passam por canais estreitos e paisagens
inexploradas. À bordo, os passageiros ainda têm à disposição
uma bem-informada tripulação, sempre pronta para dividir
conhecimentos sobre os pontos visitados. Curta a aventura!

Alaska´s Inside Passage
9 dias de Ketchikan a Juneau visitando a geleira
Bay em National Park, os fjords de National
Monument e Tracy Arm; observação de baleias em
Frederick Sounds. A partir de US$ 3.399

Wilderness Waterdays
9 dias de Juneau a Juneau focando na vida selvagem
no Arquipélago de Alexander. A partir de US$ 2.699

Voyage to Bering Sea
14 dias viajando de Anchorage a Nome a bordo do
Spirit of Oceanus. A partir de US$ 7.199

Cruzeiros no Mar de Cortez, Califórnia Wine
Country, Costa Rica e Panamá sob consulta.
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Cruzeiro no extremo sul do planeta!

Punta Arenas, no extremo sul chileno, é o ponto de partida
para uma das mais impressionantes aventuras do mundo: o
cruzeiro de expedição do Mare Australis pela Patagônia e Terra
do Fogo. O navio passa por vias que tornaram famosos seus
desbravadores, como o Estreito de Magalhães, por glaciares e
parques nacionais até Ushuaia, a cidade mais austral do planeta,
na Argentina. Durante a viagem, os passageiros conhecem as
atrações de perto, desembarcando em lugares pouco acessíveis
graças aos botes zodiac. Além disso, têm a chance de aprender
tudo sobre fauna, flora e características geográficas da região
em palestras diárias a bordo. Prepare-se para a aventura!

Mare Australis

Ushuaia/Punta Arenas: 4 dias a partir de US$ 681
(out e abr); US$ 858 (5 nov até 10 dez); US$ 1.078
(17 dez até 25 fev); US$ 858 (mar);
Punta Arenas/Ushuaia: 5 dias a partir de US$ 785
(out e abr); US$ 990 (1 nov até 13 dez); US$ 1.244
(20 dez até 28 fev); US$ 990 (mar);
Punta Arenas/Ushuaia/Punta Arenas ou
Ushuaia/Punta Arenas/Ushuaia: 8 dias a partir de
US$ 1.152 (out e abr); US$ 1.452 (1 nov até 13 dez);
US$ 1.659 (20 dez até 28 fev); US$ 1.452 (mar).



30

It’s showtime!

Basta entrar em um Crystal para ver que ele é muito mais do
que você imagina. Além de se divertir com uma completa
programação de lazer, tida como a melhor de todas, você tem
à disposição a mais premiada gastronomia contemporânea e
uma série de mordomias a bordo. Melhor que isso, só as vistas
da imensidão do mar e dos portos, que podem ser apreciadas
de todos os cantos dos navios!

O novo Serenity no Mediterrâneo: 12 dias a bordo do Crystal
Serenity, entre Atenas e Barcelona.  A partir de US$ 3.995 em
cabine externa C (saídas 26 ago, 07 e 19 set, 01 e 13 out).
Ganhando up-grade para cabine A.

CrystalCrystal
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América do Sul: De 27 out ate 14 dez,
Crystal Symphony estará na América
do Sul entre Fortaleza e Valparaiso.
A partir de US$ 250 por dia em cabine
E externa (mínimo de 5 dias).

Fim de Ano no Caribe
14 dias a bordo do Crystal Harmony,
visitando o Caribe a partir de New
Orleans.  A partir de US$ 3.930 em
cabine interna G (saída 22 dez).
14 dias a bordo do Crystal Symphony,
visitando o Caribe a partir de Fort
Lauderdale.  A partir de US$ 5.485 em
cabine externa D (saída 22 dez).

ResidenSea
Viva a diferença!

O ResidenSea é o sonho de boa parte dos passageiros freqüentes de
cruzeiros do planeta. Afinal, a bordo do navio você pode conhecer
o mundo com todas as mordomias e, a cada viagem, ficar em uma
cabine completamente diferente da anterior. Todas foram decoradas
com exclusividade. Escolha seu itinerário e seja bem-vindo a bordo!

América Central
De agosto a outubro, ResidenSea viaja da Califórnia ao Caribe
visitando o México, Guatemala, Costa Rica, o Canal de Panamá, as
Antilhas americanas, britânicas e holandesas.
US$ 500 por dia até 29 set (Acapulco);
US$ 450 por dia após 29 set.

América do Sul
De novembro a janeiro de 2004, ResidenSea viaja do Amazonas ao
Cabo de Horno visitando Manaus, Fortaleza, Natal, Recife, Búzios,
Rio, Punta del Este e Buenos Aires.
US$ 450 por dia até 19 dez (Montevideo);
US$ 525 por dia após 19 dez.
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Windstar
Ao sabor dos ventos

Os Windstar invocam o charme da navegação a vela para
singrar pelos mais belos mares. Em qualquer das viagens,
você vai desfrutar de muita sofisticação e conforto. E não
vai ter rotina. Assim como os veleiros, a vida a bordo segue
ao sabor dos ventos: não há horários ou formalidades para
as atividades em geral. Navegue à vontade!

