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D i s t r i b u i ç ã o  G r a t u i t a 
janeiro/fevereiro/março 2016 - ano 5

s e G u e  v i a G e m

Paradises in alagoas
endless sea and sun throughout the year in 
four destinations

inCreasing leisure at trend
find out why 2015 was the best year of all

digital MarKeting as an ally
how to Provide new exPerienCes to the Clients

sPeCial  
trend travel usa begins oPerations
new trend grouP CoMPany gets to the states 
and shows how to MaKe the Most of this 
little PieCe of florida

paraísos alaGoanos
Mar a perder de vista 
e sol o ano inteiro em 
quatro destinos

laZer em asCensão 
na trenD
Descubra por que 2015 foi 
o melhor ano de todos

marKetinG DiGital 
Como aliaDo
Como oferecer experiências 
novas aos seus clientes

free  distribution - january/february/MarCh 2016 - year 5

trenD travel usa 
iniCia operaçÕes
Nova empresa do GRUPO 
TREND chega aos States  
e apresenta como 
aproveitar ao máximo este 
pedacinho da Flórida

Especial

flÓriDa, 
CHeGamos!

florida, here we are!
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editorial

Essência: de origem do latim, esta palavra indica natureza, 
substância ou característica essencial de uma coisa ou 
pessoa. Quando falamos de uma empresa, isso não é 

diferente. Refiro-me às ideias, ao que a move, ao seu combustível.

Você sabe dizer qual é a essência da sua agência? Ou melhor: você já 
parou para pensar se, até os dias de hoje, a sua empresa carrega em seu 
DNA a sua essência?

A TREND Operadora nasceu com a missão de 
garantir facilidades e oferecer sempre as melhores 
oportunidades. A palavra inovação está sempre 
presente em nosso DNA, prova disso está no nosso 
crescimento contínuo: a criação do GRUPO TREND 

e a chegada da SHOP HOTEL em 2014, e, em 2015, o lançamento da 
consolidadora aérea TC World.

Acha muito? A gente não! E, por isso, não paramos por 
aí. Levantamos voo novamente e agora pousamos nos 
Estados Unidos com a TREND TRAVEL USA, uma nova 
empresa que tem a missão de ampliar ainda mais a nossa 
presença no mercado norte-americano. Sua sede própria 
em Orlando já está na ativa e, ainda neste semestre, 
iniciamos as operações da TREND FUN FLORIDA, nosso 
receptivo na Flórida para atender cada vez melhor, 
prestando um serviço de excelência para você e o seu 
cliente. É a nossa essência se propagando pelo mundo.

Meu amigo, 2016 pode até ser um ano de crise, mas 
depende de você fazer acontecer. Veja só o nosso 
exemplo de crescimento no Lazer da TREND, de 130%, 
no ano passado. E como diz o ditado, enquanto alguns 
choram, outros vendem lenços.  

Pra cima!

Um forte abraço!

Palavra DO PrESIDENTE

Luis Paulo LUPPA 
Diretor-presidente

CEO'S WORDS

“WHILE SOME CRY, OTHERS SELL TISSUES”
Essence: from the Latin, this word indicates nature, substance or 
characteristic that is essential for something or someone. When we 
talk about a company, this is not different. I refer to ideas, to what 
moves it, to its fuel. 
Do you know what the essence of your agency is? Or: have you ever 
stopped for a minute to consider if, until these days, your company 
carries its essence in its DNA?
TREND Operator's mission is to guarantee facilities and provide the 
best opportunities. The word innovation has always been a part of 
our DNA, and this can be proven by our continuous growth: the 
creation of the TREND GROUP and the creation of SHOP HOTEL, 
in 2014, besides the launch of our airline consolidator, TC World, 
in 2015.
Do you think it is too much? We don't!  That's why we didn't stop 
there. We flew again and now landed in the United States, with 
TREND TRAVEL USA, a new company that aims at increasing our 
presence in the North-American market. Its own headquarters 
In Orlando is already active, and in this semester we started the 
operations of TREND FUN FLORIDA, our incoming service in Florida 
to provide better services, with excellence for you and your client. It 
is our essence spreading around the world. 
My friend, 2016 may be a critical year, but it is up to you to make 
things happen. Look at our example, of the growth in TREND's 
Leisure department, of 130% last year. As they say, while some cry, 
others sell tissues.
Up we go!
Best regards!

Luis Paulo LUPPA 
CEO

“enquanto alguns 

choram, outros 

vendem lenços”
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José Anjos 
Diretor-conselheiro

CONSElhO DE aMIGO 
palavra dos conselheiros

Washington Preti 
Diretor-conselheiro

editorial

FRIEND'S ADVICE  
A WORD FROM THE ADVISERS
Walking together, with confidence to reach our 
goals, we always go further. Far away like the 
nearly 7 thousand km that separate São Paulo 
from Orlando, where we opened our new office to 
operate TREND TRAVEL USA in order to bring more 
facilities and competitive negotiations for travel 
agents, partners for all times. 

We want you to have the tools and the data to 
work with your clients, so, in this issue, we wrote 
a very special story about some of the main 
tourism spots and attractions in Florida. Get ready 
for an adventure and to have fun with us in the 
theme parks, with the unforgettable characters, first 

class restaurants, breathtaking beaches and, of 
course, a lot of shopping!
However, if your clients prefer to stay in Brazil, 
how about the astonishing Alagoas, endless 
source of beauty, with a crystal clear sea that 
makes anyone’s jaw drop? Barra de São Miguel, 
São Miguel dos Milagres, Maragogi… there are 
many options.
And since information and updates are never 
too much, we interviewed one of the main 
experts in digital marketing of our time, Martha 
Gabriel. To inspire travel lovers, we described 
the experiences of Titi Müller, hostess of the 
Multishow series about tourism.
Enjoy, and have a good trip!

“WALkING TOGETHER, WITH CONFIDENCE 
TO REACH OUR GOALS, WE ALWAyS GO 

FURTHER."

“WE ARE ALWAyS TRyING TO BRING MORE 
FACILITIES AND COMPETITIVE NEGOTIATIONS FOR 

TRAVEL AGENTS, PARTNERS FOR ALL TIMES."

Counseling-director Counseling-director
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“caminhando juntos e com confiança 
em atingir os nossos objetivos, sempre 

chegamos mais longe.”

“estamos sempre em busca de trazer mais 
facilidades para os agentes de viagens, 

parceiros de todas as horas.” 

Caminhando juntos e com confiança 
em atingir os nossos objetivos, sempre 
chegamos mais longe. Longe como os 
quase 7 mil km que separam São Paulo 
de Orlando, onde abrimos o nosso novo 
escritório para operação da TREND TRAVEL 
USA em busca de trazer mais facilidades e 
negociações competitivas para os agentes 
de viagens, parceiros de todas as horas.
E justamente para que você tenha 
ferramentas e informações para prestar 
a sua consultoria aos passageiros, 
disponibilizamos nesta edição uma 
matéria muito especial sobre alguns dos 
principais pontos turísticos e atrações 
da Flórida. Prepare-se para se aventurar 
e curtir com a gente uma viagem por 

parques temáticos, personagens 
inesquecíveis, restaurantes de primeira, 
praias de tirar o fôlego e, claro, 
compras, muitas compras.
Agora, se o seu passageiro quiser ficar 
pelo Brasil, que tal a deslumbrante 
Alagoas, essa fonte inesgotável 
de beleza, com um mar de águas 
cristalinas de deixar qualquer um de 
queixo caído? Barra de São Miguel, 
São Miguel dos Milagres, Maragogi... 
são diversas as opções. 
E como informação e atualização 
nunca são demais, trazemos uma 
entrevista com uma das principais 
especialistas em marketing digital 
da atualidade, Martha Gabriel, e, 
para inspirar os apaixonados por 
viagem, as experiências de Titi Müller, 
apresentadora de um programa do 
Multishow sobre turismo. 
Aproveite e boa viagem!
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Toda a beleza de Alagoas 
em quatro paradas pra lá de 
surpreendentes: Barra de São 
Miguel, Maceió, Maragogi e 
São Miguel dos Milagres

ID BRASIL

ID BRAZIL - All of the beauty from 
Alagoas in four surprising stops: Barra de 
São Miguel, Maceió, Maragogi and São 
Miguel dos Milagres

O despertar da força: Disney’s Hollywood 
Studios ganha novas atrações inspiradas 
no universo de Star Wars

MOMENTO DISNEY

DISNEY TIME - The force awakens: Disney’s Hollywood 
Studios gets new attractions inspired by the Star Wars 
universe

São Paulo: todo o encanto e charme da 
Terra da Garoa em apenas um dia

24 HORAS EM...

24 HOURS IN... - São Paulo: all of the charm and 
enchantment in the drizzle land in a single day

GRUPO TREND lança a TREND Travel USA 
e apresenta um especial: dos parques 
temáticos de Orlando aos imperdíveis 
atrativos turísticos de Miami, Kissimmee, 
St. Petersburg e Clearwater

ESPECIAL

SPEcIAL - TREND GROUP launches TREND Travel 
USA and makes a special story: from theme parks 
in Orlando to the must-see tourist attractions of 
Miami, Kissimmee, St. Petersburg and clearwater

SEGUINDO VIAGEM WITH… - Martha Gabriel, expert in Digital Marketing, talks 
about how technology can be beneficial for travel agencies

10
Martha Gabriel, especialista em Marketing Digital, fala sobre 
como a tecnologia pode beneficiar as agências de viagens

SEGUINDO VIAGEM COM...

HEALTH & WELL-BEING - See how to be careful in your trips without fearing the Zyka virus

104
Saiba quais são os melhores cuidados que você 
deve tomar para viajar sem ter medo do zika vírus

SAÚDE & BEM-ESTAR

PARTNERSHIP - TREND consolidates in the United States by closing delas with new 
suppliers; in the Brazilian scope, four hotel are incorporated to the portfolio

84
TREND se consolida nos Estados Unidos ao fechar parceria com novos 
fornecedores; em âmbito nacional, quatro hotéis são incorporados ao portfólio

PARCERIA

NEWS - TcW uses security system to minimize frauds; Shop Hotel is present in 
agencies from all over the country, and car central makes balance of 2015

88
TCW adota sistema de segurança para minimizar fraudes; Shop Hotel marca 
presença em agências de todo o país; e Central do Carro faz balanço de 2015 

NOVIDADES

AROUND THE WORLD - Nothing replaces experience: travel agents talk about the destinations 
they visited and enjoyed the most

82
Nada melhor que a experiência: agentes de viagens falam 
sobre os destinos que visitaram e mais curtiram

PELO MUNDO

TRAVELER’S EXPERIENcE - Titi Müller, from the show Anota Aí, in Multishow, tells 
her adventures around the globe to make the show

100
Titi Müller, do Anota Aí, do Multishow, conta suas aventuras 
ao redor do globo para a gravação do programa
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INVITED BY TREND - Marcos Paes de Barros, senior Marketing & Sales director for 
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120
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116
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128
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Eventos relevantes para o Turismo de fevereiro a abril de 2016
AGENDA

106
GOOD SERVIcE - Groups, Fairs & Events: get to know the department that helps you 
understand your client better

Grupos, Feiras & Eventos: conheça tudo sobre o 
departamento que ajuda você a atender melhor o seu cliente

ATENDENDO BEM

108
OPEN SEA - cruise ship season is about to begin in the Old continent
Temporada de cruzeiros está prestes a começar no Velho Continente
EM ALTO-MAR

112
cURIOSITIES - clarify your doubts about the differences between an assistance card and travel insurance
Tire suas dúvidas sobre a diferença entre cartão de assistência e seguro-viagem
CURIOSIDADES

110
SHOPPING SAFETY - Guarantee the safety of your commercial operations and avoid frauds
Garanta a segurança de suas operações comerciais e se previna de fraudes
SEGURANçA DE COMPRA

96
BALANcE 2015 - TREND’s Leisure Department grew 130% last year
Departamento de Lazer da TREND cresceu 130% no ano passado
BALANçO 2015

SUMÁrio

98

NATIONAL HOTEL - Three suggestions of hotel in Alagoas to 
make your stay even better

24
Três sugestões de hotéis em Alagoas para que 
a estada no destino seja ainda melhor

HOTEL NACIONAL

INTERNATIONAL HOTEL - Orlando or Miami? It doesn’t matter! Here are some tips 
of hotels that will give a very special touch to your trip

71
Orlando ou Miami? Não importa! Aqui tem dicas de 
hotéis que dão um toque ainda mais especial à viagem

HOTEL INTERNACIONAL

122
Os acontecimentos mais importantes do GRUPO TREND entre dezembro e fevereiro
ESPAçO TREND

TREND SPAcE - The most important facts of the TREND GROUP between December and February

80
Levando a magia para casa: confira algumas das lembrancinhas 
mais compradas por quem visita os parques temáticos de Orlando

CONSUMO

cONSUMPTION - Taking magic home: check out some of the favorite souvenirs of people 
who visit the theme parks in Orlando

76
Oito restaurantes deliciosos em Miami e Orlando que merecem uma visita
GASTRONOMIA

GASTRONOMY - Eight delicious restaurants in Miami and Orlando that are worth the visit 

114
Hotibum, o novo parque aquático do Hot Park construído 
especialmente para as crianças

ESPECIAL RIO QUENTE RESORTS

SPEcIAL RIO QUENTE RESORTS - Hotibum, the new water park from Hot Park, built 
especially for kids
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EntEnda como as agências dE viagEns podEm utilizar a 
tEcnologia a sEu favor, difErEnciando-sE no mErcado E 
promovEndo uma ExpEriência única ao cliEntE

SegUindo ViageM coM...

MARTHA GABRIEL  
CONSULTORA, PALESTRANTE  
INTERNACIONAL E ESPECIALISTA  
EM MARKETING DIGITAL

Pedro gabriel

MARTHA GABRIEL, CONSULTANT, INTERNATIONAL SPEAkER AND 
EXPERT IN DIGITAL MARkETING
UNDERSTAND HOW TRAVEL AGENCIES CAN USE TECHNOLOGy IN THEIR FAVOR, 
STANDING OUT IN THE MARkET AND PROVIDING A UNIQUE EXPERIENCE TO THE CLIENT
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In an era when information moves freely through 
the internet, included by people with different 
profiles, from different locations, it is normal that the 
interactivity promoted by technology has reached the 
Tourism sector.
Now, more than ever, the objective is to provide the 
best experience for the passenger; this experience is 
usually shared in many ways, via Facebook, Twitter, 
Instagram and so many other social media that have 
become popular in the past few years.
In this context, digital marketing gains in strength and 
power, becoming a great ally to travel agencies that 
can take the unexplored opportunities of the digital 
world to do what they know how to do best: provide 
personalized and customized services.
"Digital marketing can help companies to be 
found with relevant content for the traveler, besides 
encouraging these people to share comments and 
pictures, inserting information in the system so that 
other future travelers can find it. Agencies have a 
powerful arsenal to create new experiences for the 
client. The sky is the limit", says Martha Gabriel, expert 
on the matter and respected international speaker.
In an exclusive interview to Segue Viagem, the 
awarded executive talks about trends, customer 
relations and about how important it is for the 
companies to know how to choose the proper 
channel to promote their services. 

SV: How can travel agencies use the internet to 
value their work?
One of the main consequences of the dissemination 
of the internet and digital technology is that they 
favor the horizontal communication. It means there 
is no need for intermediation between the individuals 
and the information they wish to obtain, and that 
can cause rupture in previous business models. In 
this scenario, the agency must know the different 
public profiles to create specific solutions, ones 
that generate value. For instance: clients with high 
purchasing power may prefer to pay for a high-
standard travel agency service than spend their time 
in this process. Clients from popular classes may find 
value in the organization of different group tours, 
which provide experiences that would hardly be 
idealized by a layer audience. 

SV: How is it possible to use technology as a 
differential, and, consequently, meet the needs of 
the travelers more efficiently?
By including technology in all dimensions of the 
traveler's journey to improve the experience, and 
this has been done via APPs. In the hotel business, 
networks that allow the check-in and the check-out to 
be made with APPs, as well as the choice of pillows 
and amenities, among others, stand out and create an 
interesting experience. Several other insights improve 

Em uma era em que a informação 
circula livremente pela internet, 
alimentada por pessoas com 
perfis diferentes e em localidades 

também diferentes, não é de estranhar 
que a interatividade promovida pela 
tecnologia tenha alcançado também o 
setor de Turismo. 
Hoje, mais do que nunca, o objetivo 
é oferecer uma experiência cada vez 
melhor ao passageiro, experiência esta 
que, na grande maioria das vezes, será 
compartilhada de várias formas via 
Facebook, Twitter, Instagram e em tantas 
outras plataformas de mídias sociais 
que se popularizaram nos últimos anos. 
Neste contexto, o marketing digital 
ganha força e um potencial incrível, 
transformando-se em um grande aliado 
das agências de viagens, as quais 
podem aproveitar as oportunidades 
muitas vezes inexploradas do 
mundo digital para fazer aquilo que 
melhor sabem: oferecer atendimento 
personalizado e diferenciado. 
“O marketing digital ajuda as empresas 
a serem encontradas com conteúdos 
relevantes para o viajante, além de 
incentivar estas pessoas a compartilharem 
comentários e fotos, abastecendo o 
sistema para que outros futuros viajantes 
os encontrem. As agências têm nas 
mãos um arsenal poderoso para a 
criação de novas experiências para 
o cliente. O céu é o limite”, comenta 
Martha Gabriel, especialista no assunto 
e aclamada palestrante internacional. 
Em entrevista exclusiva à Segue Viagem, a 
premiada executiva fala sobre tendências, 
relacionamento com o cliente e a 
importância de a empresa saber escolher 
o canal adequado para promover os seus 
serviços. Acompanhe conosco!

“the agenCies have a 
Powerful arsenal to Create 
new exPerienCes to the 
Client. the sKy is the liMit”

AS AGêNCIAS 

TêM NAS MãOS 

UM ARSENAL 

PODEROSO PARA A 

CRIAçãO DE NOVAS 

ExPERIêNCIAS PARA 

O CLIENTE. O CÉU  

É O LIMITE

SV: Como as agências de viagens 
podem utilizar a internet para 
valorizar o seu trabalho? 
Uma das principais consequências 
da disseminação da internet e das 
tecnologias digitais é que elas favorecem 
uma comunicação horizontal, ou seja, 
dispensam a necessidade de existir 
um intermediário entre o indivíduo e a 
informação que ele deseja obter, o que 
pode causar uma ruptura nos modelos 
de negócios anteriores a elas. Neste 
cenário, a agência deve conhecer bem 
os diferentes perfis dos seus públicos 
para criar soluções específicas que 
gerem valor. Por exemplo: clientes com 
poder aquisitivo elevado podem preferir 
pagar por um serviço de agenciamento 
de viagens de alto padrão a gastar o 
seu tempo neste processo. Já clientes 
de classes mais populares podem 
encontrar valor na organização de 
roteiros inusitados para grupos, que 
propiciem experiências que dificilmente 
seriam idealizadas por um público 
mais leigo. 

SV: Como é possível 
utilizar a tecnologia como 
forma de diferenciação e, 
consequentemente, atender 
de maneira mais eficiente às 
necessidades dos viajantes?
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Incluindo a tecnologia em todas as 
dimensões da jornada do viajante para 
aprimorar a sua experiência, o que tem 
sido feito bastante via aplicativos. Na 
hotelaria, redes que permitem check-
in e check-out via APPs, assim como 
escolha de travesseiros e amenidades, 
entre outros, conseguem se diferenciar 
e criar uma experiência interessante. 
Inúmeros outros insights melhoram a 
experiência de viagem, como oferecer 
wi-fi de qualidade ou propiciar a chave 
do quarto no celular em substituição aos 
cartões que se desmagnetizam quando 
em contato com o smartphone.

SV: Como uma agência de 
viagens deve escolher em qual 
plataforma apostar (Facebook, 
Twitter, Flickr, etc.)?
A agência precisa conhecer o seu 
público, saber onde ele está e fazer 
um plano de marketing para atingir 

the travel experience, such as offering qualified wi-fi, 
or providing the key to the room in the cell phone, 
replacing the magnetic cards that demagnetize when 
in contact with the smartphone. 

SV: How should a travel agency choose on which 
platform to bet (Facebook, Twitter, Flickr etc)?
The agency needs to know its audience, know where 
they are and work on a marketing plan to reach 
its goal. The best results usually happen after using 
several integrated platforms, and not by using only one 
of them: a Facebook post can lead to the agency's 
website, and then the client can get more Information 
and continue to make a purchase; an interesting 
article in the agency's blog, with a youTube video, 
can be twitted to reach other audiences. Appropriate 
keywords direct a qualified audience to the website, 
and pictures on Instagram attract people to discuss 
and generate interest about specific locations. There 
is a Japanese saying that states "action without vision 
is a nightmare; vision without action is daydreaming". 
We can adapt this saying to the strategic department: 
strategy without execution Is daydreaming; execution 
without strategy is a nightmare. 

SV: After all, should companies from all segments 
bet on social media? Do they adjust well to any 
field of work?
It is undeniable that all social media have become 
an attractive platform for companies to communicate 

AO UTILIzAR AS MíDIAS SOCIAIS, AS PESSOAS 
VISAM INTERAGIR ENTRE SI, OBTER INFORMAçõES 
E, EM FUNçãO DISTO, DECIDIR DIVERSAS COISAS, 
INCLUSIVE O QUE COMPRAR

“by using the soCial Media, PeoPle aiM 
at interaCting with one another, obtain 
inforMation and, as a result, deCide on 

different things, inCluding what to buy”

o objetivo desejado. Normalmente 
os melhores resultados acontecem 
por meio do uso integrado de várias 
plataformas, e não apenas utilizando 
uma única: um post no Facebook pode 
direcionar para o site da agência, no 
qual o cliente obtém mais informações 
e dá continuidade ao processo de 
contratação, ou um artigo interessante 
no blog da agência, que apresente 
um vídeo no YouTube, pode ser tuitado 
para atrair os públicos desejados. 
Palavras-chave apropriadas levam 
público qualificado para o site e 
fotos no Instagram atraem pessoas 
para discutir e gerar interesse sobre 
locais específicos. Existe um provérbio 
japonês que fala que “ação sem visão é 
pesadelo; visão sem ação é devaneio”. 
Podemos adaptar este ditado para 
a área de estratégia: estratégia sem 
execução é devaneio; execução sem 
estratégia é pesadelo.
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with their audiences. However, the communication 
dynamic is totally different: if you start talking, you 
sell; if you start selling, you are repelled. Each 
platform has its specific characteristics. We can say 
that Facebook Is like a living room, whereas LinkedIn 
is a meeting room and youTube is entertainment 
associated with education; Pinterest is a panel of 
interests, and so on and so forth. To know on which 
ones to work, first it is necessary to find out which 
platforms are used by your audience and their interest 
in each one of them, besides the budget. When the 
budget is small, it is ideal to focus on a platform and 
begin to obtain results, and only then move on to 
another one. The platform chosen is usually the one 
with more numbers and interaction with the audience. 

SV: What is the best way to relate to the client in 
the social media?
The social media represents an environment of 
relationship, not sales. People aim at interacting with 
one another, obtain information and, as a result of 
this interaction and information, they decide different 
things, including what to buy. Therefore, the best 
way to relate to the client is to have in mind that 
the message and the dialogue of the company are 
competing with people and the subjects they like the 
most. It is important to get to know them well and 
to understand what moves them, presenting relevant 
content to stand out from the crowd. 

SV: What types of applications addressed to the 
travel universe do you consider interesting for 
agencies and travelers?
There are many, and there will be even more. Some 
examples: organization (Google Now, FlightRadar), 
transportation (Waze, 99Taxis, Uber, EasyTaxi), 
maps (Google Maps, Google Earth), sharing (Twitter, 
Facebook, Foursquare/Swarm, Instagram, youtube, 
Periscope), personal control (Nike+, FitBit, iWatch), 
edition of images and videos, free wi-fi location 
and many others that can improve the traveler's 
experience. Both the agency and the passenger can 
benefit from these APPs - the former to understand the 
client, create experiences, engage and sell, and the 
latter to enjoy the trip as much as possible. In this 
scenario, agencies can (and should) work as creators 
of interesting applications, in any stage of the process 
and for each type of audience.

SV: Afinal, empresas de todos 
os segmentos deveriam apostar 
nas mídias sociais? Elas se 
adaptam bem a qualquer área 
de atuação?
Inegavelmente as mídias sociais tornaram-
se uma plataforma atrativa para as 
empresas se comunicarem com os seus 
públicos. No entanto, a dinâmica da 
comunicação é totalmente diferente: se 
você começar conversando, você vende; 
se começar vendendo, é repelido. Cada 
plataforma tem suas características 
específicas. Podemos dizer que o 
Facebook se assemelha à sala de visitas, 
enquanto o LinkedIn é a sala de reuniões, 
o YouTube é o entretenimento associado 
à educação, o Pinterest é o painel de 
recortes de interesse, e assim por diante. 
Para saber em quais atuar, é necessário 
primeiro conhecer quais plataformas os 
seus públicos utilizam e os interesses que 
eles têm em cada uma delas, além do 
budget. Quando o budget é pequeno, 
o ideal é focar em uma plataforma e 
começar a obter resultados para só 
depois partir para outra. A plataforma 
escolhida normalmente é aquela que tem 
maior quantidade e interação do público.

SV: Qual é a melhor maneira de 
se relacionar com o cliente nas 
mídias sociais?
As mídias sociais representam 
um ambiente prioritariamente de 
relacionamento, não de vendas. As 
pessoas visam interagir entre si, obter 

informações e, em função destas 
interações e informações, decidir 
diversas coisas, inclusive o que comprar. 
Desta forma, a melhor maneira de 
se relacionar com o cliente é ter em 
mente que a mensagem e o diálogo 
da empresa estão concorrendo com 
pessoas e assuntos que ele mais gosta. 
É preciso conhecê-lo bem e entender o 
que o move, apresentando um conteúdo 
relevante, e não sendo apenas mais um. 

SV: Que tipos de aplicativos 
voltados ao universo de viagens 
você considera interessantes 
para agências e viajantes?
Inúmeros, e surgirão cada vez mais. 
Alguns exemplos: organização (Google 
Now, FlightRadar), transporte (Waze, 
99Taxis, Uber, EasyTaxi), mapas (Google 
Maps, Google Earth), compartilhamento 
(Twitter, Facebook, Foursquare/Swarm, 
Instagram, YouTube, Periscope), controle 
pessoal (Nike+, FitBit, iWatch), edição 
de imagem e vídeo, localização de wi-
fi gratuito e muitos outros que ampliem 
a experiência do viajante. Tanto as 
agências quanto os passageiros podem 
se beneficiar destes APPs – as primeiras 
para compreender o cliente, criar 
experiências, engajar e vender, e os 
últimos para usufruírem ao máximo suas 
viagens. Neste cenário, as agências 
podem (e devem) atuar como criadoras 
de aplicativos interessantes em qualquer 
etapa do processo e para cada tipo de 
público. 