Ilhas Gregas
7 dias a bordo do Wind Spirit visitando Athens,
Mykonos, Santorini, Rhodes, Kusadasi e Istambul.
US$ 1.250 em cabine externa B (set e 0ut).

Mar Mediterrâneo
7 dias a bordo do Wind Surf ou Wind Spirit.
US$ 1.250 em cabine externa B (set e 0ut).
US$ 1.125 em cabine externa B (Nov).

Tahiti
7 dias a bordo do Wind Star visitando Papeete,
Raiatea, Huanine, Bora Bora e Moorea.
A partir de US$ 1.995 em cabine externa cat. B
(ago a nov).
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MSC Lírica

Novidade no Mediterrâneo

Não poderia ser mais apropriado: para inaugurar
o Lírica, navio que pretende aumentar o cardápio
de emoções nos mares, foi convocada a lendária
atriz italiana Sophia Loren. A novidade vai passar
a temporada navegando pelo Mediterrâneo,
percorrendo algumas das mais belas paisagens do
mundo. E você ainda pode experimentar o que de
melhor há na gastronomia italiana!

MSC Lírica no Mar Mediterrâneo
8 dias de Gênova a Gênova visitando
Nápoles, Palermo, Túnis, Palma de Mallorca,
Barcelona e Marselha.
A partir US$ 1.320 (cabine externa cat. 6,
aos domingos de 08 jun a 07 set).

Cruzeiros Promocionais
8 dias de Barcelona a Barcelona visitando
os mesmos portos.
Nosso pacote Inclui a passagem S. Paulo/
Barcelona/S. Paulo com a TAP; 1 noite em
Barcelona; taxa de porto e traslados.
US$ 1.500 (cabine interna); US$ 1.700
(cabine externa). Saídas nos dias 19 e 26
set; 03, 10 e 17 out.
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ParaísosParaísos
Do latim, paradisus é um belo jardim, cheio de árvores. Para nós, passou a ser muito mais: quase um toque
divino sobre a Terra. É como se tivesse sido dedicado mais tempo da Criação a eles, tamanha a beleza e a
harmonia entre as formas, as cores, os perfumes e os sabores. Um verdadeiro presente dos deuses! E melhor, ao
alcance de todos os sentidos, de todas as emoções.
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Lombok
A nova estrela do Pacífico

Basta respirar para perceber a atmosfera de romantismo
que envolve Medana Beach, a nova estrela do Pacífico,
em Lombok, Indonésia. A praia, vizinha de Bali,
conquistou rapidamente casais apaixonados do mundo
todo com sua natureza. Nesse cenário paradisíaco, você
ainda é convidado a desfrutar de soberbas opções
gastronômicas. Um sonho de viagem!

Nosso pacotes incluem:
Passagem aérea S.Paulo/Lombok/S.Paulo em classe
econômica; hospedagem em luxury villa com vista para o
oceano; café da manhã.

Scuba Diving Package, com 5 noites de
hospedagem, 8 saídas de mergulhos; 1
jantar; uso do spa e das instalações
esportivas; traslados.
US$ 4.278 (21 ago a 19 dez).

Health & Beauty Package, com 6 noites
de hospedagem; 5 tratamentos e 1 jantar
com espetáculo; traslados de limusine.
US$ 4.579 (21 ago a 19 dez).
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The Residence
Mauritius

Charme e romantismo à beira-mar

Imagine-se chegando a um recanto de natureza abundante
e intocada. Ao fundo, um luxuoso casarão convida a
momentos de tranqüilidade e romantismo, cercado por
muito requinte. Das janelas, as palmeiras emolduram o
mar azul-turquesa que se estende até o horizonte – onde
se põe o sol. Esse paraíso existe, e é um dos refúgios
preferidos de casais apaixonados: as Ilhas Mauritius.
Delicie-se com os prazeres da lua-de-mel, seja ela sua
primeira, segunda, terceira...
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Nosso pacote inclui:
Passagem aérea S.Paulo/Johannesburg/Mauritius/S.Paulo
em classe econômica com South African Airways; 5 noites
no The Residence Mauritius (5*) em quarto Vista Oceano
com café da manhã e jantares; 1 noite no Michelangelo
(5*) em Johannesburg, com café da manhã; traslados.
US$ 2.727 (01 jul a 31 jul);
US$ 2.527 (01 ago a 30 set);
US$ 2.812 (01 out a 30 nov).

Summer Special oferece 2 noites para estadia acima de 5
noites (até 30 set).
Summer Family Offer: O segundo quarto e a meia-pensão
estão oferecidos para 2 crianças ate 12 anos (até 30 set).
Honeymoon Offer: Para 7 noites, em quarto Vista Oceano,
a esposa não paga (até 20 dez).
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Bora Bora

Romantismo sobre o mar

Tudo na Polinésia Francesa remete a romantismo e
sensualidade. A água sob os pés nos bangalôs, as
nuances translúcidas do mar, os rituais tribais de
dança, os drinques típicos... Tudo conspira para a
paixão. Para onde quer que se olhe, praias
paradisíacas, piscinas naturais e vegetação nativa
completam a paisagem - e convidam os visitantes a
conhecer o que a vida tem de melhor. Aceite o
chamado e descubra essa emoção!
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Nosso pacote Bora Bora & Taha´a inclui:
3 noites em Overwater Bungalow no Bora Bora Pearl
Resort (5*); 3 noites em Beach Suite no Taha´a Pearl
Beach Resort (5*); 2 noites em quarto Deluxe
Panorâmico no Intercontinental Beachcomber Tahiti
(5*); vôos inter-ilhas e traslados.
US$ 3.478 (1 jul a 31 out);
US$ 3.147 (1 nov a 30 dez).