VOCê SABIA?
A Segue Viagem ESTá DISPONíVEL EM QUALQUER LUGAR DO MUNDO, E VOCê PODE BAIxAR 
GRATUITAMENTE TODO O CONTEúDO DE CADA EDIçãO NO SEU SMARTPHONE OU TABLET.
BASTA FAzER O DOWNLOAD DO APLICATIVO Segue Viagem NA APP STORE (APPLE) OU GOOGLE 
PLAY (ANDROID) E PRONTO, VOCê TERá A REVISTA NA PALMA DA SUA MãO, COM TODO O 
CONTEúDO DA EDIçãO IMPRESSA, ALÉM DE ExTRAS, COMO FOTOS, VíDEOS E ANIMAçõES.

did you Know?
segue viageM is available anywhere in the world, and you Can download the Content of all issues in your sMartPhone or tablet, 
for free.
download the aPPliCation segue viageM, at aPP store (aPPle) or google Play (android), and that's it! you'll have the Magazine in 
your hands, with the Content of the Printed issue, besides extras, liKe PiCtures, videos and aniMations. 
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ID BrasIl

ALAGOAS,  
fonte inesgotável de beleza

fotos shutterstoCK
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Há quem diga que está em Alagoas uma 
das regiões mais bonitas do Nordeste 
brasileiro – e uma visita rápida que 

seja a Maceió não deixa dúvidas de que o 
litoral alagoano é prova irrefutável de que 
a natureza sabe bem o que faz. Os dias, 
normalmente claros e quentes, harmonizam 
com a água ora azul, ora esverdeada que 
preenche o horizonte, e mesmo de longe é 
possível ouvir o sibilo das ondas, que quebram 
sedutoras e límpidas na areia das praias. 
A cidade é um grande polo gastronômico, 
cultural e de diversão – tudo ao mesmo 
tempo –, e sabe como ninguém dar as boas-
vindas aos visitantes, boquiabertos com a 
sua beleza fascinante. Decidir para onde ir 
é um desafio: cenários arrebatadores estão 
por todos os lados, esbanjando charme e 
atrativos. A Segue Viagem leva você para 
explorar o melhor do destino!

ALAGOAS, INFINITE SOURCE OF BEAUTy 

SUN, BEACH, TALENT FOR HOSPITALITy AND 
LANDSCAPES THAT ARE PURE PERFECTION: NATURE DID A 
GOOD JOB MAkING THE DESTINATIONS OF THE STATE

Some people say Alagoas has one of the most beautiful 
regions of the Brazilian Northeast – and a quick visit to 
Maceió leaves no room for doubt: the coast is irrefutable 
evidence that nature knows best. Days, usually bright and 
warm, match the blue-green water fulfilling the horizon, 
and even from a distance it is possible to hear the waves, 
gently breaking clear on the beach sand. 
The city is a large gastronomic, cultural and fun pole – 
all at once –, and can give a warm welcome to visitors 
who are astonished by its fascinating beauty. Deciding 
where to go is a challenge: breathtaking scenarios are all 
around, showing off their charm and attractions. Segue 
Viagem takes you to explore the best in the destination!

SOL, prAiA, 

tALentO pArA A 

hOSpitALidAde e 

pAiSAGenS que SãO 

purA perfeiçãO: 

A nAturezA 

cAprichOu AO 

fOrmAr OS deStinOS 

dO eStAdO

Vista panorâmica das galés, as famosas 
piscinas naturais de maragogi
Panoramic view of galés, famous natural 
swimming Pools of maragogi

guilherMo novolisio
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GOStinhO de fÉriAS 
em dOSe tripLA
A badalada Pajuçara é uma das joias mais preciosas de Maceió. Parte 
da faixa de areia é ocupada por jangadas, que desbravam as águas 
calmas e chegam às apaixonantes piscinas naturais. Ali a tranquilidade 
reina absoluta, interrompida apenas pelo vaivém dos peixinhos, que se 
aproximam dos visitantes e se deixam ser observados de perto pelos 
adeptos do snorkel. 
Quando a fome apertar, basta procurar os jangadeiros: as pequenas 
embarcações carregam bebidas e minichurrasqueiras, e, apesar de 
estarem em alto-mar, repousam serenas nas águas, assemelhando-se a 
bares flutuantes. 
Mas se o seu cliente preferir terra firme, Pajuçara não decepciona. Por 
ser rodeada de edifícios, oferece infraestrutura impecável e é repleta de 
quiosques e restaurantes – esportistas podem aproveitar ainda a ciclovia e 
a pista de cooper para praticar exercícios enquanto admiram a bela orla, 
combinação perfeita entre a natureza exuberante e o concreto da cidade. 

A TRIPLE TASTE OF VACATION
The busy Pajuçara is one of the most precious jewels of 
Maceió. Part of the sand is covered by rafts, which face the 
calm waters and get to the enchanting natural pools. There, 
peace and quiet is all around, only interrupted by the come-
and-go of the fishes, coming near the visitors and watched 
closely by snorkelers. 
If you get hungry, all you have to do is look for rafts men: 
the small boats have drinks and mini-barbecue places, and, 
despite being in the sea, they rest on the calm waters like 
floating boats. 
But if your clients prefer to stay on the ground, Pajuçara will 
not let them down. It is surrounded by buildings and has an 
impeccable infrastructure, filled with tents and restaurants – 
sports-lovers can take the time and use the bicycle path, the 
jogging lane to practice exercises while looking at the beautiful 
coast, a perfect combination between the exuberant nature 
and the concrete aspect of the town. 
Another urban beach that is surely worth the visit is Jatiúca, 
whose intense green ocean gets our eye right away. Surfers 
looking for high waves love the region – and that is exactly 
the reason why bathers must be careful. Throughout the coast, 
tents and restaurants entertain the visitors, especially places 
that make the traditional tapioca, sweetening the lives of 
people who are most likely already having a delicious day.  
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recorte da belíssima praia de pajuçara, 
uma das mais ilustres de maceió
Part of the beautiful beach Pajuçara, one of the 
most famous in maceió

Outra praia urbana que com certeza vale 
a visita é Jatiúca, cujo verde intenso do mar 
chama a atenção logo de cara. Quem 
procura ondas mais fortes é fã da região 
– e é exatamente por isso que banhistas em 
geral precisam de muita atenção. Ao longo 
de toda a orla, quiosques e restaurantes 
fazem a alegria dos visitantes, especialmente 
as tapiocarias, que adocicam ainda mais a 
vida de quem, muito provavelmente, já está 
tendo um dia delicioso. 

Apesar de estar entre as mais frequentadas 
pelos turistas, a praia tende a ser 
mais vazia que as demais. Caminhar 
lentamente pela faixa de areia, enquanto 
o mar acompanha cada passo, como o 
protagonista que é desta bela paisagem, é 
sempre uma excelente opção para relaxar.  

Completando o trio de lindíssimas praias 
urbanas, Ponta Verde desponta, sem 
dúvida, como a preferida da maior parte 
dos visitantes. Os coqueiros dão um 
charme todo especial ao destino, assim 
como as cristalinas e sempre mornas 
águas do mar – aliás, não há nada como 
curtir o balanço suave das ondas, que 
reluzem sob o brilho intenso do sol. 

Passar um dia inteirinho por ali é tarefa 
das mais fáceis, ainda mais por estarem 
nesta praia os prestigiadíssimos quiosques 
Lopana e Kanoa, que têm uma estrutura 
invejável e oferecem atendimento premium 
– os dois disponibilizam uma pequena 
área refrigerada para almoços, permitindo 
que os praieiros de plantão se escondam 
por alguns momentos do calor excessivo. 
A trilha sonora, o menu diferenciado, o 
público descolado e a ótima localização 
os transformam em ambientes disputados 
durante o dia e à noite, quando são palco 
para inúmeros happy hours. 

Ponta Verde também é famosa por ter dois 
lados distintos: o de baixo e o de cima. O 
primeiro é, de longe, o mais visado pelos 
viajantes por ser considerado o mais bonito 
entre os dois e por descortinar uma vista 
estonteante de Pajuçara. Vale mencionar 
ainda a facilidade de acesso a cafeterias, 
hamburguerias e restaurantes japoneses, 
por exemplo – as barracas de praia 
Lopana e Kanoa também estão por ali. 

O lado de cima não deixa de ser 
agradável, apesar de não ostentar toda 
a elegância do anterior. Concentra 
diversos empreendimentos hoteleiros e um 
calçadão repleto de quiosques. O trecho 
da praia é muito bom e o mar recua 
quando a maré está baixa.

Even though it is one of the most visited beaches, 
this place tends to be emptier than others. Walking 
slowly along the sand, while the sea appears as the 
main actor of this beautiful landscape, is always an 
excellent way to relax. 
To complete the trio of beautiful urban beaches, 
Ponta Verde undoubtedly stands out as the tourists’ 
favorite. Coconut trees make the destination special, 
as well as the crystal and warm waters of the ocean 
– by the way, there is nothing like enjoying the 
soft swing of the waves, shining under the strong 
sunshine. 
Spending a whole day there is one of the easiest 
tasks, especially because this beach has the most 
prestigious tents, Lopana and kanoa, with a great 
structure and premium service – both have a small 
refrigerated area for lunches, so that the beach 
visitors can hide for a few moments from the 
excessive heat. The soundtrack, the special menu, 
the cool audience and the great location turn them 
into wonderful environments by day and by night, 
while hosting several happy hours. 
Ponta Verde is also famous for having two different 
sides: the low and the up side. The former is, by far, 
more desired by travelers because it is considered 
as the most beautiful one, showing the amazing 
view of Pajuçara. It is worth to mention how easy 
it is to go to cafeterias, hamburger places and 
Japanese restaurants, for example – the beach tents 
Lopana and kanoa are also there. 
The upside is also pleasant, even though it is not as 
elegant as the low side. There are many hotels and 
a sidewalk full of tents. The beach side is very good, 
and the sea retreats when the tide is low. 

AWAy FROM THE CENTER, CLOSE TO THE HEART
If you are looking for some peace and quiet, 
look for the beaches that are far from Maceió’s 
downtown area, where the smell and the ocean 
sound prevail. Twenty kilometers away from the 
city, the access to the Beach Sereia de Pratagy is 
not easy – it is necessary to cross a mangrove area 
–, but one look around will make you forget about 
any difficulties.    
Deserted and paradisiac, it is the perfect combination 
between the blue ocean and the soft sand. The warm 
waters are slightly agitated and inviting, aware of 
the irresistible attraction they cause on everyone who 
passes by when forming natural pools. On the high 
tide, waves gain strength and can be dangerous for 
careless bathers.
The beach is very close to a resort, so guests are 
common visitors; however, there are no restrictions to 
the general public. The few tents on the sand are far 
from each other, which helps to maintain the peace 
and quiet atmosphere.
Just like Pratagy, Angra de Ipioca is also far from 
downtown. The place has a lot of positive energy: 
the ocean, composed of soft blue and green tones, 
is the main attraction, especially for offering warm 
baths to those who are looking for a refuge. Walking 
from one end to the other is delicious – needless to 
say this walk results in many beautiful pictures from 
whatever angle. The sandbanks form natural pools 
that are excellent for diving, and a nice swim is the 
favorite activity of people who choose this spot to 
enjoy a few relaxing hours. 
The Hibiscus tent is there and it is hard to resist the 
temptation of trying one of its delicious portions, 
while the nature lies astonishing right in front of us. 
And eating is not the only option! The restaurant has 
massages, hammocks, swimming pool, catamaran 
tours… the amazing structure helps to reinforce its 
fame around town.
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LOnGe dO centrO, 
prÓXimAS dO 
cOrAçãO
Quem busca tranquilidade adora as praias 
mais afastadas do centro de Maceió, onde 
o cheiro e o som do mar prevalecem, 
soberanos. A 20 km da cidade, o acesso 
à Praia Sereia de Pratagy não é dos mais 
fáceis – é preciso se aventurar rapidamente 
por uma área com mangue –, mas basta 
uma olhada ao redor para se esquecer de 
qualquer dificuldade. 
Deserta e paradisíaca, é a combinação 
perfeita entre mar azul e areia macia. 
As águas mornas se agitam levemente, 
convidativas, certas da atração irresistível 
que causam em todos que passam por ali 
ao formar relaxantes piscinas naturais. Na 
maré alta as ondas ganham força e podem 
ser perigosas para banhistas desatentos. 
Por ser muito próxima de um resort, quem 
mais a frequenta são os hóspedes, apesar 
de não haver restrições à entrada do público 
em geral. As poucas barracas que ocupam 
a extensão de areia estão distantes umas das 
outras, o que ajuda a manter a atmosfera de 
sossego que paira sobre a região. 
Assim como Pratagy, Angra de Ipioca também 
está mais distante do centro. O lugar é pura 
energia positiva: o mar, feito de tonalidades 
suaves de azul e verde, é o atrativo principal, 
ainda mais por oferecer banhos quentinhos 
a quem procura refúgio em suas águas. 
Percorrer de uma ponta a outra a pé é 
um passeio dos mais deliciosos – e nem é 
preciso dizer que as fotos saem lindíssimas 
de praticamente qualquer ângulo. Os bancos 
de areia formam piscinas naturais excelentes 
para o mergulho, e nadar tranquilamente é a 
atividade preferida de quem escolhe o local 
para aproveitar boas horas de descanso. 

O quiosque Hibiscus fica por ali e é difícil 
resistir à tentação de experimentar uma de suas 
saborosas porções enquanto a natureza se 
desmancha em beleza logo à frente. E comer 
não é a única opção, não! O restaurante 
oferece massagens, redes, piscina, passeios de 
catamarã... a estrutura é espetacular e ajuda a 
reforçar a fama que circula pela cidade. 
Por falar em espetacular, Paripueira não 
pode ficar de fora de nenhum roteiro em 
Maceió. Além de muito pacífica, é ideal 
para crianças, sobretudo quando a maré 
está baixa, pois a água fica bem rasinha 
devido à presença de um gigantesco 
banco de corais, os quais formam uma das 
maiores barreiras do mundo. Este é um dos 
motivos pelos quais tantos turistas escolhem 
fazer os passeios que os levam às piscinas, 
verdadeiros charcos naturais onde a vida 
marinha se revela em todo o seu esplendor. 
Outra pérola do litoral alagoano é a Praia 
do Carro Quebrado. Rodeada por falésias, 
é dona de um oceano que parece pintado à 
mão, sendo mais que indicada para quem 
procura um lugar de descanso, já que quase 
sempre está vazia e passa a sensação de 
uma praia particular. Praticamente não 
há infraestrutura para o turista, além de 
algumas poucas barraquinhas vendendo 
água de coco e refrigerantes, mas este não 
é um grande problema quando se pode 
apreciar de perto as suas águas azuis, a rica 
vegetação, os coqueiros e a areia clarinha. 

Speaking of amazing, Paripueira cannot be 
missed when visiting Maceió. The beach is 
peaceful and ideal for kids, especially when 
the tide is low, because the water is shallow 
due to the presence of a giant coral bank, 
forming one of the largest barriers in the 
world. This is one of the reasons why tourists 
choose to go to the swimming pools, real 
natural puddles where sea life is astonishing.  
Another pearl in the coast of Alagoas is the 
beach Carro Quebrado. Surrounded by cliffs, 
the ocean seems to be hand-painted. The 
place is recommended for people looking for 
a resting spot, since it is always empty, almost 
like a private beach. There is practically no 
infrastructure for the tourists, just some tents 
selling coconut water and soft drinks. But this 
is not a problem when you can appreciate its 
blue waters, the rich vegetation, the coconut 
trees and the clear sand. 

BARRA DE SÃO MIGUEL: A COLLECTION 
OF POSTCARDS 
If you think Maceió is the only representative 
in Alagoas with breathtaking scenarios, think 
again: Barra de São Miguel has beaches 
for all tastes: natural swimming pools are 
formed in the low tide, welcoming children 
and everyone looking for a calm bath; in the 
high tide, waves are amazing – this is one 
of the reasons why the destination often hosts 
regional surf championships. 
The busy Gunga beach, one of the state’s 
postcards, is charming and one of the 
favorites for visitors and locals. The reason – 
of course! – is the great blue of the ocean, 
looking for room among the green tones of 
the water; the horizon is an astonishing show. 
A sequence of coconut trees makes the place 
greener, and the constant sun is perfect for 
sunbathing. In one part of the beach, the sea 
meets the lagoon Retiro – and there are most 

deserta e com um mar Verde-claro, paripueira 
é uma boa aposta para quem procura 
tranquilidade
DeserteD, with a bright green ocean, PariPueira is a gooD 
Place for visitors looking for some Peace anD quiet
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of the tents and the agitation. So, if your clients do 
not like loud music and crowds, it is better to go to 
the opposite side of the lagoon. 
Besides the sea to the front, there are many tours 
in the region – one of the most popular ones is the 
buggy ride to the cliffs –, and a great place to take 
pictures – tons of them! – from the viewpoint located 
a few meters away from the beach entrance, with a 
surreal panoramic look of the region. 
SALTWATER PARADISES
There is a reason why Barra de São Miguel is 
considered by many as the main tourism beach resort 

os coqueiros e o mar azul da praia do gunga a transformam 
em um dos mais conhecidos cartões-postais de alagoas
coconut trees anD the blue sea of the gunga beach turn it into one 
of the most known PostcarDs of alagoas

BArrA de SãO 
miGueL: umA 
cOLeçãO de 
cArtÕeS-pOStAiS 
Quem acredita que Maceió é a única 
representante alagoana com cenários 
de tirar o fôlego muda de ideia assim 
que conhece Barra de São Miguel, 
cujas praias atendem com maestria a 
todos os gostos: piscinas naturais são 
formadas quando a maré está baixa, 
dando as boas-vindas a crianças 
e a todos que procuram um banho 
tranquilo, e também oferecem ondas 
incríveis quando está alta – inclusive, 
esta é uma das razões pelas quais 
o destino sedia com frequência 
campeonatos regionais de surf. 
A badalada Praia do Gunga, um dos 
cartões-postais do estado, empresta 
um charme sem igual ao município, 
figurando como uma das preferidas dos 

pArAÍSOS de ÁGuAS 
SALGAdAS
Não é à toa que Barra de São Miguel é 
considerada por muitos o principal balneário 
turístico de Alagoas. O bairro de Barramar 
representa um dos lugares mais nobres do 
destino – e é para lá que vai grande parte dos 
visitantes, já que a área concentra a maioria das 
casas de veraneio e alguns empreendimentos 
hoteleiros. Surfistas, de maneira geral, se sentem 
muito confortáveis ao visitar a praia da região, 
famosa pelas ondas fortes. 
Já famílias e pessoas que procuram um passeio 
mais light costumam preferir a Praia do Niquim, 
protegida por uma barreira de corais de 
proporções gigantescas. O ponto forte é quando 
a maré não está cheia, momento em que dá 
para aproveitar a paz de uma superpiscina 
natural. Fora da água também rola muita 
diversão! A orla é salpicada de restaurantes e 
lojinhas de artesanato, recheadas de presentes 
e delicados souvenirs. 
Além da praia que leva o mesmo nome do município, 
Praia Bonita, Praia do Meio, Lagoa Azeda e 
Saquarema, entre tantas outras, representam o 
que de melhor a região tem a oferecer: paisagens 
indescritíveis, recanto de descanso, incomparáveis 
banhos de mar, povo simples e acolhedor, e 
lembranças para uma vida toda. 
E depois de um dia inteiro em contato com a 
natureza, que não sabe fazer outra coisa que 
não seja arrancar suspiros dos visitantes, não 
há nada melhor do que aproveitar a noite para 
deliciar-se com uma janta caprichada, servida 
nos estabelecimentos que transformam o centro 
do município em uma região igualmente 
imperdível. Além de casas que remetem a 
meados de 1880 e igrejas com amplo valor 
histórico, pizzarias, tapiocarias e sanduicherias 
fazem a alegria dos visitantes e, literalmente, 
deixam na boca um gostinho especial que faz 
todos terem a mais plena certeza de que irão 
voltar em um futuro próximo. 

in Alagoas. The neighborhood Barramar represents 
one of the richest areas in the destination – and most 
visitors go there, since the region concentrates a lot of 
summer houses and some hotels. Surfers in general 
feel very comfortable there, thanks to the high waves. 
Families and people who look for a lighter tour usually 
prefer the Niquim beach, protected by a gigantic coral 
barrier. Its strongest characteristic appears when the tide 
is not high, when it is possible to enjoy the calmness of 
a super natural swimming pool. But there is fun out of 
the water, too! The coast is filled with restaurants and 
craft stores, with souvenirs and presents. 

visitantes e nativos. O motivo – é claro! 
– é o azul irresistível do oceano, que 
disputa espaço com tonalidades verdes 
e encontra o céu no horizonte em um 
espetáculo deslumbrante. 
Uma sequência de coqueiros adiciona 
ainda mais verde ao local, e lugares 
não faltam para bronzear-se à luz de 
um sol que, definitivamente, não sai 
de férias. Existe uma parte da praia na 
qual o mar se encontra com a Lagoa 
do Retiro – e é justamente ali que está a 
maioria das barracas e do movimento. 
Portanto, se o seu cliente não curtir som 
alto e multidões, o mais indicado é que 
ele vá para o lado oposto da lagoa. 
Além do marzão à frente, quem estiver 
por ali pode optar por um dos muitos 
passeios oferecidos – um dos mais 
populares é o passeio de buggy até as 
falésias que ficam na redondeza – ou 
aproveitar para fazer fotos – toneladas 
delas! – do mirante localizado a 
poucos metros da entrada da praia e 
de onde se tem uma vista panorâmica 
surreal da região. 
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deStinOS diferenteS, 
nAturezA ApAiXOnAnte 
Como beleza nunca é demais, a estada em São Miguel pode 
ser ainda mais agradável com uma visita à Praia do Francês. 
Apenas 14 km separam o município de suas águas translúcidas 
e sossegadas, e – acreditem! – vale a pena reservar tempo 
para descobrir os seus encantos. 
Superbadalada e com excelente infraestrutura, é um dos 
principais points alagoanos, reunindo restaurantes, turistas e 
vendedores ambulantes. A cor do oceano é hipnotizante e 
lembra em muito as apaixonantes paisagens caribenhas – isso 
sem mencionar a presença dos arrecifes, sinônimo de descanso 
e de nados despreocupados em uma paisagem que é toda 
feita de charme. Do Francês é possível chegar, a pé, até a Praia 
Saco da Pedra, com os seus quase 5 km de extensão, que 
também consta entre as mais frequentadas da região. 
Outra experiência imperdível para quem está passando uma 
temporada em Alagoas é a Praia de Duas Barras, também 
conhecida como Dunas de Marapé – inclusive, este é o nome 
de uma barraca bem conhecida por ali. O que a diferencia das 
demais é a possibilidade de se deliciar nas relaxantes águas 
salgadas do mar e nas águas doces do Rio Jequiá. Isso mesmo! 
O rio fica em uma reserva ecológica e, dali, pode-se apreciar 
o panorama único que marca o seu encontro com o oceano. 
Por ser um vilarejo de pescadores, a estrutura de Duas Barras 
é pequena se comparada com as outras praias alagoanas. 
Mesmo assim, quem percorre seus territórios sabe que 
encontrou um recanto abençoado, onde a paz e a beleza 
dominam os mínimos detalhes – da folha que se solta da 
árvore à brisa que espalha o cheiro do mar.

um pArAÍSO pArticuLAr 
chAmAdO SãO miGueL 
dOS miLAGreS
O próprio nome já entrega: São Miguel dos Milagres é, 
verdadeiramente, um milagre da natureza. Localizado em plena 
Rota Ecológica alagoana, que abrange o espetacular trecho 
entre Barra do Camaragibe e Porto de Pedras, estendendo-se 
até o estado de Pernambuco, o pequeno município esconde 
uma beleza estarrecedora que, incrivelmente, parece ainda 
não ter sido descoberta pelo resto do mundo. 
Coqueiros lançam as suas sombras sobre as areias quase 
sempre vazias e o mar avança tranquilamente sobre o chão 
branquinho, tendo ao fundo os recifes tão característicos da 
Costa dos Corais e formando as cobiçadas piscinas naturais. 
Pertencente a Porto de Pedras, a Praia do Patacho é a estrela 
principal da região, sobretudo quando o mar recua e abre 
espaço para que os visitantes caminhem em sua direção, 
ávidos pelo tom esverdeado de suas dóceis águas. Não 
existem vendedores circulando por ali, o que significa que os 
poucos banhistas aproveitam a praia paradisíaca de maneira 
quase particular. Por outro lado, a falta de barracas traz a 
necessidade de garantir provisões de água, refrigerante e 
alimentos para o dia, além, é claro, do inseparável guarda-sol. 
A viagem tem tudo para ficar ainda mais incrível se a lua estiver 
na fase cheia ou nova, momentos em que conquista toda a 
atenção para si ao surgir no horizonte como se nascesse 
do próprio mar. O céu pontilhado de estrelas completa o 
espetáculo, que fica ainda mais bonito se visto a dois. 

Besides the beach with the name of the city, there are many others, like 
Praia Bonita, Praia do Meio, Lagoa Azeda and Saquarema, among others, 
representing the best of the region: indescribable landscapes, resting spots, 
amazing sea baths, simple and cozy people and memories for a lifetime. 
And after a whole day of contact with nature, which can charm visitors like no 
other attraction, there is nothing better than enjoying the evening with a nice 
dinner, served in the restaurants that give a special touch to the city downtown. 
There are not only houses dating back to the 1800s and historical churches, but 
also places to eat pizza, tapioca, and sandwiches, which literally leave a special 
taste for the visitors, so that they are sure to go back there in the near future. 

DIFFERENT DESTINATIONS, CHARMING NATURE 
One cannot get enough of beauty, so staying in São Miguel can be even more 
pleasant if you visit Praia do Francês. Only 14 km separate the city from its 
crystal clear and calm waters, and – believe me! – it is worth to take some time 
to explore its charms. 
Superbusy and with an excellent infrastructure, this is one of the main points in 
Alagoas, gathering tourists, restaurants and salespeople. The color of the ocean 
is hypnotizing and reminds visitors of the Caribbean landscape – not to mention 
the presence of reef barriers, which means rest and careless swim in a place that 
is pure charm. From Francês it is possible to walk to the beach Saco da Pedra, 
which is almost 5 km long and is one of the busiest of the region. 
Another great experience for clients spending some days in Alagoas is the beach 
Duas Barras, also known as the Marapé dunes – this is also the name of a well-
known tent there. It is different from the others because it is possible to enjoy the 

salty ocean waters and also the fresh waters of the river Jequiá. That is right! The 
river is in an ecological reserve, and from there it is possible to appreciate the 
unique panorama of the encounter of the waters. 
Because it is a fishermen village, the structure of Duas Barras is small when 
compared to other beaches in Alagoas. Even so, explorers who have been there 
know they have found a blessed refuge, where peace and beauty are prevalent 
in all details – from the leaf in the tree to the breeze spreading the ocean smell. 

A PRIVATE PARADISE CALLED SÃO MIGUEL DOS MILAGRES
The name says it all: São Miguel dos Milagres (Saint Miguel of Miracles) is truly a nature 
miracle. Located in the Alagoas Ecological Route, covering the spectacular region between 
Barra do Camaragibe and Porto de Pedras, going to the state of Pernambuco, the small 
city is astonishingly beautiful, which apparently was not discovered by the rest of the world. 

Paisagem De barra Do camaragibe, Parte Da 
fantástica rota ecológica alagoana
lanDscaPe of barra Do camaragibe, Part of the 
fantastic ecological route of alagoas
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um OceAnO de cOreS e 
eXperiÊnciAS ineSquecÍVeiS 
Seja de bicicleta ou a pé, a Praia do Toque tem o dom de transformar 
dias de sossego em estadas maravilhosas. A razão é muito simples 
e está estampada em todos os aspectos da paisagem, que revela 
uma natureza ao mesmo tempo selvagem e de uma doçura incrível. 
O murmúrio do mar, somado aos pássaros e aos sons suaves do 
entorno, não deixam dúvidas de que se está em um paraíso. Entre a 
transparência de suas águas, cardumes inteiros se deslocam tranquilos, 
incluindo alguns exemplares de peixes-boi, que se aproximam, mansos 
e curiosos, dos banhistas. 
Quando o sol rasga o céu com os seus primeiros raios, a praia 
ganha uma beleza fantástica e, aos poucos, à medida que vai 
se iluminando, revela cores vibrantes. A maré baixa favorece a 
formação das desejadas piscinas naturais, e é fácil encontrar a 
felicidade na solidão serena de suas águas. 
A barreira de recifes também está presente nas praias do Marceneiro 
e Porto da Rua, assim como a bela natureza típica do litoral alagoano. 
Em Tatuamunha o mar é turquesa e esverdeado, e divide o espaço com 
sortudos coqueiros, amendoeiras e cajueiros – da copa das árvores, 
pode-se observar o lindíssimo cenário que se desenrola bem à frente 
e que muda todas as manhãs, quando a maré está baixa. Berço de 
muitas espécies marinhas, um rio de mesmo nome desemboca na praia 
e é habitado pelos ilustres peixes-boi, que encontram ali uma área 
de preservação. Um passeio pelo Rio Tatuamunha, acompanhado 
por guias, é imperdível para quem quiser conhecer mais sobre os 
bichinhos, seriamente ameaçados de extinção. 

OS AtrAtiVOS 
deLiciOSOS dA 
encAntAdOrA 
mArAGOGi 

A 125 km de Maceió, o município de 
Maragogi se torna cada vez mais popular 
entre os turistas pelas impressionantes 
belezas naturais que enfeitam o destino. 
Pacata, pode ser a escolha perfeita para 
o seu cliente caso ele esteja procurando um 
lugar que seja feito de tranquilidade.
O sol já é um velho conhecido e não se 
cansa de cobrir o destino com o seu calor 
– a temperatura média é de 27°. Este fator, 
aliado à vocação natural e quase instintiva 
para o Turismo, transforma Maragogi em 
uma parada obrigatória para quem é fã 
de carteirinha da combinação entre águas 
quentinhas, areia e o infinito do horizonte. 
Não há dúvida de que o mar é a grande 
atração do pedaço, e as suas águas claras 
parecem dar ainda mais vida aos peixinhos 
coloridos e ao mundo subaquático que cintila 
sob o céu normalmente claro – um prenúncio 
de que dias felizes serão vividos por ali.

The shadow of the coconut trees lies over the usually empty sand, and the ocean slides quietly on 
the white ground; in the back, the characteristic reefs of the Coral Coast form the natural pools. 
Belonging to Porto de Pedras, the beach Patacho is the main star of the region, especially 
when the ocean retreats and makes room for the visitors to walk towards it, eager for its 
green tone and calm waters. There are no salespeople there, and that means a few bathers 
enjoy the paradisiac beach almost privately. On the other hand, because of the lack of tents, 
it is necessary to guarantee water, soft drinks and food for the day; besides, of course, the 
inseparable sunshade. 
The trip can be even more amazing if the moon is full or new, getting all of the attention 
when arising in the horizon as if it appeared from the ocean. The sky filled with stars ends 
the show – and is even prettier if appreciated as a couple. 

AN OCEAN OF UNFORGETTABLE COLORS AND EXPERIENCES 
Be it by bicycle or on foot, the beach Toque has the ability to turn resting days into a 
wonderful stay. The reason for that is simple and demonstrated in its landscape, whose 
nature is simultaneously wild and sweet. The murmur of the ocean added to the birds and 
the soft sounds of the surroundings do not leave room for doubt: this is paradise. In the clear 
waters, shoals move nicely, including some manatees, that get close to the bathers. 

When the sun appears for the first time of the day, the 
beach becomes amazingly beautiful and, little by little, 
while it is lightning up, reveals vibrating colors. The low 
tide favors the formation of the natural pools, and it is easy 
to find happiness in the quite solitude of its waters.
The reef barrier is also present in the beaches Marceneiro 
and Porto da Rua, as well as the beautiful natural of Alagoas. 
In Tatuamunha, the sea is turquoise and green and shares 
room with the lucky coconut, almond and cashew trees, - 
from the top of the trees, they can appreciate the beautiful 
and ever changing scenario when the tide is low. The river – 
with the same name – has many sea species and discharges 
in the beach. It is inhabited by the manatees, since that is a 
preservation area. A tour around the Tatuamunha river, with 
the guides, is a must for visitors who wish to know more 
about the animals, who are seriously endangered.  

À esquerda, a irresistíVel praia do toque e a sua natureza 
exuberante. ao lado, a praia do patacho chama a atenção 
pelas águas esVerdeadas do mar
to the left, the irresistible toque beach anD its exuberant nature. 
next, the beach of Patacho gets the eye for the green ocean waters
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barra grande, em maragogi, é dona de um 
mar clarinho e de cenários paradisíacos
barra granDe, in maragogi, owns a clear ocean 
anD ParaDisiac scenarios

GALÉS: refÚGiO 
de ÁGuAS 
criStALinAS 

A fama que Maragogi ganhou 
mundo afora está muito ligada às 
galés, belíssimo conjunto de piscinas 
naturais localizadas a 6 km da 
costa. Com frequência catamarãs 
são vistos cortando as águas mansas 
do oceano com destino às preciosas 
reservas de corais para transportar 
turistas a esta redoma cristalina e que 
pulsa vida – os passeios só podem 
ser realizados quando a maré estiver 
baixa, então vale consultar a tábua 
de marés da Marinha para saber 
qual é o melhor momento. 
Verdadeiros aquários a céu aberto, 
não é preciso muito esforço para 
descobrir os peixes passeando 
alegremente por entre os pés, e a 
água morninha e serena é ideal 
para mergulhos com snorkel ou 
cilindro, prática que permite ao 
turista aventurar-se entre as cores que 
compõem o fundo do mar e entre as 
quais se escondem espécies marinhas 
que não costumam interagir com as 
pessoas em áreas mais rasas. 
É importante ressaltar que, por serem 
as galés uma área de Proteção 
Ambiental, o número de visitantes nas 
piscinas é limitado a 720 pessoas 
por dia, de modo a garantir a 
preservação dos corais. 

pAiSAGenS 
emOLdurAdAS 
peLA AreiA e peLA 
SimpLicidAde
Na linda Praia de Burgalhau o tempo parece 
passar mais devagar. Basta uma tarde 
preguiçosa por ali para que corpo e mente 
sejam revigorados por completo. Afinal, 
não são muitos os lugares do mundo que 
usufruem tamanha beleza: a areia batida, 
branquinha, harmoniza perfeitamente com o 
mar de águas transparentes e tons dégradés, 
e sobre ambos paira uma atmosfera de 
felicidade que apenas destinos de férias 
conseguem provocar. 

Outra praia onde é fácil ser feliz é Barra 
Grande, cujas paisagens paradisíacas 
transformam dias comuns em estadas 
maravilhosas. Assim como Burgalhau, 
ostenta um mar clarinho de temperaturas 
superagradáveis – em dias ensolarados 
as fotos saem sensacionais e, ao longe, 
é possível ver as nuvens se esforçando 
para se esconder no horizonte. A areia é 
o espaço ideal para jogar bola, peteca 
ou simplesmente caminhar, deixando o sol 
marcar a pele enquanto os pés exploram 
sem nenhuma pressa o ambiente ao redor. 

Bem pertinho de Barra Grande, a cerca de 
2 km, está a Praia de xaréu. Quase não há 
casas no local e há pouquíssima infraestrutura 
para os visitantes, o que a transforma em um 
lugar praticamente deserto e perfeito para 
quem quer fugir de grandes concentrações 

THE DELICIOUS ATTRACTIONS OF THE CHARMING 
MARAGOGI
125 km away from Maceió, the city of Maragogi becomes 
more and more popular among visitors due to the amazing 
natural beauties in the destination. Quiet, it can be the 
perfect choice for clients who are looking to rest. 
The sun is an old friend and doesn’t get tired of covering 
the place with heat – average temperature is 27°. This 
factor, added to the natural and almost instinctive vocation 
for Tourism, turns Maragogi into a mandatory stop for 
those who like the combination between warm waters, 
sand and the infinity of the horizon. 
There are no doubts that the sea is the major attraction of 
the region, and the clear Waters seem to give even more 
life to the colorful fish and the underwater world that 
shines under the usually bright sky – a sign that happy 
days will be lived there. 

GALÉS: REFUGE OF CLEAR WATERS 
The fame Maragogi has gotten worldwide is related to the 
gales, beautiful set of natural pools located 6 km away 
from the coast. Catamarans are usually seen crossing the 
quiet ocean waters towards the precious coral reefs to take 
tourists to this crystalline pool vibrating with life – the tours 
can only be taken when the tide is low, so, it is necessary to 
check the tide schedule to know which the best moment is.
As real outdoor aquariums, it does not take much effort to see 
the fish happily swimming between our feet, and the warm 
and clear water is ideal for diving with snorkels or cylinder. 
This practice allows tourists to adventure themselves among 
the colors from the bottom of the ocean, with sea species that 
usually do not interact with people in shallower areas. 
It is important to mention that the gales are an Area of 
Environmental Protection, so the number of visitors is 
limited to 720 people a day, in order to guarantee the 
preservation of the corals. 

LANDSCAPES FRAMED By SAND AND SIMPLICITy
In the beautiful beach of Burgalhau, time seems to pass by 
slower. A lazy afternoon around there is sufficient for body 
and mind to be completely fresh. After all, there aren’t many 
places in the world as beautiful as this: the flat, white sand is 

CCC&vb
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SERVIÇO

COMO CHEGAR
As companhias aéreas Gol, TAM, 
Avianca e Azul operam voos 
regulares para Maceió, mas a 
cidade também pode ser acessada 
de carro e de ônibus. Para chegar 
em Barra de São Miguel da 
capital alagoana há três opções: 
de ônibus (2h30 de viagem), 
transfer a partir do aeroporto (50 
km) e carro (34 km). São Miguel 
dos Milagres e Maragogi também 
são acessíveis via carro ou 
transfer – ônibus partem de Recife, 
também, com destino a Maragogi.

QUANDO IR
O estado de Alagoas como um 
todo tende a ser bem quente 
praticamente todo o ano, com 
temperaturas acima de 30°C no 
verão – o período de chuva se 
dá entre maio e julho. A região 
fica mais tranquila nos meses de 
setembro e outubro, quando os 
passeios e as diárias costumam ser 
mais baratos. 

O QUE LEVAR
Em termos gerais, a preferência 
é por roupas informais, leves 
e confortáveis. Quanto aos 
calçados, as sugestões são tênis, 
chinelos, rasteirinhas ou sapato 
similar. Importante levar trajes de 
banho, chapéu ou boné, óculos 
de sol e protetores solar e labial.

INFORMAÇÕES ÚTEIS
Site oficiaL: 
http://www.maceio.al.gov.br/ 
http://barradesaomiguel.al.gov.br/ 
http://www.saomigueldosmilagres.
al.gov.br/ 
http://www.maragogi.al.gov.br/

Código da cidade: 
Maceió, Barra de São Miguel, 
São Miguel dos Milagres e 
Maragogi – 82

energia elétrica: 
Maceió, São Miguel dos 
Milagres e Maragogi – 220 V
Barra de São Miguel – 110 V



SERVICE
HOW TO GET THERE
The airline companies Gol, TAM, Avianca 
and Azul have regular flights to Maceió, but 
the city can also be reached by car and by 
bus. There are three options to get to Barra 
de São Miguel from the capital of Alagoas: 
by bus (2h30), shuttle from the airport (50 km) 
and car (34 km). São Miguel dos Milagres 
and Maragogi can also be reached by car or 
shuttle – buses leave from Recife, also going 
to Maragogi. 
WHEN TO GO
The state of Alagoas in general tends to 
warm practically throughout the year, with 
temperatures higher than 30° in the summer 
– the rainy period is between May and July. 
The region is usually calmer from September to 
October, when tours and hotels are cheaper.  
WHAT TO TAKE
In general terms, prefer to take informal, light and 
comfortable clothes. As to shoes, suggestions 
include sneakers, flip flops, low heels or similar. 
It is important to take bathing suits, hat or cap, 
sunglasses, sunscreen and lip balm.
USEFUL INFORMATION
Official website: 
http://www.maceio.al.gov.br/ 
http://barradesaomiguel.al.gov.br/ 
http://www.saomigueldosmilagres.al.gov.br/ 
http://www.maragogi.al.gov.br/ 
City code:
Maceió, Barra de São Miguel, São Miguel 
dos Milagres e Maragogi – 82
Electric Energy:
Maceió, São Miguel dos Milagres e 
Maragogi – 220 V
Barra de São Miguel – 110 V

AGENTE LEVA!

a trend tem um pacote especial para Barra de São Miguel (AL) com 3 noites de hospedagem em 
apartamento duplo com café da manhã, transfer aeroporto/hotel/aeroporto e seguro-viagem. o valor é a 
partir de 10x R$ 114. 

Confira esta e outras ofertas pelo  0800 770 7272 ou (11) 3041 7510.

Alagoas é um estado fascinante, 
com paisagens de tirar o fôlego e 

amplo legado cultural. Indico a vida noturna 
de Maceió, com seus bares e restaurantes 
com shows e danças típicas, além da orla 
com feira de artesanato. Em Maragogi, 
as piscinas naturais fazem jus ao título de 
'Caribe brasileiro'. Fiquei encantada com a 
cor e a transparência das águas do mar.”

Gabriela Trevisan 
Boulevard Viagens 
Ribeirão Preto (SP)

"Alagoas is a fascinating state, with breathtaking 
landscapes and broad cultural legacy. I indicate 
the nightlife of Maceió, its bars and restaurants 
with typical shows and dances, besides 
the coast and the handicraft. In Maragogi, 
natural pools do justice to the title of “Brazilian 
Caribbean”. I was enchanted by the color and 
the transparency of the ocean waters.” 

de pessoas. Tomar um banho de mar 
demorado é praticamente obrigação, já 
que dificilmente se diz não para águas 
tão serenas e quentinhas – caiaque e vela 
são dois esportes muito praticados.
E as opções imperdíveis de praias não 
param por aí! Japaratinga é o nome de 
uma das mais conhecidas da região e 
está localizada a menos de 10 km de 
Maragogi. Ao chegar, o visitante dá 
de cara com um panorama lindíssimo, 
formado por um mar de águas tão claras 
que nem parecem reais. Assim como a 
vizinha Maragogi, também faz parte da 
Costa dos Corais e exibe, orgulhosa, 
uma paisagem surpreendente. Originada 
a partir de uma vila de pescadores, 
conseguiu preservar sua essência ao 
longo dos anos e, apesar de o Turismo 
desempenhar um papel fundamental 
por ali, manteve a simplicidade que a 
caracteriza e que tão bem se mistura à 
formosura da região.
Próxima a Japaratinga, Bitingui caiu 
nas graças dos visitantes não apenas 
pela orla lindíssima, decorada com a 
rica vegetação nativa, mas pelo visual 
encantador, que inspira longas estadas 
de frente para o plácido oceano. Um dos 
seus grandes diferenciais está nas diversas 
lojas de artesanato, que prestigiam o 
talento dos habitantes e o transforma em 
peças decorativas e acessórios produzidos 
com o charme da cultura local. 

in perfect harmony with the clear and gradient tones of 
the water, and a happiness atmosphere, only provided 
by vacation days, covers both of them. 
Another beach where it is easy to be happy is Barra 
Grande. Its paradisiac landscapes turn regular days 
into wonderful stays. As in Burgalhau, the ocean is 
clear and temperatures are comfortable – on sunny 
days, pictures are amazing and, from a distance, it is 
possible to see the clouds working hard to hide in the 
horizon. The sand is perfect to play soccer, shuttlecock 
or just to walk, sunbathing while the feet explore the 
surroundings without any rush. 
About 2 km away from Barra Grande there is the 
beach of Xaréu. There are almost no houses there, 
and very little infrastructure for visitors, so the place is 
practically deserted and perfect to escape the crowds. 
Taking a long sea bath is practically an obligation, 
since it is hard to say no to calm and warm waters – 
kayaking and sailing are two famous sports.
And the options of great beaches are not over! 
Japaratinga is the name of one of the most famous 
in the region, located less than 10 km away from 
Maragogi. When getting there, the visitor finds an 
amazing panorama, formed by waters that are so 
clear they don’t even look rea. Just like the neighbor 
Maragogi, it is also part of the coral coast and proudly 
shows an amazing landscape. Originated from a 
fishermen village, it was able to preserve its essence 
throughout the years, and even though Tourism plays 
an important role around there, it kept its simplicity that 
is so well mixed with the beauty of the surroundings.
Close to Japaratinga, Bitingui enchanted the visitors 
not only for its beautiful coast, decorated with rich 
native vegetation, and for the charming view, inspiring 
long stays facing the clear ocean. One of its major 
differentials is the craft stores, which honor the talent 
of the locals and turn it into decorative pieces and 
accessories produced by the local culture.
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Hotel nacional

Fotos FerNANdo cHiriboGA

PRAIA DOURADA  
MARAGOGI PARK

COMODIDADES ESSENCIAIS
Com atrativos para adultos e crianças, o hotel 
não deixa a desejar em nenhum momento. A 
piscina com bar molhado é banhada pela 
brisa do mar, que chega também às quadras 
esportivas e ao parque infantil. 
O meio de hospedagem conta com sauna, 
serviço de praia e restaurante com o melhor 
da culinária local, além de wi-fi grátis em 
todas as dependências, pacotes especiais 
para lua de mel (cortesia) e estrutura 
para eventos corporativos, acomodando 
confortavelmente até 350 pessoas.  

DESPERTANDO O ACONCHEGO
Os 132 apartamentos têm dimensões 
variadas, contemplando quartos duplos, 
triplos, quádruplos e conjugados. Todos têm 
varanda e rede, ar-condicionado, frigobar, 
televisão e cofre individual. Há acomodações 
exclusivas para hóspedes com necessidades 
especiais e room service 24 horas. 

O hOtel tem sauna, serviçO 
de praia, restaurante, wi-fi, 
estrutura para eventOs, 
piscina, quadras espOrtivas 
e parque infantil

Em meio à vegetação nativa e ao 
mar azul de Maragogi, o Praia 
Dourada Maragogi Park oferece 

uma experiência mais do que especial 
aos visitantes. Se o seu cliente estiver 
em busca de calma e relaxamento, com 
certeza vai adorar a hospedagem no 
destino, cujas paisagens são dignas de 
cartões-postais e onde sopra permanen-
temente uma suave brisa fresca. 

LOCALIzAçãO PARADISíACA
Dentre as nove praias de Maragogi, 
Burgalhau se destaca com um mar 
propício para banhos em um cenário de 
tirar o fôlego. E é exatamente nesta praia 
que o empreendimento está localizado, 
em plena Costa Dourada, que abriga 
uma das maiores formações de coralinas 
do mundo, a Costa dos Corais. A fauna e 
a flora marinhas, praticamente intocadas, 
dão as boas-vindas aos visitantes e 
oferecem a oportunidade de interagirem 
de pertinho nas belas piscinas naturais (ou 
galés) que se formam junto aos arrecifes.  

THE HOTEL HAS A SAUNA, BEACH SERVICE, 
RESTAURANT, WI-FI, STRUCTURE FOR EVENTS, 
SWIMMING POOL, SPORTS COURT, AND 
CHILDREN'S PARk 

In the native vegetation and the blue sea of 
Maragogi, the Praia Dourada Maragogi Park 
provides a very special experience to visitors. If your 
clients are looking for quiet times, they will certainly 
love to stay in the destination. The landscapes are 
worthy of postcards, and the breeze is always fresh. 

PARADISIACAL LOCATION

Among the new beaches of Maragogi, Burgalhau 
stands out for the sea - good for baths, in a 
breathtaking scenario. The hotel is located in this 
beach, in Costa Dourada, which has one of the 
largest coralline formations in the world, the Coral 
Coast. The sea fauna and flora are practically 
untouched and welcome the visitors, who have 
the chance of interacting in the beautiful natural 
swimming pools formed around the reefs. 

ESSENTIAL COMFORT

With attractions that are good both for adults and 
children, the hotel doesn't fall short. The swimming 
pool with a wet bar is blessed by the ocean breeze - 
it also gets to the sports courts and the children's park. 

The hotel has a sauna, beach service and a 
restaurant with the best of local gastronomy, 
besides free wi-fi in all rooms, special packages for 
honeymoons (courtesy) and structure for corporate 
events, comfortably fitting up to 350 people. 

PEACE AND COZINESS

The 132 apartments have different sizes, including 
rooms for two, three, four people and conjugated 
rooms. They all have a balcony and a hammock, 
air-conditioner, minibar, television and individual 
safe. There are exclusive rooms for guests with 
special needs, and 24-hour room service. 

AGENTE LEVA!
hospede no Praia Dourada Maragogi Park com a 
trend. diárias a partir de 10x R$ 130 por pessoa, com 
hospedagem de 3 noites em apartamento duplo com meia 
pensão, transfer aeroporto/hotel/aeroporto e seguro-viagem.
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PARA DESFRUTAR
A estrutura do empreendimento inclui uma 
piscina de borda infinita voltada para o 
horizonte e com saída integrada à sauna, 
além de área de descanso e o melhor da 
culinária gourmet nacional e internacional, 
na qual o capricho brasileiro encontra o 
paladar mais refinado e cosmopolita. 
O hotel também conta com wi-fi grátis em 
todas as suas instalações e disponibiliza 
passeios exclusivos à Foz do Rio São 
Francisco, à Praia de Paripuera e às galés 
de Maragogi. 

ACONCHEGO E REQUINTE
Os 18 bangalôs se dividem em três cate-
gorias: Luxo, Superluxo e Master. As aco-
modações foram especialmente pensadas 
para trazer o melhor da natureza ao interior 
dos quartos. Todas contam com camas king 
size, frigobar, televisão, aparelho de DVD, 
ar-condicionado e cofre. As suítes Master 
têm como diferencial banheira de hidromas-
sagem, piscina privativa e adega. 

Fotos Arquivo Hotel

GUNGAPORANGA
HOTEL

prOjetadO sObre a lagOa 
dO rOteirO e cOm vista para 
a famOsa praia dO gunga, O 
hOtel Oferece O cOnfOrtO e 
a privacidade dOs bangalôs 
e uma estrutura cOmpleta

DESIGNED OVER LAGOA DO ROTEIRO, WITH A 
VIEW TO THE FAMOUS PRAIA DO GUNGA, THE 
HOTEL HAS THE COMFORT AND PRIVACy OF 
BUNGALOWS AND A COMPLETE STRUCTURE 

A refuge outside of the city filled with exuberant 
landscapes: this is exactly what you'll find at the 
Gungaporanga Hotel, in Barra de São Miguel. 
Designed over Lagoa do Roteiro, one of the largest 
wetland reserves in the world, with a view to the 
famous Gunga beach, it shows an amazing piece of 
nature that decorates the Northeast region of Brazil. 

HIDDEN PARADISE

Designed with sustainable materials, and decorated 
with items from local handicraft, Gungaporanga has the 
comfort and privacy of the bungalows, placed at the 
top of a cliff and presenting the guests with a privileged 
view of the encounter between the lagoon and the sea.

The untouched nature preserves unique experiences: 
the hotel is totally fueled by water extracted from a 
mineral source, and allows the visitors to go through 
an exclusive trail crossing a Mata Atlântica reserve 
and a beach of delicious warm waters. 

TO ENJOy

The structure of the hotel includes an infinity edge 
pool turned to the horizon, integrated to the sauna, 
besides a resting area and the best in national and 
international gourmet gastronomy, where the Brazilian 
whim meets the most refined and cosmopolitan taste. 

The hotel also has free wi-fi in all areas and provides 
exclusive tours to the base of River São Francisco, the 
Paripuera beach and the boats of Maragogi.

COZINESS AND REFINEMENT

The 18 bungalows are divided in three categories: 
Luxurious, Super Luxurious and Master. The rooms 
were especially designed to bring the best of 
nature to the rooms. They all have king-sized beds, 
minibar, television, DVD, air-conditioner, and safe. 
The differential of the master suites are the bath tubs, 
private swimming pools and a cellar.

Um refúgio fora da cidade repleto 
de paisagens exuberantes: 
é exatamente isso que o 

Gungaporanga Hotel, na Barra de São 
Miguel, oferece. Arquitetado sobre a 
Lagoa do Roteiro, uma das maiores 
reservas de mangue do mundo, e com 
vista para a famosa Praia do Gunga, 
descortina um pedacinho deslumbrante 
da natureza que enfeita a região 
Nordeste do Brasil. 

PARAíSO ESCONDIDO
Projetado com materiais sustentáveis e de-
corado com peças provenientes do artesa-
nato local, o Gungaporanga traz o confor-
to e a privacidade dos bangalôs, situados 
no alto de uma falésia e que presenteiam 
os hóspedes com uma vista privilegiada do 
encontro da lagoa com o mar. 
A natureza intocada preserva 
experiências únicas: o empreendimento é 
totalmente abastecido pela água extraída 
de uma fonte mineral e permite que os 
visitantes percorram uma trilha exclusiva, 
que cruza uma reserva de mata atlântica 
e uma praia de deliciosas águas mornas.

AGENTE LEVA!
hospede no Gungaporanga Hotel com a trend. diárias 
a partir de 10x R$ 215 por pessoa, com hospedagem 
de 4 noites em apartamento duplo, meia pensão, transfer 
aeroporto/hotel/aeroporto e seguro-viagem.
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ATRAçõES IMPERDíVEIS 
Um dos diferenciais são as diversificadas 
opções de entretenimento para públicos 
de todas as idades. A estrutura de 
lazer é constituída por spa, área de 
relaxamento e fitness, piscinas e acesso 
direto à praia, além do monitoramento 
de uma equipe pronta para tornar os 
dias cada vez mais divertidos. 

ESTILO E NEGÓCIOS
O hotel tem dois restaurantes e dois bares. 
O Alagoas by Wanchako traz o sabor rico 
e exótico do Peru, enquanto o Canoas, 
próximo à piscina, serve o melhor da 
culinária regional. Os bares Areia Fofa e 
Varanda têm drinques e petiscos especiais 
que podem ser degustados na praia. 
O Jatiúca também não decepciona quem 
se hospeda a negócios: nove salas são 
disponibilizadas para a realização de 
eventos simultâneos, assim como três 
foyers e o espaço Garden, à beira-mar. 

Fotos Arquivo Hotel

JAtIúcA  
REsORT

cercadO pOr águas 
cristalinas, jardins, 
cOqueirais e uma 
charmOsa lagOa, O 
jatiúca resOrt reúne 
tranquilidade e equilíbriO

SURROUNDED By CRySTAL CLEAR WATERS, 
GARDENS, COCONUT TREES AND A 
CHARMING LAGOON, THE JATIÚCA RESORT IS 
CALM AND PEACEFUL 

Staying in the beautiful Maceió can be even better at 
a tourist complex that is similar to an oasis, combining 
nature and astonishing architecture. Surrounded by 
crystal clear waters, tropical gardens, coconut trees 
and a charming lagoon, the Jatiúca Resort is calm 
and peaceful and is located in the Jatiúca Beach, 
one of the most beautiful and busy in the destination. 

SOPHISTICATION AND COMFORT

The 175 rooms are distributed in the Jatiúca Resort, 
with 96 apartments, and in Jatiúca Suites, with 79 
rooms in a seven-floor building - they all have a 
special view to the ocean or to the gardens.

Regardless of the chosen category - Superior, Luxury, 
Luxury Balcony and Suites -, the rooms are wide and 
elegant, equipped with air-conditioner, TV, minibar, 
safe and wi-fi, creating the perfect environment for 
a season of rest. 

UNMISSABLE ATTRACTIONS

One of the differentials are the different options of 
entertainment for audiences of all ages. The leisure 
structure is constituted of a spa, relaxation and fitness 
areas, swimming pools and access to the beach, 
besides a team that is ready to make every day more fun.  

STyLE AND BUSINESS

The hotel has two restaurants and two bars. The 
Alagoas by Wanchako brings the rich and exotic 
flavor from Peru, whereas the Canoas, close to the 
pool, serves the best in regional gastronomy. The 
bars Areia Fofa and Varanda have special drinks 
and snacks that can be ordered by the beach.

Jatiúca does not let down when it comes to business: 
there are nine rooms available for simultaneous 
events, as well as three foyers and the Garden 
space, by the sea.

A hospedagem na bela Maceió 
pode ser ainda melhor em um 
complexo turístico que se assemelha 

a um oásis, combinando natureza e uma 
estonteante arquitetura. Cercado por águas 
cristalinas, jardins tropicais, coqueirais 
e uma charmosa lagoa, o Jatiúca Resort 
reúne tranquilidade e equilíbrio, e está 
localizado na Praia de Jatiúca, uma das 
mais bonitas e badaladas do destino.  