Nosso pacote Moorea & Bora Bora:
3 noites em Beach Bungalow no Beachcomber
Intercontinental Moorea Resort (5*); 3 noites em
Overwater Bungalow no Beachcomber Intercontinental
Bora Bora Resort (5*); 2 noites em quarto Deluxe
Panoramic no Intercontinental Beachcomber Tahiti
(5*); vôos inter-ilhas e traslados.
US$ 3.082 (01 jul a 30 set);
US$ 2.838 (01 out a 30 dez).
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Bali

Deslumbrante!

Bela, romântica, mítica... Bali, a mais famosa ilha da
Indonésia, é uma declaração de amor à Terra. Um
convite a quem gosta de natureza e de paisagens.
Basta um olhar atento para notar como se
complementam a vegetação e as casas  multicoloridas;
o mar e os centenários templos dedicados aos deuses.

Artesanato local, gastronomia à base de frutos
do mar, música e dança típicas conspiram para
tornar a viagem ainda mais surpreendente. Além
disso, desfrute alguns dos melhores resorts de
praia do mundo, que carregam o aroma das flores
e frutas da região.
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Nossos pacotes incluem:
Passagem aérea S.Paulo/Bali/S.Paulo em classe
econômica; hospedagem em Luxury Villa com
vista para o oceano; café da manhã.

Golf Package, com 5 noites de hospedagem;
2 dias no Nirwana Bali Golf Club; 1 massagem;
1 jantar com espectáculo; traslados de limusine.
US$ 4.360 (21 ago a 19 dez).

Oberoi Enchantment Package, com 6 noites de
hospedagem; 1 massagem; 1 jantar com
espectáculo; traslados de limusine.
US$ 4.886 (21 ago a 19 dez).

Health & Beauty Package, com 6 noites de
hospedagem; 4 tratamentos e 1 jantar com
espetáculo; traslados de limusine.
US$ 4.723 (21 ago a 19 dez).
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Ilhas MaldivasImensidão azul

Há quem diga que, de tão azul, o mar das Ilhas Maldivas
chega a incomodar os olhos. Pode-se contar nos dedos
o número de lugares onde o mar é tão translúcido. A
ponto de fazer arraias comer na mão dos visitantes e de
peixes multicoloridos brincarem com quem mergulha nas
mornas águas do arquipélago. Em Maldivas, a ordem é
explorar a natureza e aproveitar ao máximo!

Four Seasons Resort at Huda Huraa (5*)
5 noites com café da manhã; champanhe,
coquetel e flores na chegada; jantar o e traslados.
Overwater Bungalow: US$ 2.033;
Beach Bungalow: US$ 1.221.

Soneva Maldives Experience
4 noites no Soneva Fushi Resort & Spa (5*);
3 noites no Soneva Gili Resort & Spa (5*); café
da manhã, 2 jantares, passeios de barco, up-
grade e traslados.
A partir de US$ 1.609 (até 12 out).

Coco Palm Resort (5*)
5 noites com meia pensão e traslados de avião.
Lagoon Villa US$ 1.919 (ago a out);
Beach Villa: US$ 1.163 (ago a out).
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Ponta
dos Ganchos

Jóia lapidada

A Ponta dos Ganchos é um trecho especialmente
abençoado da Costa Esmeralda, nome que se refere
tanto à cor das águas quanto à beleza da mata
atlântica invadindo o mar. No refúgio, além de uma
paisagem de tirar o fôlego, você tem a chance de se
deliciar com a sofisticada gastronomia, regada aos
melhores vinhos, sempre com vista para o mar
esverdeado. Aproveite!

Baixa temporada
R$ 675 por quarto Luxo durante a semana;
R$ 750 no final de semana.
R$ 765 por quarto Super Luxo durante a semana;
R$ 850 no final de semana.
(válido até 31 out. Inclui todas as refeições).

Para Lua-de-mel, é incluído um jantar especial na
ilha, além de flores e champanhe no bangalô
(mínimo de 5 noites). Até 31 out.
Novo roteiro gastronômico sob consulta.
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Mesmo que não seja o principal foco da viagem, conhecer tradições, culturas e manifestações artísticas
diferentes das cotidianas é uma experiência recompensadora. É como desbravar novos horizontes, desvendar
outras linguagens, interagir com o mundo de forma mais abrangente, mais completa. Quando é o principal
interesse do passeio, então, a descoberta – e o prazer dela decorrente – passa a ser um motivo em si. Uma
forma a mais de explorar um planeta que, se ficou pequeno com os avanços tecnológicos, continua infinito
em sua diversidade!