SOFISTICAçãO E COMODIDADE
As 175 acomodações estão divididas no 
Jatiúca Resort, que tem 96 apartamentos, e 
no Jatiúca Suítes, que conta com 79 quartos 
distribuídos em um prédio de sete andares 
– todos com uma vista mais que especial 
para o mar ou para os jardins. 
Independentemente da categoria 
escolhida – Superior, Luxo, Luxo Varanda 
e Suítes –, os quartos são amplos e 
decorados com elegância, equipados 
com ar-condicionado, TV, frigobar, cofre 
e wi-fi, criando o ambiente perfeito para 
uma temporada de puro descanso. 

AGENTE LEVA!
hospede no Jatiúca Resort com a trend. diárias a 
partir de 10x R$ 180 por pessoa, com hospedagem 
de 5 noites em apartamento duplo, meia pensão, transfer 
aeroporto/hotel/aeroporto e seguro-viagem.
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com sEdE Em orlando, EmprEsa comEça opEraçõEs ainda no primEiro 
sEmEstrE, administrando a marca trEnd fun florida

fotos arquivo trend

GRUPO TREND APOSTA NO  
MERCADO NORTE-AMERICANO  

E LANÇA TREND TRAVEL USA

A credibilidade e a forte atuação 
do GRUPO TREND no Brasil, 
somadas à busca constante por 

inovação, oportunidades de negócios e 
a excelência de atendimento, motivaram 
o lançamento de uma nova empresa: 
a TREND TRAVEL USA, cujo objetivo é 
ampliar ainda mais a capilaridade e a 
presença do grupo no mercado norte-
americano. 
“Nos últimos dois anos, nossas 
vendas de diárias para os Estados 
Unidos cresceram significativamente. 
Considerando apenas Orlando, elas 
triplicaram, o que posiciona o destino 
como o número 1 internacional do 
grupo e um dos grandes favoritos dos 
brasileiros. A projeção para 2016 
também é promissora, de aumento que 
ultrapassa 40%”, comenta Luis Paulo 
LUPPA, presidente do GRUPO TREND.

FLÓRIDA, CHEGAMOS!

eSpecial

Lake Buena 

Tampa

Clearwater
Saint Petersburg

Miami

Orlando

Winter Haven
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A OPINIÃO DOS PArCEIrOS

O SeaWorld Parks & Entertainment está muito contente com a 
chegada da TREND aos Estados Unidos. O Brasil é, para os 
nossos parques, um mercado emissor de extrema importância, e 

por isso estamos constantemente desenvolvendo ações específicas para 
os brasileiros – especialmente com a TREND, criamos diversas ações, 
sempre com resultados exitosos. Com a nova unidade da empresa, 
teremos condições de fortalecer as ações que já estão acontecendo no 
Brasil e criar ainda mais oportunidades de negócios nos Estados Unidos, 
complementando e intensificando esta parceria. Desejamos muito sucesso e 
bons negócios aos amigos e parceiros da TREND.”
“SeaWorld Parks & Entertainment is very happy with TREND’s arrival to the United States. For our 
parks, Brazil is an extremely important market, and that is why we are constantly developing actions 
addressed to Brazilians – especially with TREND, we create several initiatives with successful results. 

With the company’s new unit, we will have the chance to strengthen the actions that 
are already happening in Brazil, and to create even more business opportunities in 
the United States, complementing and intensifying this partnership. We wish a lot 
of success and good businesses to our friends and partners at TREND.” 

Lisha Duarte 
SeaWorld Parks & Entertainment

A internacionalização da TREND era um passo inevitável 
para uma empresa com tamanho volume de negócios. Com 
a importância da Flórida como destino de férias internacional 

número um entre os brasileiros, é fundamental que a empresa esteja 
mais próxima dos seus parceiros e fornecedores, aprimorando suas 
negociações em benefício dos clientes e fornecendo atendimento local 
aos turistas, de modo a garantir a qualidade da prestação dos seus 
serviços. Seja bem-vinda, TREND USA!”
“TREND’s internationalization was an inevitable step for a company with so many 
businesses. With the increasing importance of Florida as the number one destination of 

international vacation among Brazilians, it is important that the company 
be closer to its partners and suppliers, improving its businesses to benefit 
clients and providing local services to tourists, so to guarantee qualified 
services. Welcome, Trend USA!”

Fabio Cardoso 
VHC Group

Como é de conhecimento geral, os Estados Unidos se consolidaram 
nos últimos anos como o principal destino internacional para 
viajantes brasileiros, e, ao longo do tempo, a TREND soube 

não apenas enxergar as oportunidades relativas a essa consolidação 
nos corações e mentes dos brasileiros, como também soube explorá-las 
de maneira criativa e eficiente. Apesar de parecer natural, a expansão 
internacional de uma empresa não é tão simples; requer planejamento e 
senso de empreendedorismo arrojado. Atitudes como esta engrandecem a 
TREND e todo o setor no Brasil. Na pessoa de seu presidente, Luis Paulo 
LUPPA, aproveito para parabenizá-los, ao mesmo tempo em que lhes dou as 
boas-vindas aos Estados Unidos. Contem conosco!”
“As it is known, the USA have consolidated, in the past few years, as the main international 
destination for Brazilian travelers, and, with time, TREND could not only see the opportunities related 
to this consolidation in the hearts and minds of Brazilians, but also knew how to explore them 
creatively and efficiently. Despite seemingly natural, the international expansion of a company is not 

that simple; it requires planning and bold sense of entrepreneurship. Attitudes like this 
make TREND bigger, as well as the whole sector in Brazil. Mentioning the CEO 
Luis Paulo Luppa, I also would like to congratulate you and, at the same time, 
welcome you to the USA. you can count on us!”

Marcos Paes de Barros 
Universal Orlando Resort

PARTNERS'S OPINION

UMA MARCA PODEROSA
A TREND Travel USA inicia operações no 
primeiro semestre de 2016, administrando 
a TREND Fun Florida, uma unidade de 
negócios que oferecerá operação de 
receptivo em Orlando, criando parcerias 
ainda mais fortes e competitivas com 
fornecedores como parques temáticos, 
empreendimentos hoteleiros e atrações, 
por exemplo, e, consequentemente, com 
condições ainda melhores e excelência 
em serviços.

FLORIDA, HERE WE ARE!
THE TREND GROUP BETS ON THE 
NORTH-AMERICAN MARkET AND 
LAUNCHES TREND TRAVEL USA
HOSTED IN ORLANDO, THE COMPANy 
BEGINS OPERATING IN THE FIRST SEMESTER 
By MANAGING THE BRAND TREND FUN 
FLORIDA

The credibility and the Strong work of the TREND 
GROUP in Brazil, added to the constant search 
for innovation, business opportunities and 
excellent service, motivated the launch of a new 
company: TREND TRAVEL USA, which aims at 
increasing the capillarity and the presence of the 
group in the North-American market.

“In the past two years, our room night sales to the 
United States increased significantly. Considering 
only Orlando, they tripled, which places the 
destination as the number 1 international in the 
group and one of the favorites among Brazilians. 
The projection for 2016 is also promising, with 
growth higher than 40%”, says Luis Paulo LUPPA, 
CEO at the TREND GROUP. 

A POWERFUL BRAND

TREND TRAVEL USA begins operating in the first 
semester of 2016, by managing TREND FUN 
FLORIDA, business unit that will provide incoming 
operations in Orlando, making stronger and 
more competitive partnerships with suppliers 
such as theme parks, hotels and attractions, for 
example. Consequently, it will lead to even better 
conditions and excellence in services. 
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O QUE A TREND FUN FLORIDA TEM
•	 Operação	em	todo	o	estado	da	Flórida
•	 Negociações	diferenciadas	com	fornecedores	locais
•	 A	excelência	de	atendimento	TREND
•	 Assistência	local	e	suporte	24	horas	em	português,	inglês	e	espanhol	para	

o agente ou, se preferir, seu passageiro
•	 Transporte	com	frota	própria
•	 Assessoria	para	extensão	de	viagens,	com	auxílio	para	reservas	de	voos	

e hotéis
•	 Venda	de	opcionais	para	o	destino
•	 Escritório	próprio	em	Orlando
WHAT IS IT ABOUT TREND FUN FLORIDA
•	 Operations	in	the	whole	state	of	Florida
•	 Differential	negotiations	with	local	suppliers
•	 The	excellence	of	the	TREND	service
•	 Local	assistance	and	24-hour	support	in	Portuguese,	English	and	

Spanish for the agent, or, if you prefer, for your passenger
•	 Transportation	with	our	own	fleet
•	 Assistance	for	trip	extensions,	providing	support	for	reservations	of	

flights and hotels
•	 Sales	of	optionals	for	the	destination
•	 Office	in	Orlando

Uma equipe local, com profissionais de gabarito no turismo, já 
está trabalhando no escritório próprio do grupo em Orlando, 
localizado na região de Metrowest, e, em breve, atenderá às 
agências e dará suporte aos seus passageiros, o que inclui serviço 
de entrega de ingressos, receptivo e o atendimento a necessidades 
específicas dos viajantes brasileiros que, cada vez mais, marcam 
presença nos destinos mais divertidos dos Estados Unidos.
A equipe da TREND TRAVEL USA conta com a diretora-geral 
Cristiane Jayme, que também atua como diretora de Lazer no 
GRUPO TREND e está baseada no Brasil, além de Simone 
Araújo, diretora de Produtos Internacionais – Canadá e 
Estados Unidos, sediada em Orlando, e dos recém-contratados 
Francisco Cavaliere, Janete Beaghley e Maria Emília Oliveira. 
Cavaliere assume a Gerência de Operações. O executivo 
tem vasta experiência no mercado de turismo americano, 
com importante passagem pela The Walt Disney Company. Já 
Janete assume a área de atendimento, enquanto Maria Emília 
é a responsável pelo setor financeiro.

A local team with professionals specialized in tourism is already working at the 
group’s office in Orlando, located in the region of Metrowest, and soon will 
work with the agencies and support their passengers, including ticket delivery, 
shuttle services and assistance to specific needs of Brazilian travelers who are 
increasingly present in the most fun destinations of the United States. 
TREND TRAVEL USA team counts on the general diretor Cristiane Jayme, who 
also Works as the Leisure director at the TREND GROUP and is based in Brazil, 
besides Simone Araújo, director of international products – Canada and 
United States, hosted in Orlando, and the newly-hired Francisco Cavaliere, 
Janete Beaghley and Maria Emília Oliveira. 
Cavaliere takes over the management of operations. The executive is 
experienced in the American tourism market, with an important work 
conducted at the Walt Disney Company. Janete will lead the service 
department, whereas Maria Emilia is in charge of the financial sector.

FALE COM A TREND FUN FLORIDA
trend lazer – brasil:
Telefone	(para	esclarecimento	de	dúvidas,	cotações,	reservas	e	atendimento):	
são Paulo 11 3041 7510 – outras cidades: 0800 770 7272 
e-mail: amnorte@trendoperadora.com.br
em orlando:
Endereço:	2295	S	Hiawassee	Road,	Suite	209	–	FL	32835	–	Orlando
e-mail: jbaghley@trendtravelusa.com
Importante:	 as	 reservas	 e	 vendas	 de	 pacotes	 e	 produtos	 na	 Flórida	 continuam	
sendo realizadas pela trend operadora.
TALk TO TREND FUN FLORIDA
TREND Leisure – Brazil:Telephone number (to clarify any doubts, make budgets, 
and reservations): São Paulo 11 3041 7510 – Other cities: 0800 770 7272 
E-mail: amnorte@trendoperadora.com.br
In Orlando: Address: 2295 S Hiawassee Road, Suite 209 – FL 32835 – 
Orlando – E-mail: jbaghley@trendtravelusa.com
Note: reservations and sales of packages and products in Florida are still 
operated by TREND Operator.

no topo, escritório da trend traVel usa em orlando. 
acima, da esquerda para a direita, janete beaghley, da 
área de atendimento; francisco caValiere, gerente 
de operações; simone araújo, diretora de produtos 
internacionais para os estados unidos e canadá; 
e maria emília oliVeira, responsáVel pelo setor 
financeiro. ao lado, cristiane jayme, diretora geral da 
trend fun florida e diretora de lazer no grupo trend
on toP, trenD travel usa office in orlanDo. above, from 
the left to the right, janete beaghley, from the service 
DePartment; francisco cavaliere, manager of oPerations; 
simone araújo, Director of international ProDucts for 
the uniteD states anD canaDa; anD maria emília oliveira, 
in charge of the financial sector. next, cristiane jayme, 
general Director of trenD fun floriDa anD leisure 
Director at the trenD grouP
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E como o GRUPO TREND, a partir 
de agora, vai bater o carimbo nos 
principais roteiros de diversão da Terra 
do Tio Sam, a Segue Viagem preparou 
para você e para o seu cliente um 
especial, revelando em detalhes muito 
do que faz de Orlando e região uma 
caixinha de surpresas.

Amor à primeira vista
Renomados outlets e shopping centers, 
parques temáticos, gastronomia 
diversificada, empreendimentos hoteleiros 
e atrações turísticas que agradam de 
crianças à melhor idade. Também 
conhecida como a capital mundial da 
diversão, a cidade de Orlando não se 
intimida com as expectativas elevadas 
dos visitantes; muito pelo contrário, 
superá-las parece ser um verdadeiro dom.
A alegria dos turistas é, talvez, o principal 
combustível para a manutenção da aura 
de leveza que envolve a região, onde 
divertir-se é tão fundamental quanto comer 

ORLANDO AND REGION: ONE 
kINGDOM OF MAGIC, FANTASy 
AND ENTERTAINMENT
And since the TREND GROUP will, from now 
on, always be present in the main fun rides of 
Uncle Sam’s land, Segue Viagem has prepared 
a special guide for you and your client, 
revealing details of the reasons why Orlando 
and its surroundings is a box of surprises.  

LOVE AT FIRST SIGHT
Famous outlets and malls, theme parks, 
diversified gastronomy, hotels and tourist 
spots for all ages, from children to the elderly. 
Also known as the world capital of fun, the 
city of Orlando is not intimidated by the high 
expectations of its visitors; on the contrary – 
overcoming them seems to be a real gift. 
The joy of the tourists is perhaps the main 
fuel to maintain the light aura involving 
the region. There, having fun is almost as 
essential as eating or sleeping. This little 
piece of Florida has definitely been created 
for Tourism: in 2014, more than 62 million 
people visited the place. Florida, in 2015, 
received more than 105 million tourists, 
impressive numbers that keep growing 
every year also thanks to the Brazilians. 
SEEN FROM ABOVE
How about preparing a tour that starts by 
showing the beauties of the region from 
a different perspective? kissimmee, city 

ou dormir. Este pedacinho da Flórida definitivamente 
nasceu para o turismo: em 2014, mais de 62 milhões 
de pessoas desembarcaram por ali. Já a Flórida, em 
2015, abriu suas portas para mais de 105 milhões 
de turistas, números impressionantes que os brasileiros 
ajudam a engordar ano a ano. 

Vista de cima
Que tal preparar um roteiro que comece 
apresentando as belezas da região sob uma 
perspectiva diferenciada? Kissimmee, cidade 
bem próxima a Orlando, é famosa pelos passeios 
de balão, que desbravam o céu e descortinam 
uma paisagem espetacular, pontilhando o 
horizonte com cores diferentes.
E se o objetivo for curtir ao máximo as vistas panorâ-
micas, outra excelente atração é a The Orlando Eye, 
gigantesca roda-gigante formada por 30 cabines 
de vidro, munidas com ar-condicionado, efeitos de 
luz e som, e tablets interativos. O seu passageiro 
pode, inclusive, reservar uma cabine para uma expe-
riência vip, como pedidos de casamento, por exem-
plo. Uma dica: no pôr do sol, o céu ganha tons de 
laranja e amarelo e é puro deslumbre dali de cima. 
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ORLANDO E REGIãO: UM REINO DE 
MAGIA, FANTASIA E ENTRETENIMENTO

Vista de tampa, na flórida
view of tamPa, in floriDa
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Um pouco de tudo
A International Drive, também conhecida 
como I-Drive, é a principal avenida turística 
da cidade e reúne hotéis, shoppings, lojas, 
bares, baladas e restaurantes, ideais para 
o dia e para a noite. 
Circular por ela pode render uma visita 
ao World of Chocolate Museum and 
Cafe, que apresenta de forma dinâmica 
a história do chocolate e todos os 
processos que resultam na deliciosa forma 
como o conhecemos hoje – os visitantes 
podem experimentar nove dos melhores 
chocolates do mundo. 
A atração CSI: The Experience, inspirada 
na aclamada série de televisão CSI: 
Crime Scene Investigation, também está 
localizada na avenida e, de tão inusitada, 
chama a atenção de pessoas de todo o 
mundo. Nela, três cenas de crime são 
analisadas em busca de pistas. 
A I-Drive é, ainda, a casa do iFly, onde 
é possível aventurar-se em um simulador 
indoor de paraquedismo e saborear o 
melhor do salto sem ter de lidar com uma 
altura avassaladora (e nem mesmo com os 
paraquedas), e de Titanic: The Exhibition, 
que explora a história do navio mais 
famoso do planeta de forma educativa 
e exibe mais de 400 artefatos retirados 
da embarcação, enfatizando melhor a 
história dos passageiros – tudo isso em um 
cenário que reproduz fielmente o interior 
do navio transatlântico.
Você sabia que em Orlando existe uma 
casa construída de cabeça para baixo? 
Isso mesmo! A WonderWorks chama a 
atenção já do lado de fora, com a sua 
estrutura incomum. O que há lá dentro 
também foge do convencional: um túnel 
colorido, simuladores de terremoto e 
tornado, assim como jogos e atrações que 
desafiam as leis da física de maneira lúdica 
e extremamente criativa. Vale a visita!
O IceBar, maior bar de gelo do mundo, 
é uma excelente opção para encerrar bem 
o dia. Esqueça o típico calor da Flórida: 
do chão às paredes, tudo é feito de 
gelo, incluindo cadeiras, copos, bancos 
e algumas esculturas surpreendentes. A 
temperatura baixíssima é o ingrediente 
principal e é por isso que, ao chegar, o 
visitante recebe roupas térmicas e luvas 
para mantê-lo quentinho. Após 45 minutos 
lá dentro, todos são direcionados ao Fire 
Lounge, onde uma balada acontece e o 
clima é bem mais ameno. 
Outro lugar que tem uma atmosfera 
descolada e bem agradável é o Yard 
House, um paraíso para quem gosta 

de cerveja. O cardápio diversificado, 
somado à decoração harmoniosa 
e ao bom atendimento, torna o 
estabelecimento ideal para passeios em 
família ou entre amigos. 
Enquanto isso, fanáticos por jazz e blues 
aproveitam o melhor da noite no B.B. 
King’s Blues Club ou, ainda, no House 
of Blues, com gastronomia de primeira e 
apresentações de música ao vivo. 

Programas fora da 
caixinha
O museu Ripley’s Believe It or Not 
(“Acredite se quiser”) segue a mesma 
linha da WonderWorks. Além da 
fachada propositalmente torta e que 
passa a impressão de ter sido construída 
do lado errado, ali estão expostas obras 
superdiferentes, distribuídas em 16 
galerias. O acervo é bem diversificado 
e inclui um pedaço do Muro de Berlim, 
quadros de celebridades produzidos 
com matérias-primas peculiares, uma 
estátua do homem mais alto do mundo 
e uma Monalisa feita de pão. Fãs de 
sinuca adoram a sala de jogos inclinada 
e o desafio de uma partida na qual as 
bolas tendem a cair para o lado. 
Se quiser acrescentar mais um museu à 
relação, aposte no Madame Tussauds, 
praticamente ao lado da The Orlando 
Eye – ambos fazem parte do complexo 
I-Drive 360, que conta ainda com o Sea 
Life Orlando Aquarium e o Skeletons: 
Animals Unveiled, museu repleto de 
esqueletos de animais. Estátuas de 
cera de personalidades do mundo da 
música, do cinema, da política, do 
esporte e da história norte-americana 

acima, o incríVel WonderWorks. 
abaixo, orlando eye
above, the increDible wonDerworks; 
below, the orlanDo eye
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close to Orlando, is famous for its balloon rides, 
which cross the sky and offer a spectacular view, 
showing the horizon with different colors. 
And if you aim at enjoying the panoramic sights, 
another excellent attraction is the Orlando Eye, 
gigantic Ferris wheel with 30 glass cabins, all with 
air-conditioner, light and sound effects and interactive 
tablets. your clients can also book a cabin to have a 
VIP experience, for marriage proposals, for example. 
A tip: at sunset, the sky becomes orange and yellow, 
and it is breathtaking from up there.
A BIT OF EVERyTHING
The International Drive, also known as I-Drive, is 
the main tourism avenue in the city and has hotels, 
malls, stores, bars, dance clubs and restaurants, 
perfect by day and by night.
Walking around it can take your clients to the World 
of Chocolate Museum and Café, which presents the 
history of chocolate and all the processes that result 
in the delicious form we know it today – visitors can 
try nine of the best chocolates in the world. 
The attraction CSI: The Experience, inspired by the 
famous TV show CSI: Crime Scene Investigation, is 
also located in the avenue, and it is so unexpected 
that it calls the attention of everyone passing by. There, 
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three crime scenes are analyzed in search of clues.
The iFly is located in the I-Drive. There, it is possible 
to experience an indoor skydiving simulator and 
live the best of the jump without having to deal with 
the heights (or the parachutes), and the Titanic: the 
Exhibition, exploring the history of the most famous 
ship in the planet, with more than 400 artifacts 
removed from the boat and emphasizing the history 
of the passengers – all of that in a scenario that is a 
loyal reproduction of the inside of the transatlantic. 
Did you know that in Orlando there is a house built 
upside down? That is right! Wonderworks gets our 
eye from the outside, because of its unusual structure. 
What is inside is also not conventional: a colored tunnel, 
earthquake and tornado simulators, as well as games 
and attractions that challenge the law of physics in a 
ludic and extremely creative way. It is worth the visit!
The IceBar, largest ice bar in the world, is an excellent 
choice to end the day. Forget the typical Florida heat: 
from the ground to the walls, everything is made of ice, 
including chairs, glasses, and some surprising sculptures. 
The very low temperature is the main ingredient. So, 
visitors receive thermal clothes and gloves to be warm. 
After 45 minutes inside, everyone goes to the Fire 
Lounge, where there is a party and warmer temperatures.
Another cool and pleasant place is the yard house – a 
Paradise for beer lovers. The diversified menu, added 
to the harmonious decoration and the good service, 
make the establishment ideal for families and friends. 
Meanwhile, jazz and blues fanatics enjoy the best of 
the night at the B.B. king’s Blues Club, or at the House 
of Blues, with first class gastronomy and live music. 
OUT OF THE BOX
The Ripley’s Believe It or Not museum is similar to 
WonderWorks. Besides the unsymmetrical facade (on 
purpose), that seems to have been built on the wrong 
side, there are different pieces of work, distributed in 
16 galleries. The collection is diversified and includes a 
piece of the Berlin Wall, pictures of celebrities produced 
with peculiar raw material, a statue of the tallest man in 
the world and a Mona Lisa made of bread. Snooker 
fans love the inclined game room and the challenge to 
play a game in which the balls tend to fall to the side. 

repousam, imóveis, em seu interior, em 
uma reprodução tão perfeita que chega 
a ser hipnotizante. Fotos são permitidas, 
então selfies estão liberadas! 
Há quem diga que o Kennedy Space 
Center, em Cabo Canaveral, é como 
um museu a céu aberto; outros o 
consideram um parque. De um jeito ou 
de outro, uma coisa é certa: ciência 
espacial é o assunto predominante. A 
história da exploração no espaço é 
contada em um pavilhão exclusivo, e 
não há quem dispense fotos no Rocket 
Garden, onde estão algumas réplicas 
de foguetes. Por ali há até salas de 
cinema, com dois filmes diferentes 
em 3D em uma tela gigantesca, e 
um simulador que leva a todos ao 
lançamento de um ônibus espacial.
Um pouco afastado de Orlando (a cerca 
de 40 minutos), na cidade de Winter 
Haven, está um dos mais novos parques 
da Flórida: o Legoland. Inspirado 
nas famosas pecinhas coloridas de 
encaixar, o espaço abriga montanhas-
russas, um passeio pela produção do 
Lego, da fábrica às lojas, playgrounds, 
carrossel e muitas atividades interativas. 
Recentemente, foi inaugurado também 
o Legoland Water Park, que fica no 
mesmo espaço que o parque temático 
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rocket garden, no kennedy space center
rocket garDen, at the kenneDy sPace center

If you want to add one more museum to the list, go 
to Madame Tussauds, practically next to the Orlando 
Eye – they are both part of the I-Drive 360 complex, 
which also includes the Sea Life Orlando Aquarium 
and the Skeletons: Animals Unveiled, museum filled 
with animal skeletons. Wax statues of personalities 
from the music, movie, politics and sports world, as 
well as characters from the American history, rest still 
inside, in an almost hypnotizing reproduction. Pictures 
are allowed, so get ready to take some selfies! 
Some would say that the kennedy Space Center, 
in Cape Canaveral, is like an outdoor museum; 
others consider it as a park. In one way or another, 
one thing is for sure: space science is the prevalent 
topic. The history of space exploration is told in 
an exclusive pavilion, and everyone loves to take 
pictures in the Rocket Garden, where it is possible 
to see some rocket replicas. you can find movie 
theaters, with two different 3D movies in a gigantic 
screen, and a simulator that takes everyone to the 
launch of a space shuttle. 
A little far from Orlando (about 40 minutes), in the city 
of Winter Haven, there is one of the newest parks 
in Florida: Legoland, inspired by the famous colorful 
fitting bricks. The space has roller coasters, a tour 
around the Lego production, from the factory to the 
stores, playgrounds, a carousel, and many interactive 
activities. Recently, the Legoland Water Park was also 
launched, in the same place as the theme park, and 
includes wave pools, waterslides and rivers. 
SHOP TILL yOU DROP
One of the main advantages of choosing Orlando 
as a vacation destination is to know that the bags 
will return fuller, without spending more money for 
that – yes. Even with the high dollar rate, it is still an 
advantage to buy things in countries like the United 
States, if we consider the cost of the same product 
in Brazil. Two Outlet Premium are located in the city 
(International Drive and Vineland Road), with different 
products and discounts we cannot find in Brazil. 
Brands like Nike, Asics, Banana Republic, Hugo 
Boss, Levi’s and GAP make the day of visitors, who 
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e conta com piscinas com ondas, 
toboáguas e rios de correnteza.