Arte e CulturaArte e Cultura
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O Palácio da Recoleta

Pelo imponente prédio do Alvear Palace já passaram
imperadores, reis, presidentes e popstars do mundo inteiro.
Personalidades que atestaram a excelência do hotel mais
premiado da América do Sul. Publicações como as prestigiadas
Condé Nast Traveler e Travel & Leisure não se cansam de
ressaltar as qualidades do Alvear e de posicioná-lo entre os
melhores hotéis do planeta, tranformando-o em uma atração
cultural em si. Tudo para seu deleite!

Alvear Palace no
Circuito das Artes

Nosso pacote inclui:
Café da manhã bufê; drinque de boas-vindas; almoço
no restaurante l´Orangerie; flores e cesta de frutas
no quarto; visitas guiadas a várias coleções e museus;
descontos em lojas.
Palace Room US$ 245 + 21% taxas; Suite Junior
US$ 274 + 21% taxas. (Pagando 2 noites, a terceira
noite é gratis, single ou duplo até 30 set).
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Parfum de Provence
O império dos sentidos

As fragrâncias da Provence, sempre mutantes,
deixam o ar perfumado o ano todo. São jasmins,
rosas e lavandas que desabrocham, dando à região
tons multicoloridos e vibrantes. Percorrendo suas
aldeias, descobrem-se tradições seculares que se
perpetuam com charme. Grasse, capital mundial

dos perfumes, traz a magia secular da mistura de
essências. Perfumados também são os vinhos
oriundos da região. A gastronomia provençal,
aliás, provoca os sentidos com suas delicadas
combinações. Desvendar os aromas e sabores da
Provence é uma experiência única!
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Nosso pacote inclui:
Passagem aérea S.Paulo/Paris/Nice/S.Paulo em classe
econômica; 3 noites no Château de la Chêvre d´ Or, Relais &
Châteaux em Eze; 3 noites no Villa Gallici, Relais & Chateaux
em Aix en Provence; café da manhã; 1 almoço na Bastide Sainte
Antoine em Grasse; 7 dias de aluguel de carro; visita privada
à fábrica de perfume Fragonard em Grasse; presente e
descontos na perfumaria de Eze. US$ 4.888 (29 jul a 31 out).
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Irreverência e alegria em New York

Um indisfarsável ar de felicidade invade quem ouve um
bom jazz. O ritmo, com sua batida  irreverente e marcante,
emociona, com a mesma intensidade, a criança de colo
e a mãe que a embala. Em New York, o templo do jazz,
não perca a chance de acompanhar essa magia de perto.
Comandada por um dos maiores trompetistas do planeta,
Wynton Marsalis, a Lincoln Jazz Orchestra promove shows
concorridos, tanto tocando novos sucessos quanto
relembrando monstros sagrados como Charlie Parker,
Miles Davis e Benny Carter. Delicie-se!

Nosso pacote inclui:
Passagem aérea S.Paulo/New York/S.Paulo em classe
econômica com American Airlines; 5 noites de
hospedagem no hotel escolhido; 1 ingresso para
show no Jazz at Lincoln Center ou em um musical
da Broadway; traslados de limusine.
The Ritz Carlton at Central Park (5*): US$ 2.756
(20 set a 14 dez);
Essex House Westin (5*): US$ 2.240 (20 set a 14 dez);
Le Parker Meridien (4*): US$ 2.129 (20 set a 14 dez).

Jazz at Lincoln Center
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Arte no Carlyle
Uma tradição em si

Sentado no bar, bebericando e conversando
animadamente, você assiste a um show de Woody
Allen e sua banda, tocando um jazz de primeira...
Foram cenas como essa que transformaram The Carlyle
em lenda, presente no ideário de viajantes do mundo
todo. Para eles, a associação do nome a uma
confortável casa em New York é praticamente
instantânea. Contribui para isso o fato de os quartos
terem sido pensados e decorados individualmente. E
de os restaurantes e bares estarem entre os melhores
da gastronomia mundial. Bom proveito!

Para qualquer reserva de pelo menos 2 noites no The
Carlyle (5*), oferecemos up-grade e ingressos para The
Metropolitan Museum of Art e The Fritz Collection.
Se a reserva for efetuada até 8 set, será oferecido
também café da manhã.

Quarto Standard: US$ 495;
Quarto Superior: US$ 585;
Quarto Deluxe: US$ 685.
Promoção sujeita à disponibilidade, válida até 13 dez
(não inclui as taxas).
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Saint Petersburg

Nosso pacote inclui:
Passagem aérea S.Paulo/Moscou/Saint Petersburg/S.Paulo
em classe econômica; 4 noites no Metropol (5*) em Moscou;
4 noites no Grand Hotel Europe (5*) em Saint Petersburg;
café da manhã; visitas exclusivas e traslados privativos.
US$ 7.978 (até 04 out).

Parabéns para você!

Há quem diga que Saint Petersburg é a mais
cosmopolita cidade russa. Por ali, podem ser
vistos cafés parisienses, discotecas animadas
por DJs ingleses, carros alemães e mansões
novinhas, fruto das benesses do capitalismo.
Saint Petersburg, porém, guarda com cuidado
seus patrimônios históricos. A cidade, que foi
o berço da Revolução Comunista de 1917, hoje
é uma obra de arte a céu aberto.  A história é
recontada em museus como o Puskin, um dos

mais importantes do país, e o Hermitage, mas também nas
construções e nas torres das belíssimas igrejas, que este
ano completam 300 primaveras. Não perca esta festa!
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Berlin &
Dresden
Exclusividade e sofisticação

The Old State Library, a Catedral, The State Opera
House, o Portal de Brandenburg, o Museu
Pergamo... Em Berlin, as suntuosas construções,
espalhadas pela cidade dão uma aula de cultura
e história aos visitantes. Lições para nunca mais
serem esquecidas!
Em Dresden, considerada a mais bela cidade
alemã, você também está convidado a conhecer
alguns dos mais espetaculares castelos e museus
da Europa. Para completar, que tal assistir a um
concerto na Orquestra Semper?

Nosso pacote inclui:
Passagem aérea S.Paulo/Berlin//Dresden/
S.Paulo em classe econômica; 3 noites no
Kempinski Adlon (5*) em Berlin; 2 noites no
Kempinski Taschenbergpalais (5*) em
Dresden; café da manhã; 1 jantar; viagem Berlin/
Dresden de trem primeira classe; assistência de
guia privativo; visitas e traslados.
US$ 5.925 (01 jul a 31 out).
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Cultura Ibérica
A história da arte

É frente-à-frente com obras de artistas do porte de Velásquez, Goya e Gaudí que se entende a força cultural
da Espanha. Em Barcelona, por exemplo, a beleza explode nas ruas, onde as relíquias arquitetônicas deixadas
por Antoni Gaudí deslumbram. São obras como o Temple Expiatori de La Sagrada Família, considerada a
igreja mais extraordinária de toda a Europa. Ao norte, em Bilbao, você tem a chance de conhecer o grandioso
Museu Guggenheim. Mesmo que não existisse o impressionante acervo de arte moderna, só a estrutura
metálica, que imita um navio às margens do Rio Nervión, já valeria a visita. Na capital espanhola, Madrid,
não perca a chance de visitar o Museu do Prado, que abriga valiosas obras de diversas fases das artes do país.
Permita-se esse banho de cultura!
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Nosso pacote inclui:
Passagem aérea S.Paulo/Madrid/Bilbao/Barcelona/S.Paulo em classe econômica; 2 noites no Gran Domine
Hotel (5*) em Bilbao; 3 noites no Hotel Arts (5*) em Barcelona; 2 noites no Hotel Ritz (5*) em
Madrid; café da manhã; 1 jantar; visitas guiadas privadas, ingressos e traslados.
US$ 4.568 (até 30 out).
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Primavera é tempo de flores, de jardins vistosos e de... Neve! O sol ameno, a brisa fresca no ar e a
imensidão branca sob os esquis esculpem o cenário. As mordomias, a sofisticação e as programações
especiais das estações conferem exclusividade. E a paisagem do alto da montanha completa a
magia. Aproveite a primavera para descobrir essa emoção!
Do outro lado do Equador, Aspen, Vail, Whistler, Courchevel, Zermatt, Madonna di Campiglio, entre
outras, estão preparando a temporada. Garanta já seu lugar!

SkiSki
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Love is in the Air!

Reduto de casais apaixonados, Portillo também quer
provar sua vocação de cupido. Aproveite a chance na
semana de solteiros. Além de deslizar montanha abaixo,
você terá a chance participar de festas e atividades
temáticas. Quem sabe sua alma-gêmea não aparece por
lá, também? Para impressionar, vale a pena aprimorar a
técnica nas clínicas especiais. Quem há de resistir ao
charme de um bom esquiador?

Portillo

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$ 2.106 (de 02 a 30 ago);
US$ 1.636 (30 ago a 20 set).

9 a 16 ago:  Semana do Vinho Chileno
16 a 31 ago: Clínicas de Ski & Snowboard
23 a 30 ago: Semana dos Solteiros
13 set a 4 out: Semanas Kids Ski Free - para
criança até 12 anos incompletos acompanhada
por um adulto.
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Valle Nevado
Emoção a toda prova!

Valle Nevado promete muita emoção
até o fim da temporada. A adrenalina
está garantida nos Campeonatos
Brasileiros de Ski e Snowboard e na
etapa do Mundial de Snowboard.
Para relaxar, um encontro com o que
há de melhor na gastronomia e em
vinhos chilenos. Tudo sob o
testemunho do doce sol da primavera.

Nosso pacote inclui:
Passagem aérea S.Paulo/Santiago/
S.Paulo em classe econômica; 7
noites de hospedagem; pensão
completa (café da manhã, almoço
express e jantar); 5 aulas de ski (para
os hotéis Valle Nevado e Puerta
del Sol); traslados privativos; ski
lifts e seguro viagem.

Hotel Valle Nevado (5*):
US$ 2.384 (22 jul a 28 ago);
US$ 1.722 (29 ago a 06 out).
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Hotel Puerta del Sol (4*):
US$ 2.000 (22 jul a 28 ago);
US$ 1.421 (29 ago a 06 out).