Compras, compras e mais 
compras
Umas das principais vantagens de escolher 
Orlando como destino de férias é saber 
que as malas voltarão mais cheias para 
casa sem precisar pagar caro por isso – 
sim, mesmo com a alta do dólar, ainda é 
mais vantajoso comprar em países como os 
Estados Unidos, se considerarmos o custo 
do mesmo produto no Brasil. Dois Outlets 
Premium estão localizados na cidade 
(International Drive e Vineland Road), 
esbanjando diversidade de produtos e 
descontos que não se veem no nosso 
país. Marcas como Nike, Asics, Banana 
Republic, Hugo Boss, Levi’s e GAP fazem 
a alegria dos visitantes, que normalmente 
encontram preços incrivelmente acessíveis e 
saem com as mãos carregadas de sacolas 
e um sorriso enorme estampado no rosto. 
Outros points de compras são os shopping  
centers Mall at Millenia, moderno e com 
lojas de grifes, e Florida Mall, com preços 
interessantes e renomadas lojas de depar-
tamento – as tradicionalíssimas Forever 21, 
Macy’s e Sears são algumas delas. 
Em frente ao Florida Mall está a Best Buy, 
gigante norte-americana que reúne o que 
há de melhor em termos de tecnologia: ta-
blets, notebooks, aparelhos de GPS, ele-
troeletrônicos, jogos de videogame... E 
se os preços imbatíveis já são um grande 
atrativo, os brasileiros se sentem em casa 
com vendedores que falam português.

usually find incredibly accessible prices and leave the 
stores full of bags and a large smile on their faces. 
Other shopping points are Mall at Millenia, modern, 
with fancy stores, and Florida Mall, with interesting 
prices and renowned department stores – the traditional 
Forever 21, Macy’s and Sears are some of them. 
Best Buy, in front of the Florida Mall, is a gigantic 
North-American brand that gathers the best in 
technology: tablets, notebooks, GPS devices, 
electronic items, videogames… and if the unbeatable 
prices are already a major attraction, Brazilians feel at 
home when salespeople speak to them in Portuguese. 
Walmart is recommended if you want to save money 
and, at the same time, find an incredible variety of 
products. There is a bit of everything in its shelves, 
like food, household items, cosmetics, clothes, toys, 
stuffed animals, bags and videogames. Target, the 
largest supermarket in Orlando, and Walgreens, 
convenience store selling medicines, food, cosmetics 
and many other products, are also good options. 
kissimmee, 30 km away from Orlando, is another point 
for tourists eager for shopping. There visitors can find 
The Loop, complex that gathers some of the Brazilians’ 
favorite stores, like Best Buy, Babies R Us, Bed Bath & 
Beyond, and even movie theaters and diners. If you 
are looking for quieter places to put more things in your 
luggage, the tip is the Winter Garden Village, city 
close to Orlando – special focus on Ross Dress for Less, 
selling household items and designer clothes at fantastic 
prices. The mall also sells cosmetics, electronic games, 
party items and accessories for pets, for example.
SPORTS SHOW
Sports fans can follow, live, a sport loved by the 
Americans. The matches of Orlando Magic, part 
of the NBA league, and Orlando City, Brazilian 
soccer team that has kaka in it, take place in the 
Amway Center stadium. There, simple matches 
become spectacular shows.
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O Walmart é muito indicado para quem 
quer economizar e, ao mesmo tempo, mer-
gulhar em uma variedade fenomenal de 
produtos. Em suas prateleiras se encontra 
de tudo, como alimentos, itens para a casa, 
cosméticos, roupas, brinquedos, pelúcias, 
malas e videogames. Target, o maior su-
permercado de Orlando, e a Walgreens, 
loja de conveniência que vende remédios, 
alimentos, cosméticos e muitos outros produ-
tos, são outras boas opções. 
Kissimmee, distante cerca de 30 km, é 
mais um point para os turistas ávidos por 
compras, já que lá está o The Loop, com-
plexo que reúne algumas das lojas favori-
tas dos brasileiros, como Best Buy, Babies 
R Us, Bed Bath & Beyond, e até cinemas 
e lanchonetes. Para quem procura por lo-
cais mais tranquilos a fim de engordar um 
pouquinho a mala, a dica é Winter Gar-
den Village, cidade próxima a Orlando 
que leva o mesmo nome – destaque para 
a Ross Dress For Less, que vende utensílios 
domésticos e roupas de grife a preços fan-
tásticos. O mall concentra, ainda, lojas de 
cosméticos, jogos eletrônicos, artigos para 
festas e acessórios para pets, por exemplo.

Esporte que é show
Loucos por esportes podem acompanhar 
ao vivo e em cores um esporte do qual 
os americanos gostam tanto. Os jogos do 
Orlando Magic – que faz parte da liga 
NBA – e do Orlando City – time de futebol 
brasileiro que Kaká defende –, que são 
realizados no estádio Amway Center, 
cuja infraestrutura transforma simples 
partidas em espetáculos sensacionais.

OPCIONAIS TREND FUN FLORIDA
restaurante:
CaMillas
Show/atração:
blue Man grouP
Esportes:	(variação	de	acordo	com	a	temporada)
hoCKey – orlando solar bear
basquete – orlando MagiC
futebol – orlando City
Parques:
orlando i-drive 360º
sKeletons aniMal
legoland
Kennedy sPaCe Center
Passeio:
City tour
Pick-up nos hotéis de orlando para os principais pontos 
de	visitas:	Downtown	Orlando,	I-Drive,	Winter	Park.
tour de CoMPras
Pick-up	nos	hotéis	de	Orlando,	com	uma,	duas	ou	três	paradas	
em shopping.
OPTIONALS TREND FUN FLORIDA
Restaurant:
CAMILLAS
Show/attraction:
BLUE MAN GROUP
Sports: (variation according to the season)
HOCkEy – ORLANDO SOLAR BEAR
BASQUETE – ORLANDO MAGIC
FUTEBOL – ORLANDO CITy
Parks:
ORLANDO I-DRIVE 360º
SkELETONS ANIMAL
LEGOLAND
kENNEDy SPACE CENTER
Tour:
CITy TOUR
PICk-UP IN THE ORLANDO HOTELS TO THE MAIN 
VISITING SPOTS: DOWNTOWN ORLANDO, I-DRIVE, 
WINTER PARk.
SHOPPING TOUR
PICk-UP IN THE ORLANDO HOTEL WITH ONE, TWO 
OR THREE STOPS FOR SHOPPING
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PARQUES TEMÁTICOS:
MIL FORMAS DE SER FELIZ

Embora Orlando seja, por si só, 
simplesmente encantadora, não há como 
negar que grande parte de sua magia está 
atrelada aos parques temáticos que ficam 
bem pertinho dali, em Lake Buena Vista 
– a região abriga sete dos 20 maiores 
parques do mundo. Neste universo 
à parte, a fantasia é a característica 
principal, mergulhando adultos e crianças 
em uma realidade colorida, animada e 
toda feita de sonhos.

Era uma vez, no Walt 
Disney World Resort...
O império construído por Walt Disney 
surgiu em 1971, como fruto de sua 
busca incessante para a criação de 

THEME PARkS: ONE THOUSAND 
WAyS OF BEING HAPPy
Even though Orlando is charming by itself, there is 
no denying it: part of its magic is related to the theme 
parks close by, in Lake Buena Vista – the region has 
seven of the 20 largest parks in the world. In this 
parallel universe, fantasy is the main characteristics, 
inserting adults and children in a colorful, exciting 
and dreamy reality. 

ONCE UPON A TIME, IN THE WALT DISNEy 
WORLD RESORT...
The empire built by Walt Disney started in 1971, as 
a result of his restless search to create his second park 
– the first one was Disneyland, in California, in 1955.
Even though its creator did not have the chance to 
see his project come to life – he died in December, 
1966 –, there are no doubts that his dream came true 
with mastery. The first hotels in the complex began to 
appear little by little, but the soul and the essence of 
this kingdom of magic and entertainment would arrive 
soon, in its major masterpiece: the Magic kingdom.
There, the slogan “Where dreams come true”, 
created to represent the enchanting aura involving 
the entire Disney complex, is renewed every day. 

MAGIC LIVES HERE
Main Street, U.S.A is the first enchanted area of the 
Magic kingdom, inspired by the street where Walt 
Disney grew up, in the city of Missouri. There are 
many stores and restaurants.
The place is also indicated to watch the astonishing 
parades with characters and the Wishes Nighttime 
Spectacular, traditional fireworks that take place in 
Cinderella’s castle. There are also the Walt Disney 
World Railroad, internal train station of the park, the 
show Fream-Along With Mickey and the Town Square 
Theater, where it is possible to take pictures with 
Mickey and Minnie, say hello to the princesses and 
check out the dressing room of the most famous mouse 
in the world, presented as the star of a magic show.
Tomorrowland, on the other hand, was conceived as an 
intergalactic city mixing rockets, UFOs, robots and other 
elements that explain its name. The Space Mountain roller 
coaster takes the visitors to a space travel in the dark and 
is one of the main attractions, getting our attention from 
the outside, for its white and unmistakable structure. At the 
Buzz Lightyear’s Space Ranger Spin, people help the Toy 
Story character to defeat the emperor Zurg: each cart has 
a pistol, aiming at the monsters that come along the way. 
Wanna have some laughs? The Monsters Inc. Laugh 
Floor Comedy Club, stand-up with the characters of 
Mike Wazowski and Roz, from Monsters, Inc., make the 
audience laugh with improvised jokes and interaction. 
One detail: Cosmic Ray’s, the second largest fast food 
restaurant in the world, is in Tomorrowland. 

REAL LIFE FAIRyTALES
Fantasyland is, by far, the children’s favorite. They 
can’t get enough of the fairy tale environment. The 
Cinderella castle, an icon at the Walt Disney World 
Resort and maximum symbol of the Magic kingdom, 
is the star. Its beautiful towers decorate the landscape 
with an enchanting aura. Inside, golden and silver 
pieces form spectacular mosaics, and the story of 
Cinderella is told by more than one million pieces 
of colorful glass. 

seu segundo parque – o primeiro foi a 
Disneyland, na Califórnia, em 1955. 

Apesar de o seu criador não ter tido a 
chance de ver o seu projeto ganhar vida 
– ele faleceu em dezembro de 1966 –, 
não há dúvidas de que o seu sonho foi 
realizado com maestria. Os primeiros 
hotéis do complexo começaram a 
aparecer aos poucos, mas a alma 
e a essência deste reino de magia e 
entretenimento chegaria pouco tempo 
depois, sob a forma de sua maior obra-
prima: o Magic Kingdom. 

Ali, o slogan “Where dreams come 
true” (“Onde os sonhos se tornam 
realidade”), criado para representar a 
aura encantadora que envolve todo o 
complexo Disney, se renova dia após dia. 

principais parques 
de orlando
orlanDo's main Parks
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A magia mora aqui
A Main Street USA é a primeira área 
encantada do Magic Kingdom, 
inspirada na rua onde Walt Disney 
cresceu, na cidade de Missouri, e reúne 
diversas lojinhas e restaurantes.
O espaço também é indicado para 
assistir aos estonteantes desfiles com 
personagens e ao Wishes Nighttime 
Spectacular, tradicional queima de 
fogos de artifício que acontece na 
região do Castelo da Cinderela. Por 
ali estão, ainda, a Walt Disney World 
Railroad, estação do trem interno do 
parque, o espetáculo Dream-Along 
With Mickey e o Town Square Theater, 
onde é possível tirar fotos com o Mickey 
e a Minnie, cumprimentar as princesas e 
conferir de pertinho o camarim do ratinho 
mais famoso do mundo, apresentado 
como a estrela de um show de mágica. 
Já a Tomorrowland foi concebida como 
uma cidade intergaláctica que mescla 
foguetes, OVNIs, robôs e demais 
elementos que explicam o porquê do nome 
(“Terra do Amanhã”). A montanha-russa 
Space Mountain, que convida os visitantes 
a uma viagem espacial no escuro, é 
uma das principais atrações, chamando 
a atenção já do lado de fora com sua 
estrutura branca inconfundível. No Buzz 

Lightyear’s Space Ranger Spin, as pessoas 
ajudam o personagem de Toy Story a 
derrotar o imperador zurg: cada carrinho tem 
uma pistola, com a qual devem ser acertados 
os monstros que aparecerem pelo caminho. 
Monsters Inc. Laugh Floor Comedy Club, stand-
up com os personagens Mike Wazowski e 
Roz, de Monstros S.A, levam o público ao 
delírio com piadas improvisadas e interação 
com a plateia. Detalhe: é na Tomorrowland 
que está o Cosmic Ray’s, o segundo maior 
restaurante de fast-food do mundo. 

Contos de fadas  
no mundo real
A Fantasyland é, de longe, a área preferida 
das crianças, que não se cansam do clima 
de conto de fadas. O castelo da Cinderela, 
ícone do Walt Disney World Resort e 
símbolo máximo do Magic Kingdom, é a 
grande estrela, enfeitando a paisagem com 
as suas belas torres e exibindo uma aura de 
encanto. Por dentro, peças de ouro e prata 
formam mosaicos espetaculares, e a história 
da Cinderela, a eterna gata borralheira, é 
contada por meio de mais de um milhão de 
peças de vidro coloridas. 
No interior do castelo estão o restaurante 
Cinderella’s Royal Table, que, além de 
ótima comida, garante uma experiência 
inesquecível com as mais amadas 
princesas, como Bela Adormecida e Branca 
de Neve, e o Bibbidi Bobbidi Boutique, 
salão de beleza que transforma meninas 
em princesas, com serviços de cabelo, 
maquiagem, manicure, figurino e fotos – 
reservas são necessárias para ambos.
Fora do castelo, outra opção que não 
decepciona em termos de gastronomia é o 
Be Our Guest, construído como se estivesse 
no interior do castelo da Fera, de A Bela 
e a Fera, que serve saborosas refeições 
a preços acessíveis. Perto dali, o Princess 
Fairytale Hall reúne praticamente todas as 
princesas para fotos com fãs.
A Fantasyland concentra algumas das 
principais atrações do parque, e o Seven 
Dwarfs Mine Train é uma delas. Montanha-
russa ideal para famílias, mais do que a 
adrenalina, tem como diferencial a história 
contada ao longo do seu trajeto – quem está 
na fila também se diverte com joguinhos 
interativos que amenizam a espera. Na 
mesma área estão o Mickey’s PhilharMagic, 
teatro que roda um filme sensacional em 4D 
com Ariel, Sininho, Aladdin, Pato Donald, 
Simba e diversos outros personagens; Peter 
Pan’s Flight, atração que percorre a Terra 
do Nunca; e Mad Tea Party, as famosas 

The restaurant Cinderella’s Royal Table is inside 
the castle and, besides the great food, guarantees 
an unforgettable experience with the beloved 
princesses, like the Sleeping Beauty and Snow 
White. There is also the Bibbidi Bobbidi Boutique, 
beauty salon that turns girls into princesses, with 
hair make up, costumes, pictures and manicure – 
reservations are required for both places. 
Outside the castle, a great alternative in terms of 
gastronomy is Be Our Guest, built as if it were inside 
the Beast’s castle, from The Beauty and the Beast, 
with delicious meals at accessible prices. Nearby, 
the Princess Fairytale Hall has practically all of the 
princesses to take pictures with the fans.
Fantasyland concentrates some of the main attractions 
in the park, and the Seven Dwarves Mine Train is one 
of them. A roller coaster that is ideal for families and, 
more than the adrenaline, has the differential of telling a 
story along the way – people in line also have fun with 
interactive games to help the wait. In the same area 
visitors can find the Mickey’s Philhar Magic, theater 
with a 4D movie featuring Ariel, Tinker Bell, Aladdin, 
Donald Duck, Simba and many other characters; Peter 
Pan’s Flight, attraction that goes through Neverland; 
and the Mad Tea Party, the famous spinning cups 
themed after Alice in the Wonderland. 
Families with small children should go to the Prince 
Charming Regal Carousel, whose beautiful horses 
seem to have come out of a history book. The attraction 
is beautiful alone, and, at night, the lights make it even 
prettier. Curiosity: the golden paint that ornaments 
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o mundo mágico de toy store: ao lado, buzz 
light year’s space rager spin; abaixo, o 
personagem Woody
the magical toy story worlD: to the siDe, buzz 
light year’s sPace ranger sPin; below, wooDy

janaína nery



/ 37/ 37your dream, our business

xícaras que giram com temática de Alice no País 
das Maravilhas. 
Famílias com crianças pequenas marcam presença 
no Prince Charming Regal Carrousel, cujos belos 
cavalos parecem saídos de um livro de histórias. 
A atração é linda por si só e, à noite, ganha 
uma iluminação que a deixa ainda mais bonita. 
Curiosidade: a tinta dourada que enfeita o carrossel 
é fabricada com ouro de verdade e retocada todas 
as noites, quando o parque fecha, para que nunca 
perca sua aparência majestosa.

Misto de suspense, calor e 
muita adrenalina
A Liberty Square, quarta área do Magic Kingdom, 
reserva agradáveis surpresas. A principal atração 
é a Haunted Mansion, casa mal-assombrada 
repleta de efeitos especiais que os visitantes 
exploram em carrinhos. Fantasmas são vistos 
pelo caminho, e o trajeto é todo no escuro, o que 
pode transformá-la em uma experiência não tão 
interessante para crianças pequenas. 
Por outro lado, a Frontierland teve sua criação 
baseada no Velho Oeste. Ao chegar lá, 
principalmente em dias de calor, seu cliente 
pode se dirigir diretamente à Splash Mountain, 
montanha-russa que dá um banho nos visitantes por 
ter uma queda bem íngreme. As filas são longas, 
mas a espera não é nada mau: árvores frondosas 
garantem sombras para todos e há alto-falantes 
tocando músicas relacionadas à atração. Fora da 
água, a Big Thunder Mountain Railroad é outra 
montanha-russa imperdível, com curvas e mergulhos 
que fazem qualquer coração bater depressa.
Já os pequenos adoram a Tom Sawyer Island, 
que fascina com suas cavernas, passagens 
secretas, pontes e ampla área de lazer, que 
inclui até mesmo uma mina de ouro e um forte 
– para se chegar lá, é preciso pegar uma 
balsa na própria Frontierland. 

Aventura nunca é demais
Ao chegar à Adventureland, as pessoas 
logo percebem o porquê do nome “Terra da 
Aventura”. Elementos da áfrica, ásia, Floresta 
Amazônica e demais lugares ao redor do globo 
compõem o cenário, que em quase tudo lembra 
uma grande selva. Como o objetivo é explorar 
cada detalhe, o Jungle Cruise é uma excelente 
opção, correspondendo a um passeio de barco 
com leões, elefantes e hipopótamos, cujos 
movimentos e sons dão a impressão de que 
realmente se está em meio a uma floresta. 
Outra atração com barcos é Pirates of The 
Caribbean, na qual os passageiros são levados 
a uma cidade dominada por piratas, navegando 
com o capitão Jack Sparrow.

the carousel is fabricated with real gold, and 
refinished every night, when the closes, so that it 
never loses its majestic look. 

MIXTURE OF SUSPENSE, HEAT AND A LOT 
OF ADRENALINE
Liberty Square, fourth area of the Magic kingdom, 
has pleasant surprises. The main attraction is the 
Haunted Mansion, filled with special effects 
explored by the visitors in their carts. Ghosts 
are found along the way and the whole route is 
made in the dark, so this experience may not be 
so interesting for young children.
On the other hand, Frontierland was created 
based on the west style. When getting there, 
especially on hot days, your client can go 
straight to Splash Mountain, roller coaster 
that gives visitors a bath because of the steep 
waterfall. Lines are long, but it is not so bad 
to wait: large trees make sure there is shadow 
for everyone, and speakers play songs related 
to the attraction. Outside of the water, the Big 
Thunder Mountain Railroad is another must-see 
roller coaster, with curves and dives that can 
make anyone’s heartbeat rush. 
The little ones love the Tom Sawyer Island, which 
is fascinating for its caves, secret passages, 
bridges and large leisure area. It even includes a 
gold mine and a fort – to get there, it is necessary 
to enter a raft in Frontierland.

NOT ENOUGH ADVENTURE
By getting to Adventureland, people soon 
realize the reason for its name. Elements from 
Africa, Asia, the Amazon forest and other places 
around the globe compose the scenario, which 
reminds us of a large jungle. Since the goal 
is to explore every detail, the Jungle Cruise is 
an excellent option, corresponding to a boat 
ride with lions, elephants and hypos, whose 
movements and sounds give the impression of 
being actually in the middle of the woods. 
Another boat attraction is the Pirates of the 
Caribbean, in which passengers are taken to 
a city dominated by pirates, sailing along the 
captain Jack Sparrow. 

@disney

DICAS QUE VALEM OURO
oriente o seu cliente a, logo que chegar a qualquer um dos 
parques	Disney,	pegar	o	mapa	completo,	disponível	em	
português,	e	o	Time	Guide,	que	informa	a	programação,	
em	 inglês,	 de	 tudo	 o	 que	 está	 agendado	 para	 aquele	
dia,	como	horários	das	paradas,	shows	e	encontros	com	
personagens – ambos podem ser retirados gratuitamente 
na entrada de cada parque. 
outra sugestão interessante é garantir que ele vá ao parque 
já	com	os	FastPass+	reservados,	serviço	inteiramente	grátis	
por	meio	do	qual	ele	pode	escolher	até	 três	atrações	por	
dia e agendar horários para visitá-las, o que representa filas 
bem menores e menos tempo de espera. o fastPass+ pode 
ser agendado nos totens espalhados pelo parque, no site 
ou	pelo	aplicativo	para	smartphones	My	Disney	Experience.	
Vale,	ainda,	apostar	nos	benefícios	da	Magic	Band,	pulseira	
fornecida	 gratuitamente	 para	 os	 hóspedes	 do	 complexo	
disney. ela serve como chave do quarto, ingresso para os 
parques,	pagamento	de	compras	e	refeições,	agendamento	
de	FastPass	e	para	acessar	as	fotos	tiradas	pelos	fotógrafos	
que ficam nos parques – é preciso contratar antes o pacote de 
fotos.	Caso	o	viajante	não	esteja	em	um	hotel	do	complexo,	a	
pulseira pode ser comprada de forma avulsa. 
GOLDEN TIPS
Tell your clients that, as soon as they arrive to any 
of Disney’s parks, they should take the complete 
map, available in Portuguese, and the Time Guide, 
informing the schedule, in English, of everything that 
is supposed to happen on that day, such as times of 
stops, shows and meetings with characters – they both 
are free and available at the entrance of each park.
Another interesting suggestion is to make sure they 
go to the park with the FastPass+ booked. This is 
an entirely free service that allows them to pick up 
to three attractions a day and schedule times to visit 
them, which represents shorter lines and, consequently, 
less waiting. The FastPass+ can be scheduled in the 
totems around the park, site or by the application for 
smartphones, My Disney Experience. 
It is also good to bet on the benefits of Magic Band, a 
free bracelet offered for guests in the Disney complex. 
It works as a key room, ticket for the parks, payment for 
shopping and meals, schedule of FastPass and access 
to pictures taken by the photographers in the parks – 
first, it is necessary to hire the picture package. In case 
the traveler is not in a hotel in the complex, the bracelet 
can be bought separately. 

big thunder mountain railroad: uma 
atração emocionante e imperdíVel
big thunDer mountain railroaD: a thrilling 
anD exciting attraction
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EPCOT: ENTRE A TERRA E O CÉU

O segundo dos parques projetados por Walt 
Disney foi batizado como Epcot, abreviação 
de Experimental Prototype Community 
of Tomorrow (Protótipo Experimental da 
Comunidade do Amanhã). Sob a fama de 
ser o parque menos infantil de toda a Disney, 
apresenta uma proposta interessante: divertir 
e educar ao mesmo tempo. 
Inaugurado em 1982 e com um espaço 
duas vezes maior do que o vizinho Magic 
Kingdom, a primeira de suas áreas é a Future 
World, inspirada nas inovações tecnológicas 
e no avanço da ciência. É nesta região que 
fica a Spaceship Earth, esfera prateada que 
é também o símbolo do parque. O interior 
do globo pode ser explorado em uma 
atração que conta a história do homem e sua 
busca incessante por meios de comunicação 
melhores e mais eficientes. Os visitantes 
embarcam em um carrinho e contemplam 
homens das cavernas e suas pinturas rupestres, 

EPCOT: BETWEEN THE GROUND 
AND THE Sky
The second park designed by Walt Disney was named Epcot, 
short for Experimental Prototype Community of Tomorrow. 
known for being the least childlike park in Disney, it has an 
interesting proposal: entertain and educate at the same time.
Launched in 1982, twice as big as the neighbor Magic 
kingdom, the first of its areas is Future World, inspired 
by the technological advances and the progress of 
science. Spaceship Earth is in this region. It is a silver 
sphere that is also the symbol of the park. The inside of 
the globe can be explored in an attraction that tells the 
story of the man and his restless search for better and 
more efficient means of communication. Visitors embark 
on a cart and contemplate cave men and their rupestrian 
paintings, Egyptian book-keepers, dialogues between 
Greek philosophers, the graphic Gutenberg’s press and 
the appearance of modern technologies, such as the 
telephone, the television and the computer.  
The two Innoventions pavilions are behind the Spaceship 
Earth. The East pavilion has state-of-the-art games and 
devices that entertain an audience of all ages, but there is 
no doubt about it: the most famous attraction is the Sum of 
all Thrills, which allows the creation of personalized roller 
coaster, with the possibility of checking out its potential in 
a simulator. The West site is focused on children and has 
a ludic touch: there are the GreatPiggy Bank Adventure, 
which teaches, in general terms, about financial planning, 
and the Videogame Playground, with different types of 
games for children to play as they wish. 
Soarin’ is the most popular attraction in the park. It is 
a simulator that takes visitors on a hang gliding ride 

escriturários egípcios, diálogos entre filósofos 
gregos, a prensa gráfica de Gutenberg e o 
nascimento de tecnologias modernas, como o 
telefone, a televisão e o computador. 
Atrás da Spaceship Earth estão os dois 
pavilhões da Innoventions. O pavilhão 
East reúne jogos e dispositivos dotados 
de tecnologia de ponta que entretêm um 
público de todas as idades, mas não há 
dúvidas de que a atração mais famosa 
é a Sum of All Thrills, que permite criar 
montanhas-russas personalizadas e depois 
conferir seu potencial em um simulador. O 
lado West tem foco maior nas crianças e 
um toque mais lúdico: ali estão The Great 
Piggy Bank Adventure, que ensina, em 
linhas gerais, o que é um planejamento 
financeiro, e o Videogame Playground, onde 
estão diferentes tipos de jogos para que as 
crianças brinquem à vontade. 
Soarin’ é a mais popular atração do parque, 
consistindo em um simulador que leva os 
visitantes a um voo de asa-delta sobre as 
maravilhosas paisagens da Califórnia. Ao se 
sentar nas cadeirinhas, os pés ficam pendurados 
e dá até para sentir o cheiro característico de 
cada cenário – a sensação é tão real que, ao 
chegar perto do mar, a maioria se encolhe com 
receio de se molhar. Impressionante!

o emblemático spaceship 
ilustrado na foto acima. ao 
lado, a diVersão do  mission 
space e os personagens 
mickey e pateta no clima das 
atrações do parque
the emblematic sPaceshiP illustrateD 
in the Picture above; next, the fun of 
the mission sPace anD the characters 
of mickey anD goofy are Part of the 
Park’s attractions

fotos @disney
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E se o viajante sempre teve curiosidade 
de viver a experiência de um 
lançamento espacial, ele será mais que 
bem-vindo ao Mission: Space. Neste 
simulador, fará parte de uma tripulação 
cuja missão é pousar em Marte e se 
sentirá um astronauta de verdade. 
Cada pessoa ocupa uma poltrona com 
uma tela posicionada bem à frente 
para acompanhar todo o percurso. 
Importante: esta atração ganhou uma 
versão mais light, conhecida como 
fila verde (green team), que reduz o 
impacto para os que enjoam com 
facilidade. Quem quiser curtir a versão 
original deve procurar a fila laranja 
(orange team).
O Test Track é outra atração “obrigatória”, 
principalmente para os amantes de 
carros. Nela, os visitantes podem 
desenhar como seria o automóvel ideal 
no que tange à eficiência, potência, cor 
e diversos outros aspectos. Depois disso, 
é hora de testar a performance do veículo 
e aproveitar a adrenalina de uma corrida 
que atinge 105 km/h. Diversão na certa!

Aventuras à  
Procurando Nemo
O Epcot abriga uma região 
especialmente voltada às aventuras de 
Procurando Nemo. Em The Seas with 
Nemo & Friends, todos sobem em um 
carrinho e são levados para um tour que 
percorre os cenários do filme – todas as 
imagens são projetadas em aquários, a 
criançada fica pertinho dos personagens 
e, de quebra, conhecem mais de 65 
espécimes da vida marinha.
Outra atração inspirada no desenho se 
chama Turtle Talk with Crush. As pessoas 
entram em um tipo de teatro e podem 
conversar com o Crush, tartaruga que faz 
parte do elenco e interage com a plateia. 