Hotel Tres Puntas (3*):
US$ 1.666 (22 jul a 28 ago);
US$ 1.197 (29 ago a 06 out).
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As delícias da neve

Só depois de gastar as energias nas pistas de Chillán,
você vai entender o real significado da expressão
“presente dos deuses”: uma sessão intensiva de
relaxamento no spa termal, para recarregar as baterias!
No dia seguinte, renovado, hora de conhecer mais
atrações da charmosa estação. Heliski, snowmobile,
trenó puxado por cães... Não fosse a chance de relaxar,
você não teria pique para aproveitar tudo!

Chillán
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Nosso pacote inclui:
Passagem aérea S.Paulo/Santiago/Chillán/
Santiago/S.Paulo, em classe econômica; 7 noites
de hospedagem; meia pensão; ski lifts; 1 hora de
aula coletiva diária (Gran Hotel) e traslados.

Gran Hotel Termas de Chillan (5*):
US$ 1.742 (ago);
US$ 1.367 (06 set a 12 out).

Shangrilá (4*):
US$ 972 (02 ago a 12 out).

16 a 23 ago: Semana das crianças;
Campeonato Internacional de Pólo na neve.

23 a 30 ago: Semana de Snowboard.

30 ago a 6 set: Promoção Crianças 50%;
Semana Brasileira e da Música.

6 a 13 de set: Semana do Heliski;
Semana Chilena.

13 a 20 de set: Semana das crianças;
Semana de Ski Nórdico;
Semana de Ski da Primavera.
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Aproveite
Santiago

Nosso pacote apoio em Santiago inclui:
Uma noite, com café da manhã, traslados in & out
do aeroporto (até 10 out).
The Ritz Carlton (5*): US$ 139 (oferece um banho
de sais);
Hyatt Santiago (5*): US$ 111;
Regal Pacific (5*): US$ 70 (oferece meia pensão).

Muito conforto antes e depois do ski

A capital chilena tem atrações que caem como uma luva
para os esquiadores. Entre elas, saborear mariscos, ostras
e salmões; fazer compras em Las Condes, aproveitar a vida
noturna da Calle Suécia e repor as energias em
surpreendentes hotéis. O recém-inaugurado Ritz-Carlton
e o tradicional Hyatt Regency levam o glamour das redes
a Santiago e convidam a alguns dias de muito conforto.
Desfrute!
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 Villarica Park Lake
Esporte e natureza em Pucón

O mais novo resort chileno, o Villarrica Park Lake, já desponta
com um dos preferidos de quem procura paz em contato
com a natureza. Delicie-se com a paisagem da floresta,
margeada por montes nevados, lagos e rios cristalinos.
Aproveite, também, para desbravar a região de Pucón, o
principal centro de esportes de natureza do Chile. Trilhas,
cachoeiras e muita aventura estão no cardápio. Sempre com
muita sofisticação!

Nosso pacote promocional inclui: 5 noites em quarto
Superior com Vista ao Lago no Villarica Park Lake
(5*) com café da manhã; acesso ao spa; uma massagem;
passeios e traslados. US$ 447 (válido até 15 dez).

Nosso pacote de Lua-de-Mel inclui: 4 noites em
quarto com vista para o lago no Villarica Park Lake
(5*); café da manhã americano servido no quarto;
up-grade para suíte conforme disponibilidade; meia
pensão incluindo um jantar “gourmet”; champanhe,
trufas, flores; acesso ao spa; 2 massagens; passeios
e traslados.
US$ 1.152 (até 15 dez).
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Preview

Aspen – Estados Unidos: 7 noites em quarto Deluxe
no St Regis (5*) com 6 dias de ski pass. US$ 1.153
(27 nov a 19 dez); US$ 2.147 (5 a 15 jan).

Garanta seu lugar!

As mais charmosas estações de ski do
Hemisfério Norte já estão praticamente
prontas para a temporada de fim de ano. As
festas, aliás, prometem ser bastante
animadas, cheias de surpresas e novidades.
Separe seu convite, chame os amigos e a
família. Afinal, você não vai ficar de fora, vai?

Snowmass – Estados Unidos: 7 noites em apartamento
de 3 dormitórios no Woodrun V (5*) com 6 dias de
ski pass. US$ 2.228 (26 dez a 4 jan); US$ 1.695 (5 a
28 jan).
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Vail – Estados Unidos: 7 noites em quarto Lodge no
The Lodge at Vail (5*) com 6 dias de ski pass. US$
1.179 (21 nov a 18 dez): US$ 2.159 (21 dez a 3 jan).

Tremblant - Canadá: 7 noites em quarto Fairmont no
Fairmont Tremblant (5*). US$ 1.700 (24 dez a 3 jan);
US$ 827 (4 jan a 6 fev).

Whistler - Canadá: 7 noites em quarto Fairmont no
Fairmont Chateau Whistler (5*). US$ 768 (22 nov a
25 dez); US$ 2.082 (26 dez a 2 jan).

Courchevel - França: 7 noites em quarto Executivo no
Kilimandjaro (4*L) com meia pensão. US$ 4.410 (27 dez
a 9 jan); US$ 2.730 (10 jan a 6 fev).

Madonna di Campiglio - Italia: 7 noites em quarto
Standard no Relais des Alpes (4*) com pensão completa.
US$ 2.222 (27 dez a 3 jan); US$ 1.024 (17 jan a 3 fev).

Zermatt - Suiça: 7 noites em quarto Superior no Mont
Cervin (5*) com meia pensão. US$ 2.436 (20 dez a
11 jan ); US$ 2.029 (12 jan a 6 fev).
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Terras
e Povos

Nada pode ser mais fascinante em uma viagem do que se deparar com o desconhecido, com o diferente.
Afinal, a primeira grande motivação das viagens a lazer foi a de fazer contato com povos de culturas
completamente distintas, como forma de enriquecer e ampliar a própria. Tanto culturas de um passado remoto
– a dos incas, por exemplo – quanto as ainda presentes, no caso dos aborígines australianos e das tribos
africanas. Prepare-se para descobrir relíquias, costumes e tradições que, mesmo que não façam sentido aos
olhos, são de uma beleza única!
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Peru
Mistérios incas com muito requinte!

País de muitas cores, sabores, crenças e culturas, o Peru
fascina pela diversidade de tradições e culturas. Para se ter
uma idéia, são falados 50 dialetos indígenas, além do
espanhol. Conheça os mistérios de Cuzco, a cidade sagrada
dos Incas, e Machu Picchu, entre muitos outros sítios
arqueológicos espalhados pelo país. Com todo o conforto!

Nosso pacote 7 dias inclui:
Passagem aérea S.Paulo/Lima/Cuzco//Puno/
S.Paulo em classe econômica; 2 noites no
Miraflores Park (5*) em Lima; 3 noites no
Hotel Monastério (5*) em Cuzco; 1 noite
no Libertador Puno (5*); café da manhã;
3 almoços; trem até Machu Picchu e Puno;
visitas e traslados privativos.
US$ 2.770 (até 20 dez).

Pacote 11 dias com extensão
em Chiclayo, Tujillo e Arequipa.
US$ 3.960 (até 20 dez).
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Japão

Nosso pacote inclui:
Passagem aérea S.Paulo/Tóquio/S.Paulo em
classe econômica; 3 noites no Park Hyatt Tokyo
(5*); 1 noite no Hakone Hotel (5*); 3 noites
no Westin Miyako (5*) em Kyoto; café da manhã
e 3 almoços; Bullet Train primeira classe; visitas
e traslados.
US$ 9.870 (até 20 dez).

Tradição e modernidade em doses iguais

A terra do sol nascente mostra ao mundo que, mesmo
com toda influência cultural externa, é possível manter,
fortalecer e, até, adaptar hábitos e costumes. Conheça
essa integração entre passado e presente, estampada
tanto em cidades pequenas quanto em metrópoles
como Tóquio e Kyoto. Veja como os monumentos
religiosos dividem espaço com imensos arranha-céus,
bicicletas convivem com trens de altíssima velocidade,
hashis e talheres coabitam a mesma mesa.
Explore esse país fascinante!
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Paisagens
chilenas

Um brinde à diversidade

É incrível imaginar que um país tão estreito
tenha tantas paisagens distintas. Se você quer
passar alguns dias na imensidão do deserto, tem
o Atacama. Caso prefira conhecer exemplares
de fauna e flora, escolha a Patagônia. Se os
ares da montanha atraem, fique com os Andes.
Sem falar das geleiras do extremo sul do país...
Basta escolher e aproveitar!

Cruzeiro Skorpios
6 dias de cruzeiro a bordo de Skorpios III
A partir de US$ 1.200 (18 out até 13 dez);
7 dias de cruzeiro a bordo de Skorpios II
A partir de US$ 850 (6 set até 13 dez);
4 dias de cruzeiro a bordo de Skorpios I
A partir de US$ 430 (1 set ate 15 dez).

Cruzeiro Mare Australis
4 dias a partir de US$ 681 (out e abr);

Explora Patagônia
3 noites em Cordillera Paine com vista Salto
Chico - US$ 1234 (1 set até 31 mar 2004);

Explora Atacama
3 noites - US$ 1296 (1 set até 31 mar 2004);

Termas de Puyuhuapi
3 noites a partir de US$ 735 (18 set até 20 dez).
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Mergulho cosmopolita

Venha para uma das mais belas festas de integração cultural.
Cidades como Sydney presenteiam seus visitantes com hábitos
e costumes do mundo inteiro. Os aborígines, povo nativo da
ilha, também encantam com suas tradições. E, em meio a todo
cosmopolitismo australiano, conheça algumas das melhores
atrações naturais, como a Grande Barreira de Corais, a preferida
dos mergulhadores. Não dá para perder!

Austrália
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Nosso pacote inclui:
Passagem aérea S.Paulo/Sydney/Ayers Rock/Cairns/Sydney/
S. Paulo em classe econômica; 3 noites no Four Seasons (5*)
em Sydney; 2 noites no Sail in the Desert (5*) em Ayers Rock;
4 noites no Sheraton Mirage (5*) em Port Douglas; café da
manhã; 2 almoços e 4 jantares; visitas e traslados privativos.
US$ 7.271 (até 20 dez).
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Out of Africa

Aventura nas savanas

Safáris de deslumbrante contato com a natureza, pelas
savanas de parques nacionais como Masai Mara, Meru,
Mount Kilimanjaro e Samburu... No Kenya, sinta-se à
vontade para filmar, fotografar ou, mesmo, só admirar
os mais variados animais em seu hábitat.
Uma experiência imperdível!