World Showcase:  
o mundo em 11 pavilhões
A segunda grande região do Epcot é chamada 
de World Showcase e mergulha os visitantes 
na cultura e nos costumes de diferentes países. 
Onze nações são representadas por pavilhões 
– Alemanha, Canadá, China, Estados Unidos, 
França, Itália, Japão, Marrocos, México, 
Noruega e Reino Unido – localizados ao redor 
da charmosa lagoa que leva o nome da área.
Cada um deles traz réplicas de pontos turísticos, 
lojinhas com produtos regionais, amostras da 
arquitetura, danças típicas e uma série de outros 
elementos que são a cara dos destinos. Ainda 
este ano, a área da Noruega ganhará uma 
atração específica sobre Frozen: Uma Aventura 
Congelante, que promete uma visita ao palácio 
de gelo da Elsa e à Montanha do Norte ao 
som dos hits mais famosos do desenho.
A procura tem sido crescente pela atividade 
Kim Possible World Showcase Adventure, 
baseada na série do Disney Channel e que 
funciona como uma caça ao tesouro. Para 
participar, basta retirar um Kimmunicator 
(telefones celulares customizados), disponível 
gratuitamente em quiosques por todo o parque, 
para receber instruções e levar a aventura até 
o fim. As pistas guiam os participantes a todos 
os pavilhões para que eles possam derrotar 
vilões do programa de TV e, assim, completar 
todas as missões. 

Illuminations: a estrela da noite
Todas as noites, uma queima de fogos inesquecível 
acontece na lagoa do World Showcase, 
comprovando que a magia Disney está presente 
em cada detalhe dos parques temáticos. Fogos 
e efeitos especiais, incluindo uma sincronia 
perfeita entre música e fontes de água, encerram 
com chave de ouro os dias vividos no Epcot. O 
espetáculo inteiro é uma linda homenagem ao 
planeta, celebrando os diferentes continentes e 
raças que compõem o globo terrestre. 

over the wonderful landscapes of California. On the little 
chairs, the feet are hanging and people can even smell 
the specific scents of each scenario – the sensation is so 
real that, when getting close to the sea, most people flinch 
afraid to get wet. Amazing!
And if the traveler has always been curious to live the 
experience of a space launch, he will be more than welcome 
to the Mission: Space. In this simulator, he will be part of a 
crew whose mission is to land in Mars, and will feel like a real 
astronaut. Each person sits on a chair and has a screen right in 
front of them to accompany the whole journey. Important note: 
this attraction has a lighter version, known as the green team, 
which reduces the impact for those who get nauseous easily. If 
you want to go to the original version, go to the orange team. 
The Test Track is another “mandatory” attraction, especially 
for car lovers. In it, visitors can design how the ideal car 
would be, concerning efficiency, power, color and many 
other aspects. After that, it is time to test the vehicle’s 
performance and enjoy the adrenaline of a race that gets to 
105 km/h. Guaranteed fun!
NEMO STyLE ADVENTURE
Epcot has a region especially addressed to the adventures 
of Finding Nemo. In The Seas with Nemo & Friends, 
everyone goes on a cart and on a tour that crosses the 
movie scenarios – all images are projected on aquariums, 
and the children are very close to the characters. At the 
same time, they get to see 65 sea life species. 
Another attraction inspired by the cartoon is called Turtle 
Talk with Crush. People go into a sort of theater and get to 
talk to Crush, the turtle that is part of the cast and interacts 
with the audience. 
WORLD SHOWCASE: THE WORLD IN 11 PAVILIONS
The second great region of Epcot is called the World 
Showcase, and brings the visitors to the culture and costumes 
of different countries. Eleven nations are represented by 
pavilions – Germany, Canada, China, the United States, 
France, Italy, Japan, Morocco, Mexico, Norway and the 
United kingdom – located around the charming lagoon 
named after the area. 
Each of them has replicas of tourist spots, stores with regional 
products, samples of the architecture, typical dances and 
many other elements from the destinations. This year, the 
Norway area will get a specific attraction about Frozen, 
which promises a visit to the Elsa’s ice castle and the North 
Mountain to the sound of the most famous hits of the cartoon. 
The search for the activity kim Possible World Showcase 
Adventure, based on the Disney Channel show, has been 
growing. It works like a treasure hunt. To participate, all 
you have to do is get a kimmunicator (customized cell 
phones), freely available in tents all over the park, to receive 
instructions and go on with the adventure. The clues lead 
participants to all of the pavilions, so that they can defeat 
the villains of the TV show and complete all the missions. 
ILLUMINATIONS: THE NIGHT STAR
Every night, unforgettable firework displays take place at 
the lagoon of the World Showcase, proving that the magic 
of Disney is present in every detail of the theme parks. Fire 
and special effects, including a perfect synchrony between 
the music and the water fountains, are the perfect end to 
the days lived in Epcot. The whole show is a beautiful 
celebration of the planet, praising the different continents 
and races composing the globe. 
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À esquerda, test track, para os amantes 
de carros. À direita, the seas With nemo & 
friends, para os fãs de ProcuranDo nemo
to the left, test track, for car lovers. to the 
right, the seas with nemo & frienDs, for finDing 
nemo fans
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LUZ, CÂMERA E MUITA AÇãO  
NO DISNEY’S HOLLYWOOD STUDIOS

Em 1989, o Walt Disney World Resort 
inaugurou o Disney’s Hollywood Studios, 
uma homenagem e tanto ao universo do 
cinema. O terceiro parque do complexo 
é conhecido por ter um público diversifi-
cado, tendo em vista que suas atrações 
atendem bem a todas as idades.
Embora algumas atrações tenham sido 
fechadas recentemente, os visitantes já 
podem se preparar para uma enxurrada 
de novidades, mesmo porque duas novas 
áreas serão incorporadas em breve: Toy 
Story Land e Star Wars Land.

Toy Story Land: os 
brinquedos mais famosos 
do planeta estão chegando
Não é de estranhar que a Disney esteja 
apostando em uma área exclusiva para 
Woody, Buzz Lightyear e companhia. Toy 
Story Mania, atração em 4D na qual oito 

LIGHT, CAMERA AND A LOT OF ACTION AT 
DISNEy’S HOLyWOOD STUDIOS
In 1989, the Walt Disney World Resort launched the Disney’s 
Holywood Studios, quite a celebration to the cinema universe. 
The third park of the complex is known for its diversified audience, 
considering that its attractions are good for all ages.
Even though some attractions have been recently closed, visitors 
can get ready for a lot of news, also because two new areas 
will be soon incorporated: Toy Story Land and Star Wars Land. 
TOy STORy LAND: THE MOST FAMOUS TOyS IN THE 
PLANET ARE COMING
It is not strange that Disney is betting on an exclusive area for 
Woody, Buzz Lightyear, and friends. Toy Story Mania, 4D attraction 
in which eight people go into a car and use toy pistols to hit the 
targets (besides having fun with interactive games) has been one of 
the favorites for years – and that is exactly why it will be expanded.
The new area does not have a specific date to be launched, but it is 
known that it will simulate Andy’s backyard, since most of the story takes 
place in his room. To give the impression that the visitors are the same size 
as the toys, thus facilitating the immersion in the story, the decoration will be 
made of plastic buckets, building bricks and gigantic board game pieces, 
besides many other elements related to the scenario found in the animation. 
No character was left aside, and to prove that, Slinky, the spring dog, 
will have his own roller coaster. Since this theme attracts many children, 
the ride should not be too radical, so this will be a delicious family activity.
And who could forget about the sweet and small green aliens in the 
movie,  who appeared as prizes in a game available at the Pizza 
Planet and waited to be captured by the “Claw”? Well! They will 
also have their own area, with music, lights, and sound effects. And 
speaking of Pizza Planet, the busy diner at the park has been under 
construction since January and should reopen by the end of the year. 
STAR WARS LAND: MAy THE FORCE BE WITH yOU
It’s been a while since the Stormtroopers, elite squad of the Galactic 

pessoas entram em um carrinho e utilizam 
pistolas de brinquedo para acertar os 
alvos (além de se divertirem com jogos 
interativos), está há anos entre as preferidas 
– e, por isso mesmo, será expandida. 
A nova área ainda não tem uma data 
definida para ser inaugurada, mas já se 
sabe que vai simular o quintal de Andy, 
em cujo quarto se desenrola grande parte 
do desenho. Para passar a impressão de 
que os visitantes são do mesmo tamanho 
que os brinquedos e, assim, facilitar a 
imersão na história, a decoração será 
toda feita de baldes de plástico, blocos 
de construção e peças de jogos de 
tabuleiro gigantescas, além de muitos 
outros elementos que remetem ao cenário 
encontrado na animação.
Nenhum personagem foi esquecido e, 
como prova disso, Slinky, o cachorro que 
tem o corpo feito de mola, ganhará uma 
montanha-russa própria. Como a temática 
atrai muitas crianças, a expectativa é de 
que o percurso não seja muito radical, 
o que a transformará em uma deliciosa 
atividade em família. 
E quem não se lembra dos dóceis e 
pequeninos alienígenas verdes do filme 
que apareciam como prêmios em um jogo 
disponível no Pizza Planet e que esperavam 
ser capturados pelo “Garra”? Pois é! Eles 
também terão uma área só para eles, com 

nesta página, a toy store mania. na 
página ao lado, de cima para baixo: 
rock’n’roller coaster starring 
aerosmith, the hollyWood toWer 
hotel e um stormtrooper no 
lauch bay gift shop
on this Page, toy store mania. on the 
next Page, from the toP to the bottom: 
rock’n’roller coaster starring aerosmith, 
the hollywooD tower hotel anD a 
stormtrooPer at the lauch bay gift shoP
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música, luzes e efeitos sonoros. E por falar 
em Pizza Planet, a concorrida lanchonete 
do parque está passando por uma reforma 
desde o último mês de janeiro e deverá ser 
reaberta no fim do ano.

Star Wars Land: que a 
força esteja com você
Já faz algum tempo que os Stormtroopers, 
tropa de elite do Império Galáctico de 
Star Wars, podem ser encontrados pelo 
Disney’s Holywood Studios. Mas o sucesso 
da saga é tão incontestável que os planos 
de expansão prometem transformá-la na 
maior área temática já vista em todos os 
parques Disney. Saiba mais no Momento 
Disney – página 74.

Atrações diferentes, 
públicos também
Parte do sucesso do Disney’s Hollywood 
Studios está em suas atrações mais 
radicais. A Rock’n’Roller Coaster Starring 
Aerosmith é uma montanha-russa indoor 
sensacional, que alcança quase 100 km/h 
em segundos. Existe toda uma história 
antes de se sentar no carrinho: os visitantes 
veem e escutam os integrantes da banda 
conversando em um estúdio, até que, em 
certo ponto, o vocalista Steven Tyler diz 
que eles estão atrasados para um show. 
Para que o atraso não seja ainda maior, 
ele solicita uma limusine para levá-los 
rapidamente ao local – o carrinho simboliza 
esta limusine. Além de toda a adrenalina, 
os assentos têm alto-falantes, de modo que 
todo o trajeto tem os clássicos do Aerosmith 
como trilha sonora.
Localizada no Sunset Boulevard, esta 
atração está bem próxima à Twilight 
zone Tower of Terror, que combina 
elementos de terror com uma sensação 
indescritível de queda livre. Tudo começa 
quando os corajosos visitantes são 
levados para o interior do The Hollywood 

Tower Hotel. A atenção aos detalhes 
faz toda a diferença – há estátuas 
quebradas, grama por fazer, poeira, 
teias de aranha... Lá dentro, todos são 
conduzidos ao elevador, onde se sentam 
em cadeirinhas. Depois disso, é só se 
preparar para o momento em que o 
elevador despenca de uma altura de 13 
andares – as quedas são programadas 
aleatoriamente por um computador, o 
que significa que nenhuma experiência 
é igual à outra. 
Star Tours – The Adventure Continue é 
uma excelente opção de atração na área 
temática Echo Lake. Neste simulador, os 
enredos mudam constantemente, o que 
significa que os visitantes nunca saberão 
para onde irão e quem encontrarão pelo 
caminho – há chances de se depararem 
com Darth Vader, Almirante Ackbar e Boba 
Fett, além dos robôs C-3PO e R2-D2. 
Mais uma opção incrível para quem se 
amarra em Star Wars é a Star Wars 
Launch Bay, que oferece diferentes 
alternativas para curtir o melhor do mundo 
de Guerra nas Estrelas: ali é possível ver 
de pertinho alguns dos personagens mais 
ilustres, como Darth Vader e Chewbacca, 
conferir entrevistas com produtores e 
diretores e percorrer galerias temáticas, 
com réplicas de maquetes, figurinos, 
fotografias e artefatos.
A visita ao Hollywood Studios só é 
completa se incluir uma passagem pelo 
Fantasmic!, show noturno de arrepiar, 
com fogos de artifício, luzes e muita 
música, no melhor estilo Disney. Este 
show é realizado apenas em noites 
selecionadas, ent ão vale ficar de 
olho na programação. Por outro lado, 
diariamente, às 20h, há um evento com 
temática de Star Wars, em frente ao lugar 
onde antes ficava o chapéu de feiticeiro 
do Mickey, que até o começo de 2015 
era ícone do parque. Este espetáculo 
precede a Symphony in the Stars: a 
Galactic Spectacular, queima de fogos 
que acompanha a trilha sonora da saga.

Empire in Star Wars, can be found around Disney’s Hollywood 
Studios. But the success of the saga is so remarkable that the plans 
to expand it promise to turn it into the largest theme area seen in all 
Disney parks. know more in Disney Space – page 74. 
DIFFERENT ATTRACTIONS – AND AUDIENCES
Part of the Disney’s Hollywood Studios success is owed to its most 
radical attractions. The Rock’n’Roller Coaster Starring Aerosmith is 
an amazing indoor rollercoaster, which gets to almost 100 km/h in 
seconds. There is a story before you sit: visitors come and listen to the 
band members talking in a studio, until the time when, the vocalist 
Steven Tyler, tells them they are late for a show. To make up for the 
delay, he asks for a limousine to drive them fast to the place – the 
cart represents this limousine. Besides all the adrenaline, seats have 
speakers, so, during the ride, Aerosmith classics are the soundtrack. 
Located in Sunset Boulevard, this attraction is close to the Twilight 
Zone Tower of Terror, which combines elements of terror with an 
indescribable feeling of free fall. Everything starts when the brave 
visitors are taken inside the Hollywood Tower Hotel. The attention to 
the details makes all the difference – there are broken statues, long 
grass, dust, spider webs… Inside, everyone goes to the elevator and 
sits on chairs. After that, get ready for the time when the elevator 
falls down a 13-floor height – Falls are randomly programmed by a 
computer, which means no experience is ever like the other.  
Star Tours – The Adventure Continue is an excellent option of attraction 
in the theme area Echo Lake. In this simulator, plots change constantly, 
which means visitors will never know where they are going and who 
they will find along the way – they can meet Darth Vader, admiral 
Ackbar and Boba Fett, besides the robots C-3PO and R2-D2. 
Another amazing option for Star Wars fans is the Star Wars Launch 
Bay, which offers different possibilities to enjoy the best of the Star 
Wars world: there, it is possible to see some illustrious characters 
up close, like Darth Vader and Chewbacca, besides checking out 
interviews with producers and directors and going through thematic 
galleries with replicas of models, costumes, pictures and artifacts. 
The visit to the Hollywood Studios is only complete if it includes a tour 
around the Fantasmic!, creepy fireworks night show with lights and 
music, in the best Disney style. This show is performed only on specific 
nights, so check out the schedule. On the other hand, every day, at 8 
p.m., there is a Star Wars event in front of the place where Mickey’s 
wizard hat used to be – until the beginning of 2015, it was the icon 
of the park. This show precedes the Symphony in the Stars: a Galactic 
Spectacular, fireworks that accompany the saga’s soundtrack. 
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TODO O ENCANTO E O FASCÍNIO 
DO ANIMAL KINGDOM

Apesar de o Animal Kingdom integrar os 
parques temáticos do Walt Disney World 
Resort, seus personagens principais não 
foram retirados de contos de fadas, embora 
façam igual sucesso entre as crianças. 
As grandes estrelas são os animais, que 
repousam, tranquilos, nos habitats criados 
especialmente para eles ou espiam, 
curiosos, os turistas que os encaram com 
máquinas fotográficas em mãos. 
De espécies ameaçadas de extinção – 
como é o caso dos rinocerontes brancos 
– a criaturas que não caminham sobre 
o planeta há milhares de anos – os 
dinossauros –, passear por ali é conhecer 
uma natureza selvagem e, ao mesmo 
tempo, apaixonar-se pela doçura e pelo 
fascínio exercido pelo reino animal. 
Fazendo jus à fama de ser o parque 
mais “verde” do mundo Disney, o Animal 
Kingdom tem a Tree of Life (“árvore da 
Vida”) como o seu maior símbolo: ainda que 
seja artificial, representa uma construção 
fabulosa, com o equivalente a 14 andares 
de altura, que se destaca pela exuberância 
e riqueza de detalhes. O tronco e a copa 
são fartos e, por trás desta aparência 
forte, reside uma estrutura praticamente 
indestrutível – a árvore foi construída sobre 
uma plataforma de petróleo e é resistente a 
furacões e tempestades. 

ALL ENCHANTMENT AND FASCINATION 
OF ANIMAL kINGDOM
Even though the Animal kingdom integrates the 
theme parks of the Walt Disney World Resort, its main 
characters do not come from fairytales – however, 
they are just as famous among the children. The great 
stars are the animals, that rest quietly in the habitats 
designed especially for them; curious, they also spy 
on tourists who face them with their cameras.
From endangered species – as is the case of white 
rhinos – to creatures that haven’t walked on the Earth 
for thousands of years – dinosaurs –, walking around 
means getting to know wild nature and, at the same 
time, falling in love with the kindness and fascination 
of the animal kingdom.
Living up to the fame of being the “greenest” park in the 
Disney World, the Animal kingdom has the Tree of Life as 
its major symbol: even if artificial, it represents a fabulous 
construction, as high as 14 floors, which stands out for its 
exuberance and details. The trunk and the top is dense, 
and behind this strong appearance there is a practically 
indestructible structure – the tree was built over an oil 
platform and is resistant to hurricanes and storms. 
There is more! The park, which used to close the doors in 
the end of the afternoon, will have a night show this year 
(Rivers of Light), so visiting hours will be longer.
FACE TO FACE WITH THE ANIMALS
Seen from above, it is possible to verify that the Animal 
kingdom is shaped like Africa, and not by chance 
the continent has an exclusive area. The killimanjaro 
Safari is in this area, and is the most famous attraction 
of all. In this experience, people have the opportunity 
to take a real safari on board of a special vehicle for 
the activity and contemplate elephants, lions, giraffes, 
hypos, rhinos, crocodiles, wild pigs, cheetahs, and 
many other animals walking around the savannah, 
rivers and mountains. Soon, this safari can be ridden 
at night. Another exciting adventure.
The Pangani Forest Exploration Trail provides a similar 
experience, however, this time, the ride is made on 
foot, which allows to explore every detail carefully. 
Besides being face to face with animals from the 

E tem mais! O parque, que até então 
fechava as suas portas no fim da tarde, 
receberá ainda este ano um show noturno 
(Rivers of Light), que estenderá o horário de 
visitação. 

Frente a frente com os 
bichos
Se visto de cima, é possível verificar que o 
Animal Kingdom tem o mesmo formato da 
áfrica, e não foi à toa que o continente 
ganhou uma área exclusiva. É nesta região 
que está o Killimanjaro Safari, a atração 
mais famosa de todas. Nesta experiência, 
as pessoas têm a oportunidade de fazer um 
safári de verdade a bordo de um veículo 
especial para a atividade e contemplar 
elefantes, leões, girafas, hipopótamos, 
rinocerontes, crocodilos, javalis, guepardos 
e uma infinidade de outros animais 
perambulando pra lá e pra cá entre savanas, 
rios e encostas rochosas. Em breve, este 
safári poderá ser feito à noite. Mais uma 
aventura emocionante.
O Pangani Forest Exploration Trail oferece uma 
experiência similar, mas, desta vez, o passeio 
é realizado todo a pé, o que permite explorar 
com atenção todos os detalhes da atração. O 
ponto alto, além de se ver frente a frente com 
exemplares da fauna africana (os bichinhos fi-
cam separados dos visitantes por um vidro), é 

fotos @disney

kilimanjaro safari e pangani florest exploration 
trail, passeios que proporcionam uma experiência 
única na fauna africana
kilimanjaro safari anD Pangani forest exPloration trail, 
riDes that ProviDe a unique exPerience in the african fauna
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época dos dinossauros com uma missão 
única: evitar que eles entrem em extinção. 
Pode não fazer tanto sucesso entre o público 
mirim, por ser totalmente escuro. 

Para os pequenos
Há atrações imperdíveis para famílias que 
viajam com filhos pequenos, e uma delas se 
chama It’s Tough to Be a Bug, filme em 4D 
baseado no desenho Vida de Inseto. Muito 
divertido, é cheio de efeitos especiais e conta 
com a participação dos personagens e de 
bonecos animatrônicos, além de rodar em um 
teatro que fica no interior da árvore da Vida. 
No Wilderness Explorers, as crianças 
também vão à loucura ao participar de um 
caça ao tesouro no melhor estilo Up – Altas 
Aventuras. A atividade é inspirada no Russel, 
personagem que ama explorar a natureza e 
é viciado em distintivos. Nesta aventura que 
engloba praticamente todo o parque, os 
pequenos são estimulados a cumprir alguns 
desafios, aprendem sobre a vida dos animais 
selvagens e, de quebra, a cada obstáculo 
vencido, são premiados com um adesivo. 
A área conhecida como Dinoland U.S.A. 
é outra muito apreciada pela garotada de-
vido ao Finding Nemo the Musical, peça 
teatral baseada em Procurando Nemo.
A região também contempla mais lugares 
que os pequenos realmente adoram, como 
é o caso do playground The Boneyard, 
com brinquedos e atividades ao ar livre, e 
o Tricera Top Spin, onde eles embarcam 
em um veículo no formato de um dinossauro 
para um passeio tranquilo que gira e sobe 
e desce várias vezes. 

African fauna (the animals are separated from the visitors 
by a glass), the high point is to get to the gorillas’ habitat – 
there lives a huge gorilla that is impressive for its size and 
nearly human expressions.
This area of the park is a must for another reason, too: the 
Festival of the Lion king happens there. The musical retells 
the story of the Lion king and every day touches the hearts of 
an audience composed of different generations, with their 
acrobatics, dance and music. 
RADICALIZING
People looking for radical experiences must see the hidden 
attractions in the Asia space. The Expedition Everest guarantees 
the thrill and adventure. It is a high-speed roller coaster that 
takes the visitors in a journey to meet with yeti, the abominable 
snowman – legend has it that this creature is the guardian of 
Mount Everest. In a specific point of the route, the cart starts to 
move backwards in the dark.
In the kali River Rapids, the thrill is a little different, but not 
less exciting. Everyone embarks on a type of boat and goes 
down the river. Besides the butterflies in the stomach and 
the uncertainty of getting wet or not – it is impossible to 
know where the water will fall more violently –, the ride 
is indicated for the majestic scenario, reproducing a forest 
damaged by deforestation. 
Between jumps, shakes and bumps, Dinosaur – The Dino 
Institute is a simulator that became one of the favorites because 
it takes people back to the time of the dinosaurs with a single 
mission: prevent them to be extinct. It may not be good for the 
children, because it is totally dark. 
FOR THE LITTLE ONES
There are unmissable attractions for families travelling 
with young children, and one of them is It’s Tough to Be 
a Bug, 4D movie based on Bug’s Life. Entertaining and 
full of special effects, it counts on many characters and 
animatronic puppets, besides being displayed in a theater 
inside the Tree of Life.
In the Wilderness Explorers, children also go crazy after taking 
part in a treasure hunt based on the movie Up. The activity is 
inspired by Russel, character who loves to explore nature and 
is addicted to pins. In this adventure, that involves practically 
the entire park, the little ones are encouraged to face some 
challenges, and they also learn about the wild animals’ lives. 
After every obstacle, they are awarded with a sticker. 
The area known as Dinoland U.S.A. is also very 
appreciated by the kids thanks to the Finding Nemo the 
Musical, theater play based on Finding Nemo. 
The region also contemplates more places adored by the little 
ones, as is the case of the Boneyard playground, with outdoor 
attractions and activities, and the Tricera Top Spin, in which 
they embark on a dinosaur-shaped vehicle for a nice and 
spinning tour, going up and down several times.

chegar onde moram os gorilas – ali, inclusive, 
está um enorme gorila que impressiona pelo 
tamanho e expressões quase humanas. 
Esta área do parque é imperdível também 
por outro motivo: a realização do Festival of 
the Lion king. O musical reconta a história 
de O Rei Leão e emociona diariamente um 
público de diferentes gerações com suas 
acrobacias, dança e música. 

Radicalizando
Quem procura por brinquedos radicais 
precisa, necessariamente, percorrer os 
atrativos escondidos no espaço da ásia. 
O Expedition Everest garante boa dose de 
emoção e aventura, por se tratar de uma 
montanha-russa de alta velocidade que 
leva os visitantes em uma jornada para 
encontrar o Yeti, o abominável homem das 
neves – reza a lenda que esta criatura é a 
guardiã do Monte Everest. Em dado ponto 
do percurso, o carrinho começa a correr 
para trás e no escuro. 
No Kali River Rapids a emoção é um pouco 
diferente, mas não deixa de ser eletrizante. 
Todos embarcam em uma espécie de bote 
e se aventuram em corredeiras rio abaixo. 
Além do friozinho na barriga e da incerteza 
de sair ou não molhado – não há como 
prever o assento em que cairá mais água –, 
o passeio é indicado pelo cenário majesto-
so, que reproduz uma floresta prejudicada 
pelo desmatamento. 
Entre saltos, chacoalhões e solavancos, 
Dinosaur – The Dino Institute é um simulador 
que conquistou a preferência de muitas 
pessoas por levá-las em uma viagem à 

À esquerda, expedition eVerest; 
acima, kali riVer rapids; e, ao 
meio, dinoland u.s.a.
to the left, exPeDition everest; above, 
kali river raPiDs; anD, in the miDDle, 
DinolanD u.s.a.
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AVATAR: UM MUNDO NOVO VEM AÍ
as cores e o mundo fabuloso de avatar vão invadir o animal 
Kingdom em 2017, ano em que o parque ganhará uma 
área temática em homenagem ao sucesso de bilheteria de 
james Cameron. Muitos dos elementos vistos no cinema 
sairão das telonas e prometem impressionar ao vivo e em 
cores, como é o caso das plantas interativas, que ganham 
vida à noite, e das montanhas flutuantes. 

A	 Disney	 já	 confirmou	 uma	 atração	 de	 barco	 que	
permitirá ao público aventurar-se por entre a fauna e a 
flora	 características	 de	 Pandora,	 o	mundo	 onde	avatar é 
desenvolvido, e um simulador que possibilitará voar em 
um banshee da montanha, pássaro gigante utilizado pelos 
guerreiros na’vi, os nativos que habitam Pandora. 

AVATAR: A NEW WORLD IS COMING

The colors and the fabulous world of Avatar will 
invade the Animal kingdom in 2017, when the park 
will get a thematic area celebrating the movie hit 
by James Cameron. Many of the elements seen in 
the movie will come out of the screen and promise 
to impress, live and in color, as is the case of the 
interactive plants, that come alive at night, and the 
floating mountains.

Disney has confirmed a boat attraction that will allow 
the audience to explore the fauna and the flora of 
Pandora, the world of Avatar, and a simulator that 
will make it possible to fly on a mountain bansbee, 
giant vird used by Na’vi warriors, natives of Pandora.

PARADAS
Diariamente,	às	15h,	 começa	no	Magic	Kingdom	o	Festival	of	 Fantasy,	desfile	emocionante	e	muito	
colorido protagonizado por Cinderela, bela, rapunzel, frozen, ariel e outros personagens, que passam 
em	carros	alegóricos	acenando	para	todos	sob	o	ritmo	de	uma	trilha	sonora	especial.	À	noite,	o	parque	
começa	 a	 se	 preparar	 para	 a	Main	 Street	 Electrical	 Parade,	 realizada	 por	 volta	 das	 21h.	 Com	 uma	
iluminação	impressionante,	é	a	vez	de	Peter	Pan,	Branca	de	Neve,	Os	Sete	Anões,	Alice,	Minnie,	Mickey,	
Pinóquio,	Sininho	e	outros	representantes	da	magia	Disney	encantarem	o	público.	