Elsa Kopje, Meru National Park: US$ 345;
Mara Camp, Massai Mara: US$ 310;
Tortilis Camp, Mount Kilimanjaro: US$ 290.
Valores por pessoa por noite com pensão
completa; 2 safáris e taxa de acesso ao Parque
National (até 30 nov).
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Gorilla Safari Camp
Sem comparação!

Que tal passar alguns dias no único lugar onde é possível ver
gorilas em seu hábitat? No Gorila Safari Camp, reserva
ambiental de Uganda, existem 600 deles, espalhados pela
montanha – que é patrimônio da humanidade. Com sorte, é
possível acompanhar bem de perto, por exemplo, como esses
animais se alimentam e tomam conta das famílias. Uma
aventura inesquecível!

Nosso pacote
Nas Trilhas dos Gorilas inclui:
4 noites no Gorilla Forest Camp com
todas as refeições; 1 noite no Windsor
Lake Victoria Hotel (5*) em Entebbe;
safár is  com guia especial ista;
autorizações, ingressos aos parques e
traslados. US$ 2.435.
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Redescubra o potencial
da juventude

Quem nunca pensou em retardar o
tempo e o desgaste orgânico?
Prolongar a juventude, recuperar
vitalidade, energia e potência física,
controlar o stress, conservar a
concentração e a memória, melhorar
ou curar enfermidades por desgaste
(reumatismos, artroses, envelheci-
mento precoce, entre outras)...

O Centro de Revitalização Biológica,
representante exclusivo para a
América Latina do produto
Embrioninas (marca registrada)
desde 1980, consegue, com sua
tecnologia de ponta, uma verdadeira
recuperação psicofísica do paciente.
Um marco na medicina preventiva!

Revitalização
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O tratamento inclui:
check-up completo, diagnóstico e
entrega da medicação por 3 meses.
US$ 6.000

Oferecemos a hospedagem durante
sua estadia em Buenos Aires; 4
noites no Sofitel (5*) ou no Caesar
Park (5*) com café da manhã.

Viajando a Buenos Aires, em um só
dia de check-up ambulatorial, para
avaliar o desgaste orgânico, você
pode obter o tratamento de
revitalização com Embrioninas, a
mais moderna terapia de energia
orgânica do mundo!
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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 ou 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 ou e-mail. 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: o cancelamento, independentemente da época em que ocor-
ra, 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 em dólares americanos, euros ou reais,
por pessoa em apartamento duplo (pacotes e hospedagem), incluindo impostos
locais. Foram calculados com base nos câmbios vigentes na época da montagem
dos produtos. 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 cotados 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: Carteira Nacional de Habilitação, 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.
-Na contratação de apartamento triplo, existem várias soluções para acomodar
mais que duas pessoas no mesmo apartamento:
a) duas camas grandes, acomodando até duas pessoas em cada cama.
b)uma cama de casal, mais camas (s) extra (s) do tipo “de armar” .
c)duas camas individuais mais cama (s) extra (s) do tipo “de armar”.
-A inscrição e manutenção nos diversos programas de incentivo (contagem de
milhagem) das companhias aéreas, são de responsabilidade dos passageiros.
-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 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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GENEVA 
51, rue des Pâquis CH - 1201 Geneva

Tel.: +41 22 909 87 87  24/24h   •  Fax: +41 22 731 90 87 
elitereservation@eliterent.com

www.eliterent.com

Zürich •  Montreux •  Paris  •  Cannes •  St -Tropez •  Milan •  Monte-Carlo •  Munich

Ao criar a Elite Rent-a-Car, em 1987, 
Graziella Zanoletti fez várias exigências. 
A qualidade dos serviços, a competência 
dos colaboradores e parceiros, e a 
originalidade dos produtos oferecidos 
deveriam estar sempre em primeiro 
lugar. Estas preocupações e o apoio 
constante de parceiros privilegiados 
tornaram a Elite um dos líderes 
europeus no setor, com êxitos ano após 
ano.  

Antecipando os mais variados desejos e 
atenta à evolução das empresas de 
ponta do setor automobilístico, a Elite 
oferece serviços sob medida e produtos 
exclusivos, no lugar desejado pelo 
cliente e sem restrições geográficas. Foi 
assim que a Elite conquistou uma 
clientela fiel, local e internacional, que 
viaja tanto a lazer quanto a trabalho.

Com o intuito de se aproximar cada vez 
mais dos clientes, a Elite, que tem sede 
na Suíça, criou agências em Cannes e 
em Juan-Les Pins, na Cote d'Azur 
(1995), na Avenida Franklin Roosevelt, 
em Paris (2001) e nos dois aeroportos 
de Milão (2002). Os esforços 
conferiram a Graziella Zanoletti, 
diretora da Elite Rent-a-Car, o título de 
"Business Woman 2003", pelo júri do 
prêmio dos champanhes Veuve 
Clicquot.  

Durante o ano todo, a Elite 
disponibiliza a seus clientes as últimas 
novidades, que muitas vezes dão ao 
aficionado a oportunidade de guiar 
modelos ainda raros no mercado e, 
assim, realizar um sonho, concretizar 
uma paixão.

U M  S O N H O ,  U M A  P A I X Ã O