Atenção:	os	horários	dos	desfiles	podem	variar,	por	isso,	é	ideal	ficar	de	olho	na	programação	ou	no	app	
do	My	Disney	Experience.

DATAS MAIS QUE ESPECIAIS
se Mickey e companhia já esbanjam talento para surpreender em dias normais, é fácil deduzir que no 
natal tudo será ainda mais deslumbrante. sob o nome Mickey’s very Merry Christmas Party, a festa 
conta	com	o	lindíssimo	desfile	Mickey’s	Once	Upon	a	Christmastime	(promovido	duas	vezes	por	noite),	
decoração	 especial	 e	 um	 show	 pirotécnico	 esplêndido,	 o	 Holiday	Wishes:	 Celebrate	 the	 Spirit	 of	 the	
season, durante o qual fogos pintam o céu. em frente ao Castelo da Cinderela, mais uma surpresa: 
no espetáculo a frozen holiday wish, a rainha elsa congela o palácio ao ritmo de “let it go” e uma 
infinidade	de	 luzes	se	acende.	Em	alguns	pontos	do	parque	são	distribuídos	gratuitamente	biscoitos	e	
chocolate quente. 

O	Dia	das	Bruxas	também	é	celebrado	no	Magic	Kingdom	com	toda	a	magia	Disney	na	Mickey's	Not-
So-Scary	 Halloween	 Party,	 ocasião	 em	 que	 os	 personagens	 (e	 visitantes!)	 aparecem	 fantasiados	 e	
participam de um desfile especial. nada de sustos e medo por aqui: a festa é lúdica, bem colorida. 
Durante	 a	Mickey's	 Boo-to-You	Halloween	 Parade,	 seres	 de	 contos	 de	 fadas	 e	 do	mundo	 encantado	
Disney	se	apresentam	vestidos	de	bruxinhas,	vampiros,	piratas,	fantasmas.

O	Epcot	também	é	palco	de	eventos	sazonais	incríveis,	como	é	o	caso	do	International	Flower	&	Garden	
festival, que dá as boas-vindas à primavera norte-americana em uma bela homenagem às flores, jardins 
e	canteiros	do	parque.	O	festival	inclui	comidas	típicas,	exposições	de	arte,	paredões	de	escalada	para	
as	crianças	e	boa	música	no	Garden	Rock	Concert	Series,	onde	bandas	relembram	alguns	clássicos	que	
fizeram	 história.	 Outro	 evento	 que	 atrai	muita	 gente	 é	 o	 Epcot	 International	 Food	&	Wine	 Festival,	
reunindo	sabores	de	todo	o	mundo,	apresentações	de	renomados	chefs	e	shows	ao	vivo.	Se	o	passageiro	
estiver	pelo	parque	na	época	do	Natal,	sugira	que	ele	assista	ao	Candlelight	Processional,	coral	lindíssimo	
promovido	no	pavilhão	dos	Estados	Unidos	–	 comemorações	natalinas	 são	encontradas	 também	nos	
outros	pavilhões,	de	acordo	com	as	tradições	de	cada	cultura.

STOPS
Every day, at 3 p.m., the Festival of Fantasy begins in Magic kingdom. It is an exciting and 
colorful parade starred by Cinderella, Bella, Rapunzel, Frozen, Ariel and other characters 
who pass by on floats waving to everyone to the sound of a special soundtrack. At night, 
the park begins to get ready for the Main Street Electrical Parade, beginning at around 
9 p.m. With impressive lights, it is time for Peter Pan, Snow White, the Seven Dwarves, 
Alice, Minnie, Mickey, Pinocchio, Tinker Bell and other representatives of the Disney magic 
to enchant the audience. 
Important: the times of the parades may change, so, check the schedule or the app My Disney 
Experience

MORE THAN SPECIAL DATES 
If Mickey and his friends have enough talent to surprise us on regular days, it is easy to suppose 
that, in Christmas, everything will be even more amazing. Named Mickey’s Very Merry Christmas 
Party, the party counts on the beautiful Mickey’s Once Upon a Christmastime parade (promoted 
twice a night), special decoration and a splendid fire show, the Holiday Wishes: Celebrate the 
Spirit of the Season, when fireworks paint the sky. In front of Cinderella’s castle, another surprise: in 
the show A Frozen Holiday Wish, queen Elsa freezes the palace to the sound of “Let it Go” and 
different lights. Some spots of the park distribute free cookies and hot chocolate. 
Halloween is also celebrated in Magic kingdom, with all of Disney’s magic at Mickey’s Not-So-
Scary Halloween Party, when the characters (and visitors!) show up in costumes and participate 
in a special parade. There is nothing scary or fearful here: the part is educational and colorful. 
During the Mickey’s Boo-to you Halloween Parade, fairytale beings and characters from Disney 
enchanted world appear dressed as witches, vampires, pirates and ghosts.
Epcot is also a scenario for amazing seasonal events, like the International Flower & Garden 
Festival, welcoming the North-American spring in a nice celebration of flowers, gardens and 
beds of the park. The festival includes typical food, art exhibitions, climbing walls for the children 
and good music at the Garden Rock Concert Series, where bands remind us of some classics. 
Another event that attracts a lot of people is the Epcot International Food & Wine Festival, 
gathering flavors from all over the world, presentations from renowned chefs and live shows. 
If the passenger is in the park around the Christmas holiday, he should see the Canclelight 
Processional, a beautiful choir performing in the United States pavilion – Christmas celebrations 
are also present in other pavilions, according to the traditions of each culture.

OPCIONAIS TREND FUN FLORIDA
Show/atração:
Cirque du soleil la nouba
OPTIONALS TREND FUN FLORIDA
Show/attraction:
CIRQUE DU SOLEIL LA NOUBA
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MagiC KingdoM festival of fantasy

Período:	diariamente.

valor: é necessário apenas o ingresso para o parque.

horário: às 15h.

Main street eleCtriCal Parade

Período:	diariamente.

valor: é necessário apenas o ingresso para o parque.

horário: às 21h.

MiCKey’s very Merry ChristMas Party

Período:	noites	selecionadas	entre	novembro	e	dezembro.

Valor:	ingressos	a	partir	de	USD	132	adulto	e	USD	125	criança.	

Horário:	a	partir	das	19h.

MiCKey's not-so-sCary halloween Party 

Período:	datas	selecionadas	entre	setembro	e	outubro.

Valor:	ingressos	a	partir	de	USD	124	adulto	e	USD	117	criança.

Horário:	a	partir	das	19h.

international flower & garden festival

Período:	de	2	de	março	a	30	de	maio	de	2016.

valor: é necessário apenas o ingresso para o parque.

ePCot international food & wine festival

Período:	datas	selecionadas	de	setembro	a	novembro.

valor: é necessário apenas o ingresso para o parque.

Candlelight ProCessional

Período:	datas	selecionadas	entre	novembro	e	dezembro.

valor: é necessário apenas o ingresso para o parque.

OBSERVAÇÃO:	vale	lembrar	que	as	paradas	podem	sofrer	alterações	em	seus	horários,	portanto,	vale	a	pena	checar	antes	de	informar	o	seu	passageiro.
OBSERVATION: It is worth to remember that the stops may have changes in schedule, so, check it before informing your client.

WRITE IT DOWN
MAGIC kINGDOM FESTIVAL OF FANTASy
Period: every day.
Price: just the ticket to the park.
Time: 3 p.m.
MAIN STREET ELECTRICAL PARADE
Period: every day.
Price: just the ticket to the park.
Time: 9 p.m.
MICkEy’S VERy MERRy CHRISTMAS PARTy
Period: nights selected between November and December.
Price: tickets from USD 132 adults and USD 125 children. 
Time: after 7 p.m.
MICkEy'S NOT-SO-SCARy HALLOWEEN PARTy 
Period: dates selected between September and October.
Price: tickets from USD 124 adults and USD 117 children.
Time: after 7 p.m.
INTERNATIONAL FLOWER & GARDEN FESTIVAL
Period: from March 2nd to May 30, 2016.
Price: just the ticket to the park.
EPCOT INTERNATIONAL FOOD & WINE FESTIVAL
Period: dates selected from September to November.
Price: just the ticket to the park.
CANDLELIGHT PROCESSIONAL
Period: dates selected between November and December.
Price: just the ticket to the park.

ANOTE NA AGENDA
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disney springs e le théâtre, local onde é 
apresentado o cirque du soleil
Disney sPrings anD le théâtre, Place where cirque Du 
soleil is PerformeD

atmosfera ainda mais aconchegante –, 
sem mencionar as lojas especializadas 
em chapéus, brinquedos, óculos 
escuros, Havaianas, joias, acessórios 
da moda e até mesmo uma exclusiva 
da Lego.
O espetáculo La Nouba, do Cirque 
du Soleil, é mais uma das marcas 
registradas da área. 
E que tal sugerir uma passada pela 
Splitsville Luxury Lanes, cujas pistas de 
boliche, comida e boa música a tornam 
um local concorridíssimo? Caminhar 
livremente pelo complexo também é 
uma boa ideia, pois sempre há pontos 
com música ao vivo.

Restaurantes, lojas e muitas opções de 
entretenimento: esta é a alma de Disney 
Springs, anteriormente chamada de 
Downtown Disney. Embora este não 
seja o lugar para se passar um dia 
inteiro, pois não há atrações como nos 
parques temáticos, não é nada mau 
reservar um tempo para conhecer os 
seus mais de 150 estabelecimentos. 
Mesmo ali é possível perceber o 
talento da Disney em entreter e divertir 
de um jeito único. A gastronomia é 
superdiferenciada e agrada a paladares 
variados – além de que os restaurantes 
se aproveitam do charmoso cenário 
em que estão inseridos para criar uma 

DISNEY ATÉ DEBAIXO D’ÁGUA
O	Walt	Disney	World	 também	é	conhecido	no	mundo	 inteiro	pelos	seus	parques	aquáticos,	ótimas	pedidas	para	dias	
muito	quentes.	O	Disney’s	Blizzard	Beach	Water	Park	concentra	uma	série	de	atrações	–	das	mais	radicais	a	quedas	
tranquilas	de	toboáguas	–,	atendendo	bem	adultos	e	crianças.	Importante:	é	ali	que	está	localizado	o	Summit	Plummet,	
segundo toboágua mais alto e mais rápido do mundo. 
Viciados	 em	 piscinas	 também	 adoram	 o	 Typhoon	 Lagoon,	 repleto	 de	 atrações	 e	 famoso	 pela	 Typhoon	 Lagoon	 Surf	
Pool, piscina de ondas que podem chegar a até dois metros de altura, e pela Crush’n’gusher, montanha-russa aquática 
marcada por muita adrenalina.
DISNEy UNDER WATER
The Walt Disney World i salso known everywhere for its water parks, great choices for hot days. The Disney’s Blizzard 
Beach Water Park concentrates a series of attractions – from radical ones to the gentle water slides –, so it is good 
for adults and children. Important thing: the Summit Plummet is here, second tallest and fastest water slide in the world.
Swimming-pool aficionados also love the Typhoon Lagoon, filled with attractions and famous for the Typhoon Lagoon 
Surf Pool, wave pool that can reach two meters high, not to mention the Crush’n’Gusher water roller coaster, with a 
lot of adrenaline.

 A COMPLETÍSSIMA E SUPERBADALADA DISNEY SPRINGS  
fotos @disney

@disney

THE SUPERPARTy DISNEy SPRINGS
Restaurants, stores and many options of entertainment: 
this is the soul of Disney Springs, previously called 
Downtown Disney. Although this isn’t the place to 
spend a whole day, because there aren’t attractions as 
those in the waterparks, it is a good idea to save some 
time to get to know its more than 150 businesses. 
Even here it is possible to recognize Disney’s 
unique talent for entertainment. Gastronomy is very 
differentiated and good for several tastes – besides, 
the restaurants use the charming scenario to create a 
cozy atmosphere – not to mention the stores specialized 
in hats, toys, sunglasses, Havaianas, jewelry, fashion 
accessories and even an exclusive Lego store.
The show La Nouba, from Cirque du Soleil, is another 
one of the region’s trend mark. 
How about suggesting that your clients go to Splitsville 
Luxury Lanes, disputed for the bowling tracks, food 
and good music? Walking freely around the complex 
is also a good idea, because there are many spots 
with live music. 
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O JEITO UNIVERSAL® DE DIVERTIR
No começo da década de 
1990, Orlando viu nascer outro 
megaempreendimento, o qual ajudaria 
a cidade a se consolidar de vez como 
um dos principais polos de lazer e 
diversão do planeta. Ano após ano, o 
Universal Orlando® Resort, pertencente 
à NBCUniversal e ao Blackstone 
Group, se consagra como um gigante 
no reino do entretenimento e arrasta 
verdadeiras multidões aos seus dois 
parques temáticos. 
O primeiro a surgir foi o Universal 
Studios Florida®, fruto da combinação 
infalível entre cinema, cenários 
impressionantes e a emoção que 
apenas os filmes de Hollywood 
conseguem provocar. Circular por ali 
é se sentir permanentemente em um 
estúdio e como parte do elenco de 
algum longa-metragem de sucesso – 
aliás, a concepção original do parque 
é justamente servir como palco para a 
gravação de comerciais, séries e filmes. 
Desde que as primeiras pessoas cruzaram 
os seus portões, muita coisa mudou para 
melhor – pudera, ninguém menos que 
Steven Spielberg atua nos bastidores, 
ajudando a Universal Studios Florida® a 
conquistar cada vez mais a atenção e o 
carinho de seus exigentes visitantes. 

Adrenalina,  
a rainha do pedaço
No Universal Studios Florida® os 
visitantes interagem com os seus filmes 
preferidos e, de quebra, se entregam de 
corpo e alma às diferentes experiências 
que cada brinquedo oferece. A melhor 
opção é começar o dia no Revenge of 
the Mummy – The Ride, montanha-russa 
no escuro baseada nos filmes A Múmia 
e O Retorno da Múmia. Sem loopings, 
se destaca pela alta velocidade e pela 
contextualização de todo o cenário, que 
em tudo lembra o antigo Egito – além de 
catacumbas e efeitos visuais, a aparição 
da própria múmia surpreende. 
Mas se a ideia for aproveitar o 
que há de mais radical, a escolha, 
definitivamente, deve ser a Hollywood 
Rip Ride Rockit. Indo muito além do 
conceito de montanha-russa, a primeira 

no topo, o famoso globo uniVersal; ao centro, rip ride rockit; e, 
abaixo, transformers – the ride 3d
at the toP, the famous universal globe; in the miDDle, riP riDe rockit, anD below, 
transformers – the riDe 3D

allen.g/shutterstoCK.CoM

allen.g/shutterstoCK.CoM
grande emoção é a subida, em um 
ângulo de 90 graus. A descida também 
é fenomenal, embora não seja tão 
íngreme. O percurso dura cerca de dois 
minutos e meio e a velocidade máxima 
atinge os 108 km/h.
Outra atração que leva a adrenalina 
às alturas é Transformers – The Ride-
3D, simulador que coloca o visitante 
no meio de uma batalha intergaláctica 
entre os Autobots e os Decepticons, 
robôs da franquia Transformers. A 
tecnologia moderna, aliada às ideias 
do diretor Michael Bay e de Steven 
Spielberg, transporta os visitantes para 
esta realidade virtual incrível, na qual 
desempenham papel fundamental para 
salvar a humanidade. 

shutterstoCK

KaMira/shutterstoCK.CoM
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Um mergulho nos filmes 
Boas risadas aguardam o seu cliente em 
Shrek 4D, animação que homenageia 
o ogro mais querido do mundo. 
Os elementos em 3D e os efeitos 
especiais levam as pessoas a se sentir 
parte deste divertido conto de fadas. 
Da mesma forma, Despicable Me 
Minion Mayhem vem acumulando filas 
quilométricas desde o seu lançamento, 
por ser um simulador com os adoráveis 
e amarelinhos Minions, do filme Meu 
Malvado Favorito.
Entre os filmes imortais já produzidos pela 
indústria cinematográfica, talvez não haja 
nenhum como E.T. – O Extraterrestre, uma 
das obras-primas de Spielberg que ainda 
hoje emociona. A clássica atração E.T. 
Adventure proporciona aos visitantes 
explorar alguns dos cenários do filme 
e até dar uma volta de bicicleta com o 
personagem na cestinha. A atração está 
na Woody Woodpecker Kidzone, área 
dedicada às crianças e que conta com 
uma montanha-russa bem tranquila para 
os pequenos.
Você se lembra do filme MIB: Homens 
de Preto? A Universal Studios Florida® 
reservou um espaço só para eles em 
Men in Black Alien Attack. Aqui, a bordo 
de um veículo sofisticado, o objetivo 
é derrotar os alienígenas invasores 
com pistolas e disputar com os outros 
participantes quem tem a melhor mira. 
Não se esqueça de incluir no roteiro uma 
visita à Springfield, cidade onde moram 
os Simpsons. A principal atração é The 
Simpsons Ride, simulador que coloca 
os participantes em uma montanha-
russa ao lado de Homer, Marge, 
Bart, Maggie e Lisa, em plena fuga. A 
história se passa em Krustyland, parque 

de diversões do palhaço Krusty, e inclui 
várias situações malucas, como explosões, 
incêndios, uma bebê Maggie gigante, 
cachoeiras... – tudo, é claro, salpicado 
do humor característico do desenho. Vale 
aproveitar a visita para tirar muitas fotos, 
experimentar donuts gigantes e beber a 
famosa Duff Beer. 

O mundo mágico de 
Harry Potter
O bruxinho mais famoso do mundo do 
cinema e da literatura dá as boas-vindas 
aos seus milhares de fãs todos os dias em 
The Wizarding World of Harry Potter, área 
“compartilhada” entre o Universal Studios 
Florida® e o parque Universal Islands of 
Adventure®, que faz parte do mesmo 
complexo. No lado da Universal Studios 
Florida® está o Diagon Alley, mais conhecido 
pelos leitores de J.K. Rowling como Beco 
Diagonal – o lugar onde Harry, Rony e 
Hermione compram o material escolar. 
Ali também é possível fazer compras 
de verdade na loja da Madame 
Malkin, caminhar pela Travessa do 
Tranco (Knockturn Alley), experimentar 
as esquisitices da divertida butique dos 
irmãos Weasley (Weasleys’ Wizard 
Wheezes) e entrar no banco Gringotes, 
comandado por duendes e em cujo topo 
está um dragão que solta fogo a cada 
10 minutos – o estabelecimento, aliás, 
ganhou uma atração exclusiva, conhecida 
como Harry Potter and the Escape from 
Gringotts. Uma vez lá dentro, em outra 
mistura interessantíssima entre simulador, 
montanha-russa e efeitos 3D, a missão é 
escapar do subsolo e viver uma aventura 
na qual a adrenalina dita as regras.
Neste bairro mágico ficam, ainda, o 
ônibus roxo de três andares (o “Nôitibus 

THE UNIVERSAL WAy OF HAVING FUN
In the early 1990s, Orlando saw another mega business 
come to life, which would help the city consolidate as one of 
the main leisure and fan poles in the planet. year after year, the 
Universal Orlando® Resort, belonging to NBC Universal and 
the Blackstone Group, states itself as a giant in the kingdom of 
entertainment, dragging real crowds to both of its theme parks.
The first to appear was Universal Studios Florida®, result 
of the infallible combination between movies, impressive 
scenarios and the thrill caused only by Hollywood films. 
Walking there is like feeling permanently in a studio, and 
as part of the cast of a famous movie – by the way, the 
original idea of the park is to serve as a place to shoot 
commercials, sitcoms and movies. 
Since the first visitors crossed its gates, a lot has changed for 
the better – but the one and only Steven Spielberg Works in 
the backstage, helping Universal Studios Florida® to gain more 
and more attention and the love of its demanding visitors. 
ADRENALINE, THE QUEEN OF THE AREA
In the Universal Studios Florida®, visitors interact with their 
favorite movies, and also dive into the different experiences 
provided by each attraction. The best option is to start the 
day in the Revenge of the Mummy – The Ride, dark roller 
coaster based on the films The Mummy and the Revenge 
of the Mummy. Without loopings, it stands out for the high 
speed and the context of the scenario, reminding us of 
Ancient Egypt – besides the catacombs and visual effects, 
the Mummy itself is surprising. 
But if you are thinking of having a radical experience, you 
should definitely go to Hollywood Rip Ride Rockit. Stepping 
out of the roller coaster concept, the first big thrill is the way 
up, in a 90 degree angle. The descent is also phenomenal, 
even if not so steep. The ride takes about two minutes and a 
half, and the maximum speed reaches 108 km/h.
Another thrilling attraction is the Transformers – The Ride-3D, 
simulator that places the visitor in the middle of an intergalactic 
battle between the Autobots and the Decepticons, robots 
from the Transformers franchise. Modern technology, allied to 
the ideas of the director Michael Bay and Steven Spielberg, 
transport the visitors to this amazing virtual reality, and there 
they play an essential role to save humanity. 
DIVING INTO THE MOVIES
your clients can expect good laughs in Shrek 4D, 
animation that celebrates the most beloved ogre in the 
world. The 3D elements and the special effects make 
people feel like they are part of this fun fairytale. Likewise, 
Despicable Me Minion Mayhem has long lines since it 
has been launched, because it is a simulator with the 
adorable and yellow Minions, from the movie.
Among the immortal movies produced by the cinema 
industry, maybe there is none like E.T., one of Spielberg’s 
masterpieces that touches our hearts to this day. The 
classic attraction E.T. Adventure allows visitors to 
explore some of the movie’s scenarios, and even ride a 
bike with the character. The attraction is in the Woody 
Woodpecker kidzone, area dedicated to children, with 
a nice roller coaster for the little ones. 
Do you remember the movie MIB: Men in Black? Universal 
Studios Florida® has a space just for them, in Men in Black 
Alien Attack. Here, on board of a sophisticated vehicle, the 
objective is to defeat the invading aliens with pistols and 

the simpsons ride, em springfield
the simPsons riDe, in sPringfielD
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Andante”) e a fachada da casa 
onde Sirius Black, o padrinho de 
Harry, morou – ambos os pontos 
são interessantes para fotos. É 
indispensável uma passada pela 
loja de varinhas do Olivaras, não 
só pela ambientação, mas também 
pela apresentação que acontece 
regularmente: o ator que encarna o 
sr. Olivaras aponta aleatoriamente 
uma criança da plateia para recriar 
a cena vivida por Potter no momento 
em que sua varinha o escolhe.
A estação King’s Cross é outra 
criação bem fiel às descrições de 
Rowling, e onde é possível realizar 
um sonho de infância: embarcar no 
Hogwarts Express. Sim, ele existe! 
Vermelho, impressionante e com 
partida da plataforma 9 ½ – um 
efeito especial espetacular permite 
que as pessoas “atravessem” a coluna 
de tijolos que separa as plataformas 
9 e 10 e sejam transportadas para 
onde o trem está. O cenário é repleto 
de malas (algumas com pacotes e 
corujas, como nos filmes) e muito bem 
adaptado à realidade do parque.
No interior do trem, várias surpresas: 
da janela dá para ver paisagens 
tipicamente londrinas, o professor 
Hagrid dá as caras enquanto dirige 
sua moto voadora e, ao longe, o 
iluminado e apaixonante castelo 
de Hogwarts. Do corredor do trem 
chegam as vozes dos personagens e 
algumas surpresas estão reservadas.

de cima para baixo: castelo de 
harry potter; hogWarts express; e 
plataforma 9 1/2
from the toP to the bottom: harry Potter’ 
castle; hogwarts exPress; anD Platform 9 1/2

VOCÊ SABIA?
Existem	alguns	pontos	espalhados	pelo	Universal	Studios	Florida® e pelo universal’s islands of adventure® nos quais 
é	possível	descobrir	qual	é	a	sensação	de	se	lançar	um	feitiço.	Basta	comprar	varinhas	mais	novas	e	tecnológicas,	
à	venda	em	ambos	os	parques,	e	checar	o	mapa	que	vem	com	elas	para	saber	para	onde	se	dirigir	exatamente.	
DID yOU kNOW? There are some points around Universal Studios and Universal’s Islands of Adventure 
where it is possible to know what it is like to cast a spell. All it takes is to buy newer and technological 
wands, sold in both parks, and check the map that comes with them to know where to go exactly.

compete with the other participants to see who has the best aim. 
Don’t forget to include a visit to Springfield, Simpsons’ 
homeland. The main attraction is the Simptons Ride, a 
simulator that places participants in a roller coaster next 
to Homer, Marge, Bart, Maggie and Lisa, while they are 
escaping. The story takes place in krustyland, amusement 
park belonging to krusty, the clown, including several crazy 
situations, like explosions, fires, a giant baby Maggie, 
waterfalls… - all of that, of course, surrounded by the 
characteristic humor of the cartoon. It is worth to take a lot of 
pictures, try gigantic donuts and drink the famous Duff Beer. 
THE MAGICAL WORLD OF HARRy POTTER
The most famous wizard in the movie and literature 
world welcomes his thousands of fans every day in The 
Wizarding World of Harry Potter, area “shared” between 
Universal Studios Florida® and the park Universal's Islands of 
Adventure®, which is part of the same complex. The Diagon 
Alley is on the Universal Studios Florida®side – place where 
Harry, Rony and Hermione buy their school items. 
There, it is also possible to go shopping in Madame Malkin’s 
store, walk around knockturn Alley, try the weird things in the fun 
Weasley’s Wizard Wheezes, and go into the Gringotts Bank, 
run by dwarves. On the top, there is a dragon that spits fire after 
every 10 minutes. The place has gained an exclusive attraction, 
known as Harry Potter and the Escape from Gringotts. Once 
inside, in another interesting mixture between a simulator, 
a roller coaster and 3D effects, the mission is to escape the 
underground and live an adventure dictated by adrenaline.
In this magical neighborhood there are also the purple 
triple-decker (the knight Bus) and the façade of the house 
where Sirius Black, Harry’s godfather, lived – both spots 
are interesting for pictures. It is indispensable to pass by the 
Ollivander’s wand store, not only because of the setting, 
but also for the regular performance that happens there: 
the actor playing Mr. Ollivander chooses a child randomly 
from the audience to recreate the scene experienced by 
Harry, when his wand chooses him.  
The king’s Cross station is another faithful creation to Rowling’s 
descriptions, where it is possible to make a child’s dream come 
true: embark on the Hogwarts Express. yes, it exists! Red, 
impressive, and with the platform 9 ½ - a spectacular special 
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OPCIONAIS TREND FUN FLORIDA
restaurante: 
hard roCK – Mean Card
OPTIONALS TREND FUN FLORIDA
Restaurant: 
HARD ROCk – MEAN CARD

effect allows people to “cross” the brick column separating 
platforms 9 and 10, in order to be transported to where the train 
is. The scenario is filled with bags (some with packages and 
owls, like in the movies), and well adapted to the park’s reality. 
There are many surprises inside the train: from the 
window it is possible to see typical landscapes from 
London, professor Hagrid appears while driving his flying 
motorcycle, and, at a distance, the shiny and enchanting 
castle of Hogwarts. From the train hallway, you can hear 
the voices of the characters and see some surprises.
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A DIVERSãO CONTINUA EM  
UNIVERSAL'S ISLANDS OF ADVENTURE®

Quando o percurso a bordo do Hogwarts 
Express chega ao fim, a imersão na realidade 
dos bruxos está apenas começando. O 
desembarque é no parque Universal's Islands 
of Adventure®, mas a área The Wizarding 
World of Harry Potter segue firme, forte e mais 
encantadora do que nunca – é preciso adquirir 
o ingresso “park to park admission” para 
circular entre os dois parques pelo trem. 
Será que o seu cliente já imaginou que algum dia 
ele conheceria Hogsmeade, a charmosa aldeia 
que os alunos de Hogwarts têm permissão para 
visitar aos fins de semana? Pois é este vilarejo 
que ele conhece logo que chega, recepcionado 
pelos telhados cheios de neve e pela aura 
majestosa que encobre a região. 
O inconfundível castelo de Hogwarts, com 
ar majestoso e as suas belas torres cortando 
o céu, é o elemento principal da área, e em 
seu interior reside uma atração fascinante: um 
simulador com inovadores efeitos especiais, 
que proporcionam a possibilidade de 
circular pelos corredores da escola, o Salão 
Principal, masmorras, o escritório do professor 
Dumbledore e a sala comunal da Grifinória, 
por exemplo, passando ainda por uma partida 
de quadribol e por situações que envolvem 
dementadores e outras criaturas mágicas.
Aproveitando o gancho sobre criaturas, uma das 
atrações mais radicais é a Dragon Challenge, 
inspirada nos dragões que protagonizam o 
Torneio Tribuxo no quarto livro da série. Dois 
trajetos diferentes desta poderosa montanha-
russa levam as pessoas a um emaranhado 
de loopings, enquanto seus pés balançam 
livremente ao longo de todo o caminho. 
Quem preferir uma aventura mais calma, 
que pode, inclusive, ser acompanhada 
por crianças, deve optar pelo Flight of the 
Hippogriff, montanha-russa desenvolvida com 
base nos misteriosos hipogrifos, híbrido de 
águia e cavalo, cujo percurso é tranquilo, sem 
loopings e a uma velocidade mais baixa.

Atrações que mais valem a pena
Jurassic Park é outro sucesso das telonas que 
encontrou espaço no Universal's Islands of 
Adventure®. Ali, os dinossauros estão longe de 

na sequência: parque the 
Wizarding World of harry 
potter, aldeia hogsmade e 
gringotts bank dragon
as a sequence: the wizarDing worlD 
of harry Potter, hogsmaDe village 
anD gringotts bank Dragon 

FUN GOES ON AT UNIVERSAL’S ISLANDS OF ADVENTURE®

When the ride on board of the Hogwarts Express comes to an end, the immersion 
in the wizards’ reality is just beginning. The disembark happens at the Universal's 
Islands of Adventure®, but the Wizarding World of Harry Potter is still there, stronger 
and more enchanting than ever – it is necessary to purchase the ticket “park to park 
admission” to move around both parks by train. 
Have your clients ever pictured themselves in Hogsmeade, the charming village visited 
by the students of Hogwarts on weekends? This is the first place they get to see when 
they arrive, welcomed by the rooftops of snow and by the majestic aura of the region.
The unmistakable castle of Hogwarts, and their beautiful towers pointing to the sky, is the main 
element of the area; inside there is a fascinating attraction: a simulator with innovative special 
effects, which provide the possibility of walking around the school corridors, the Main Room, 
dungeons, Dumbledore’s office and Gryffindor’s Common Room, for example, passing by a 
Quidditch match and situations involving Dementors and other magical creatures. 
Still about the creatures, one of the most radical attractions is the Dragon Challenge, 
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desaparecer da face da Terra, e encontrá-los é bem fácil. A 
atração mais procurada é a Jurassic Park River Adventure, que 
consiste em um bote motorizado que percorre tranquilamente 
uma região na qual estão escondidos alguns dinos. 
E como é difícil falar em dinossauros sem pensar em voar, 
o Pteranodon Flyers é um tipo inovador de teleférico voltado 
principalmente para crianças, que passa a sensação de se estar 
planando pela região do Jurassic Park. Outro lugar que faz a 
cabeça da garotada é o Camp Jurassic, parquinho infantil que 
se assemelha a uma grande floresta pré-histórica, recheada de 
vulcões, cavernas e muitos lugares a serem explorados. 
Mais duas procuradíssimas atrações, sobretudo no verão, são 
o Dudley Do-Right’s Ripsaw Falls e Popeye & Bluto’s Bilge-Rat 
Barges. Em ambas as pessoas embarcam em botes que passam 
por corredeiras e trechos sinuosos, entre cenários coloridos e 
quedas d’água – capas de chuva e trocas de roupa são ideais 
para quem não quer ficar encharcado o resto do dia.  

Super-heróis por um dia
Marvel Super Hero Island é o espaço do parque que prestigia 
as superproduções da Marvel e de seus super-heróis. The 
Amazing Adventures of Spider-Man é uma das atrações 
mais visitadas e, como o nome já aponta, permite que os 
interessados se sintam o próprio Homem-Aranha por alguns 
minutos. Este simulador impressiona em todos os sentidos: 
os efeitos em 3D são espetaculares, e o carrinho é dotado 
de uma supertecnologia que sacode e balança bastante de 
acordo com o que acontece na tela.
Na mesma área, uma montanha-russa gigantesca e na cor 
verde não deixa dúvidas: o Incrível Hulk. Com emoção do 
início ao fim, o carrinho atinge uma velocidade enorme 
em pouquíssimos segundos e passa por uma infinidade de 
loopings, ao mesmo tempo em que é confortável e transmite 
a sensação de segurança. A atração está em reforma 
atualmente, mas deve ser reaberta ainda este ano. 
Fãs de brinquedos envolvendo altura se sentem nas nuvens 
– literalmente! – em Doctor Doom’s Fearfall. Uma torre de 
60 metros aguarda os visitantes com cadeirinhas que 
deixam braços e pernas livres. O diferencial da atração é a 
subida, que acontece bem rapidamente e oferece uma vista 
panorâmica de todo o parque. A descida é mais tranquila, 
mas garante aquele friozinho gostoso na barriga. 

O que esperar do futuro?
O Universal's Islands of Adventure® deve receber, na segunda 
metade deste ano, uma atração que promete arrancar ainda 
mais suspiros dos visitantes. Trata-se de Skull Island: Reign of 
Kong, que trará de volta a história de king kong, um clássico 
dos cinemas. Ainda não se sabe muito bem como será a 
área, mas certamente terá a recriação de cenários dos filmes 
e promoverá uma imersão na história do temível gorila, com 
toques de diversão e suspense.
Outra novidade, prevista para breve, é a abertura de uma 
área baseada nos jogos e mundos criados pela Nintendo, 
empresa japonesa da indústria de videogames. Detalhes 
das atrações não foram divulgados até o momento, mas 
a expectativa é que haja atrações relacionadas aos 
personagens de Mario Bros, zelda e Pokémon.

inspired by the dragons that star the Triwizard Tournament in the fourth book of the 
series. Two different routes of this powerful roller coaster take people on a bunch 
of loopings, whereas their feet move freely along the way. 
If your clients prefer a quieter adventure, which can also be attended by children, 
a good idea is to go to the Flight of the Hippogriff, roller coaster based on 
the mysterious hippogriffs, mixture of eagle and horse. The ride is light, without 
loopings and at a slower speed. 
WORTHy ATTRACTIONS
Jurassic Park is another movie hit that gained space in the Universal's Islands of Adventure®. 
There, dinosaurs are far from disappearing from the face of the Earth, and finding them is 
very easy. The most famous attraction is the Jurassic Park River Adventure, which consists 
of a motorized boat that goes calmly through a region where some dinosaurs are hidden. 
And since it is hard to talk about dinosaurs without thinking of flying, the 
Pteranodon Flyers is a type of innovative cable car for children that makes it look 
like we are flying around the Jurassic Park. Another place adored by children is 
Camp Jurassic, children’s park that is similar to a large pre-historic forest, filled 
with volcanoes, caves and many places to be explored. 
Two other famous attractions, especially in summer, are the Dudley Do-Right’s 
Ripsaw Falls and the Popeye & Bluto’s Bilge Rat Barges. In both cases, people 
ride on boats that go through the rapids and sinuous routes, among colorful 
scenarios and waterfalls – Raincoats and a change of clothes are ideal if you 
don’t want to spend the rest of the day wet. 
SUPERHEROES FOR A DAy
Marvel Super Hero Island is the part of the park that honors Marvel super-
productions and its superheroes. The Amazing Adventures of Spider-Man is one 
of the most visited attractions, and, based on its name, visitors can feel like 
Spider-Man himself for a few minutes. This simulator is impressive in all senses of 
the word: the 3D effects are spectacular, and the cart has super-technology that 
shakes a lot, according to what happens on screen.
In the same area, a gigantic, green roller coaster leaves no room for doubts: 
the Incredible Hulk is around. Thrilling from beginning to end, the cart gets 
amazing speed in just a few seconds, and goes through several loopings. It 
is simultaneously comfortable and safe. The attraction is under construction, but 
should reopen this year.
Fans of Heights can feel in the clouds – literally! – in Doctor Doom’s Fearfall. A 
60-meter tower waits for its visitors with little chairs that make arms and legs free. The 
differential of the attraction is the way up, which is fast and offers a panoramic view 
of the park. The descent is lighter, but the butterflies will be in your stomach. 
WHAT TO WAIT FROM THE FUTURE?
The Universal's Islands of Adventure® should receive, in the second half of this year, 
an attraction that promises to make visitors sigh. It is the Skull Island: Reign of kong, 
which will bring back king kong’s story, a classic movie. The area is not completely 
defined yet, but it will certainly recreate the scenario of the movies and promote 
an immersion in the story of the feared gorilla, with touches of fun and suspense.
Another item to be launched soon is an area based on the games and worlds 
created by Nintendo, Japanese company from the videogame industry. Details of 
the attractions have not been publicized until now, but the expectation is there are 
attractions related to the characters of Mario Bros, Zelda and Pokémon. 
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a incríVel decoração no uniVersal 
cityWalk®

the amazing Decoration at universal citywalk®

 UNIVERSAL CITYWALK®, O COMEÇO DE TUDO 
Pertinho do Universal Studios Florida® e Universal's Islands of 
Adventure® (praticamente na entrada de ambos os parques) 
está o Universal CityWalk® Orlando, centro de entretenimento, 
gastronomia da boa e lojas interessantes. Os viajantes com 
fôlego para estender a programação têm diversão garantida 
até de madrugada, já que às 2h muitos estabelecimentos ainda 
estão de portas abertas. 
O Universal CityWalk® tem mais de 20 salas de cinema, campos 
de minigolfe, bar com karaokê, baladas, restaurantes, opções 
de compras... Quem nunca teve a oportunidade de conferir 
como é o Hard Rock Cafe tem a opção de entrar na maior 
unidade do mundo, saborear comidas tipicamente americanas 
e, se der sorte, conferir shows de bandas superbadaladas. 
Passar um tempo no Universal CityWalk® significa, ainda, ter a 
chance de ver de perto alguns dos mais famosos espetáculos do 
mundo do entretenimento, como é o caso do Blue Man Group. 
Em alguns momentos, a tinta azul espirra por todos os lados e 
quem não se importar em se sujar pode comprar ingressos para 
poltronas bem à frente do palco – as tintas são antialérgicas, 
comestíveis e solúveis. 

PARAÍSOS MOLHADOS
a universal studios florida® administra um dos maiores parques aquáticos do 
planeta:	o	Wet’n	Wild	Orlando.	Amantes	de	piscina,	toboáguas	gigantes	e	atrações	
que	têm	a	água	e	a	adrenalina	como	elementos	principais	encontram	ali	um	oásis	de	
diversão	e	relaxamento.	
Piscinas	com	ondas,	escorregadores	 inovadores,	atrações	com	sensações	de	queda	
livre,	experiências	em	família	e	brinquedos	reservados	às	crianças:	o	parque	é	enorme	
e agrada a todas as idades. Porém, ele encerrará suas atividades em dezembro de 
2016, o que significa que é melhor correr se quiser levar o seu cliente para lá.
A	 boa	 notícia	 é	 que	 tem	 novidade	 chegando!	 Com	 o	 objetivo	 de	 mudar	
completamente o conceito que hoje se espera de parques aquáticos, a universal 
anunciou recentemente que, em meados de 2017, será inaugurado o volcano bay. 
O	espaço	terá	piscinas	e	tobogãs,	mas	a	diferença	será	o	ambiente,	que	lembrará	as	
paisagens de uma ilha tropical formada por um vulcão imerso.  
WET PARADISES
Universal runs one of the largest water parks in the planet: Wet’n Wild Orlando. If 
your clients love swimming pools, waterslides and attractions related to water and 
adrenaline, this is an oasis of fun and relaxation.
Wave pools, innovative slides, attractions with free-fall sensation, family experiences and 
attractions for children: the park is huge and good for all ages. However, it will end its activities 
in December, 2016, which means you should run if you want to take your client there.
The good news is there is more to come! With the objective of changing the concept that 
is now expected from a water park, Universal has recently announced that, in 2017, the 
Volcano Bay will be launched. The place will have swimming pools and waterslides, but the 
difference will be the setting. It will remind us of a tropical island formed by a huge volcano. 

UNIVERSAL CITyWALk®, THE BEGINNING OF IT ALL 
Close to Universal Studios Florida® and Islands of Adventure (practically 
at the entrance of both parks) is the Universal CityWalk Orlando, 
entertainment center with good gastronomy and interesting stores. 
Travelers who can handle a more intensive schedule can surely have fun 
until late hours, since most places are open until 2 a.m. 
The Universal Citywalk® has more than 20 movie theaters, mini golf fields, 
bar with karaoke, parties, restaurants, shopping options… If you have 
never had the chance to go to a Hard Rock Café, it is possible to visit the 
largest unit I the world, taste typically American foods and, if you are lucky, 
see concerts of famous bands. 
Spending some time at the Universal Citywalk® also means having the 
chance to see some of the most famous performances in the world of 
entertainment, like the Blue Man Group. In some moments, the blue paint 
goes everywhere, so, if you don’t mind getting dirty, buy your tickets to sit 
very close to the stage – paints are anti-allergy, edible and soluble.
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PARADAS
o universal studios florida® é palco para uma parada 
imperdível,	 a	 Universal’s Superstar Parade, da qual 
participam personagens de bob esponja, Meu Malvado favorito 
e do desenho dora, a aventureira,	por	exemplo.	
a homenagem aos filmes da universal Pictures fica por conta 
da Universal’s Cinematic Spectacular – 100 Years 
of Movie Memories, realizada à noite. embora não seja 
exatamente	uma	parada,	vale	a	pena	assistir	a	este	espetáculo,	
que relembra algumas cenas de eternos clássicos do cinema. 
STOPS 
Universal Studios Florida® is a place for an unmissable stop, 
the Universal’s Superstar Parade, which includes characters 
from Sponge Bob, Despicable Me and Dora the Explorer, 
for example. The celebration of the Universal Pictures movies 
is present at the Universal’s Cinematic Spectacular – 100 
years of Movie Memories, and it happens at night. Even 
though it is not a stop per se, it is worth to watch this show, 
which reminds us of some classic movie scenes.

Brilho especial
Mardi Gras é uma das festas mais tradicionais do 
Universal Studios Florida®, promovida anualmente entre 
fevereiro e abril. Ao longo destes dois meses, o parque 
se dedica a comemorar o Carnaval celebrado em New 
Orleans, com carros alegóricos, comida típica e shows. 
O Halloween Horror Nights é mais um evento que 
faz muito sucesso entre os fãs do Dia das Bruxas. O 
motivo já dá para imaginar: alguns dos mais famosos 
personagens de filmes de terror ganham vida e 
circulam pra lá e pra cá para assustar os visitantes 
enquanto algumas atrações continuam funcionando. 
Outra que já virou tradição é a Macy’s Parade, que 
domina as ruas do Universal Studios Florida® para 
um desfile impressionante de Ação de Graças, com 
balões, bandas e carros alegóricos, nos mesmos 
moldes da grande parada realizada em Nova York. 
No Natal, o destaque vai para a festa do Universal’s 
Islands of Adventure®, chamada Grinchmas Who-liday 
Spectacular. Trata-se de um grandioso show ao vivo, 
com as mais conhecidas canções natalinas, do qual par-
ticipam o próprio Grinch e outros personagens do filme.
SPECIAL GLOW
Mardi Gras is one of the most traditional parties at Universal Studios 
Florida®, promoted every year between February and April. During 
these two months, the park is dedicated to celebrating the Carnival 
of New Orleans, with floats, typical food and shows. 
The Halloween Horror Night is another famous event among 
Halloween lovers. It is easy to imagine why: some of the most 
famous characters from horror movies come to life ad walk around 
to scare the visitors, while some attractions are still working.
Another tradition is the Macy’s parade, which takes the streets 
of Universal Studios Florida® for an impressive Thanksgiving 
parade, with balloons, bands and floats, like the great parade 
conducted in New york. 
In Christmas, the party at Universal’s Islands of Adventure®, called 
Grinchmas Who-liday Spectacular, stands out. This is a big live 
show with famous Christmas songs, with the participation of the 
Grinch himself and other characters from the movie.

universal’s suPerstar Parade

Período:	os	horários	dos	shows	variam.	Vale	confirmar	antes	do	embarque.

valor: é necessário apenas o ingresso para o parque.

universal’s CineMatiC sPeCtaCular – 100 years of Movie MeMories

Período:	as	datas	e	horários	dos	shows	variam.	Vale	confirmar	antes	do	embarque.

valor: é necessário apenas o ingresso para o parque.

Mardi gras

Período:	noites	selecionadas	de	fevereiro	a	abril,	com	shows	especiais	aos	sábados.

valor: é necessário apenas o ingresso para o parque.

halloween horror nights #26

Período:	noites	selecionadas	de	16	de	setembro	a	31	de	outubro.

Valor:	ingresso	2	Day	Park	to	Park	com	Halloween	Horror	Nigths	Combo	a	partir	de	USD	315	adulto	ou	criança.

MaCy’s Parade

Período:	datas	selecionadas	entre	dezembro	e	janeiro.

valor: é necessário apenas o ingresso para o parque.

universal’s islands of adventure – grinChMas who-liday sPeCtaCular

Período:	datas	selecionadas	entre	novembro	e	dezembro.

valor: é necessário apenas o ingresso para o parque.

OBSERVAÇÃO:	vale	lembrar	que	as	paradas	podem	sofrer	alterações	em	seus	horários,	portanto,	vale	a	pena	checar	antes	de	informar	
o seu passageiro.
OBSERVATION: it is worth to remember that the stops can have changes in schedule, so, check 
them before informing your client.

WRITE IT DOWN 

UNIVERSAL’S SUPERSTAR PARADE
Period: the dates and times of the show vary. Check them out before attending.
Price: just the ticket to the park.

UNIVERSAL’S CINEMATIC SPECTACULAR – 100 yEARS OF MOVIE MEMORIES
Period: the dates and times of the shows vary. Check them out before attending.
Price: just the ticket to the park.

MARDI GRAS
Period: nights selected from February to April, with special performances on Saturdays.
Price: just the ticket to the park.

HALLOWEEN HORROR NIGHTS #26
Period: nights selected from September 16 to October 31.
Price: ticket 2 Day Park to Park with Halloween Horror Nights Combo starting at USD 315, 
adults or children.

MACy’S PARADE
Period: dates selected between December and January.
Price: just the ticket to the park.

UNIVERSAL’S ISLANDS OF ADVENTURE – GRINCHMAS WHO-LIDAy SPECTACULAR
Period: dates selected between November and December.
Price: just the ticket to the park.

ANOTE NA AGENDA
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SEAWORLD ORLANDO:  
A NATUREZA PREDOMINA

Os parques do grupo SeaWorld Parks 
& Entertainment são parada obrigatória 
para todos que escolhem Orlando como 
destino de férias. O lazer é companhia 
inseparável do visitante, que se vê em 
um ambiente marcado pela riqueza da 
vida marinha e pelo amor à aventura. 
Baleias e golfinhos estão por todos os 
lados, como protagonistas que são das 
principais atrações encontradas por ali.

O inesquecível encontro 
com a Shamu
Com toda a certeza você e o seu cliente 
já ouviram falar da Shamu, a baleia que 
há anos é a personagem principal de 
One Ocean, apresentação realizada 
no Shamu Stadium. Entre acrobacias 
impressionantes, efeitos de luz e som, 
chafarizes e jatos d’água, as graciosas 
orcas dão um show dentro e fora d’água 
e comprovam por que são tão fascinantes. 
O objetivo do espetáculo é chamar a 
atenção para o cuidado com os ani-
mais, ressaltando que o homem deve 
enxergar os integrantes da fauna com 
admiração e respeito para a construção 
de um futuro sustentável. A trilha sonora 

também é sensacional, combinando rit-
mos e elementos musicais de diferentes 
partes do mundo. 

Temperatura  
abaixo de zero
Uma das áreas que têm dado o que 
falar no SeaWorld é a Antarctica: 
Empire of the Penguin, que tem por 
finalidade recriar o habitat dos pinguins 
e explorar a Antártida, o continente 
mais frio do planeta. Em carrinhos, os 
visitantes conhecem como é a jornada 
de um pinguim, com direito a imagens, 
sons e iluminação. Posteriormente, 
todos descem dos carrinhos e têm a 
chance de ver os bichinhos bem de 
perto, circulando livremente em um 
ambiente que reconstitui com fidelidade 
temperatura, iluminação e condições 
climáticas às quais eles estão 
acostumados – esta reconstituição é tão 
perfeita que, nesta área, as pessoas 
são expostas a -1°C.  

Velocidade a mil
Independentemente do perfil do 
passageiro, não se pode ignorar 

SEAWORLD ORLANDO: NATURE 
PREVAILS
The parks from the SeaWorld Parks & 
Entertainment group are a mandatory stop for 
everyone who chooses Orlando as a vacation 
destination. Leisure is always side by side 
with the visitors, who see themselves in an 
environment marked by the rich sea life and the 
love for adventure. Whales and dolphins are 
everywhere, as the main stars of the attractions 
around there. 

THE UNFORGETTABLE ENCOUNTER WITH 
SHAMU
It is a sure thing that you and your client have 
heard of Shamu, the whale that has been for 
years the main character of One Ocean, 
performance held at the Shamu Stadium. Among 
impressive moves, light and sound effects, water 
fountains and jets, the gracious orcas perform a 
show inside and outside the water, and prove 
why they are so fascinating.
The objective of the show is to call the attention 
to animal care, pointing out that men should see 
the fauna with admiration and respect in order 
to build a sustainable future. The soundtrack is 
also amazing, combining musical elements and 
rhythms from different parts of the world. 

BELOW ZERO
One of the most famous areas at SeaWorld is 
Antarctica: Empire of the Penguins, which aims 
at recreating the natural habitat of penguins and 
explore Antarctica, the coldest continent on Earth. 
In carts, visitors get to know a penguin's journey, 
with images, sound and lights. Then, they all 
come out of the carts and have the chance to 
see the animals up close, walking freely in an 
environment that reproduces the temperature, 
light and climatic conditions they are used to 
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na sequência: kraken, uma das 
montanhas-russas mais fortes de 
orlando; a incríVel manta; e os túneis 
panorâmicos do shark encounter
as a sequence: kraken, one of the strongest 
roller coasters in orlanDo; the amazing 
manta; anD the Panoramic tunnels of the 
shark encounter

a Manta. Esta montanha-russa foi 
desenvolvida para se parecer com 
uma arraia e deixa as pessoas de 
barriga para baixo enquanto o 
carrinho praticamente voa ao subir 
mais de 40 metros e, depois, ao cair 
de uma altura de 34 metros.

É chamada de Kraken outra experiência 
indescritível. Considerada por muitos 
como uma das montanhas-russas mais 
radicais de Orlando, aqui as pessoas 
percorrem o trajeto longo com as 
pernas soltas, o que ajuda a ampliar a 
sensação de liberdade e potencializa 
as curvas acentuadas e a altíssima 
velocidade, de 105 km/h. Também 
não se pode esquecer da Journey to 
Atlantis, que promove uma viagem à 
Atlântida e onde paira uma atmosfera 
de mistério que envolve a todos. Ao 
final, o carrinho cai velozmente e 
encharca os participantes.

Audiência mirim
Por meio de túneis panorâmicos 
e submersos, o Shark Encounter 
aproxima os visitantes de enguias, 
tubarões, barracudas e diversas 
outras espécies, abrindo espaço para 
fotos incríveis. Já o Blue Horizons 
apresenta um espetáculo estrelado 
pelos golfinhos, que aproveitam 
os holofotes para mostrar todo o 
seu talento em dar piruetas e fazer 
acrobacias a uma velocidade 
espantosa. Ao lado das arraias, 
os golfinhos são também o público 
principal do Key West at SeaWorld, 
área onde estão as lagoas habitadas 
por golfinhos e também lugar de 
interagir com os animais. 

Em Turtle Trek, mais uma opção para 
conferir a deliciosa e fantástica vida 
marinha de um ângulo privilegiado. A 
atração é dividida em três momentos 
diferentes, ao longo dos quais o visitante 
pode apreciar aquários gigantes e peixes-
boi em recuperação, assim como tartarugas 
e peixinhos coloridos. Na sequência, 
um cinema em formato de cúpula com 
tecnologia 3D 360° permite a exibição 
de um filme super-realista que envolve os 
visitantes por todos os lados. É assim, de 
uma maneira incrível, que é apresentada a 
jornada das tartarugas marinhas.

Vem novidade por aí

Até julho de 2016, o SeaWorld deve 
inaugurar a Mako, montanha-russa 
inspirada no tubarão mais rápido do 
mundo. Velocidade e altura serão suas 
características mais marcantes, tendo em 
vista que a nova atração terá 61 metros e 
atingirá 118 km/h. 

– this reconstitution is so perfect that, in this 
area, people are exposed to -1°C.

HIGH SPEED
Regardless of the passenger’s profile, it is 
impossible to ignore the Manta. This roller 
coaster was designed to look like a ray, 
and people stay upside down while the 
cart practically flies, going up more than 
40 meters, and then falling from a 34-meter 
height.
Another indescribable experience is the 
kraken. Considered by many as one of the 
most radical roller coasters in Orlando, here 
people go through a long ride with loose 
legs, which helps to increase the sensation 
of freedom and empowers the curves and the 
high speed (105 km/h). Another interesting 
attraction is the Journey to Atlantis, which 
offers a ride to Atlantis and has a mysterious 
atmosphere that involves everyone. At the 
end, the cart falls down fast and soaks the 
participants. 

yOUNG AUDIENCE
Through panoramic and submerse tunnels, 
the Shark Encounter gets visitors close to 
eels, sharks, barracudas and several other 
species. It is great to take amazing pictures. 
The Blue Horizons, on the other hand, has 
a performance starred by the dolphins, who 
take the spotlights to show their talent, spin 
around and do acrobatics at an amazing 
speed. Next to the rays, dolphins are also the 
main audience at key West at Sea World, 
area with lagoons inhabited by dolphins, 
and also a place to interact with the animals.
In Turtle Trek, there is another option to check 
out the delicious and amazing sea life from 
a privileged angle. The attraction is divided 
in three different moments, where visitors 
can appreciate four gigantic aquariums and 
recovering manatees, as well as colorful 
turtles and fishes. In the sequence, a movie 
theater shaped like a dome, with 3D 360°C 
technology, allows the exhibition of a super-
realistic movie surrounding the visitors from all 
sides. The journey of sea turtles is presented 
in this incredible manner.

NEWS IS COMING
Until July of 2016, SeaWorld should launch 
Mako, roller coaster inspired by the fastest 
shark in the world. Velocity and height will be 
its most remarkable features, considering that 
the new attraction will be 61 meters high and 
reach 118 km/h.
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SEGUINDO O FLUXO DA ÁGUA
o aquatica é formado por dois rios de correnteza: o 
Roa’s	Rapids,	com	fluxo	de	água	mais	rápido	e	jatos	
no meio do caminho para encharcar de vez quem 
estiver por ali – boias não são permitidas, apenas 
coletes salva-vidas; e o loggerhead lane, no qual 
os visitantes aproveitam a correnteza mais lenta em 
grandes e confortáveis boias e atravessam o habitat 
de	 diferentes	 e	 coloridos	 peixes,	 além	 de	 avistarem	
novamente os golfinhos, ilustres moradores do parque.
GOING WITH THE FLOW
Aquatica is formed by two current rivers: Roa’s 
Rapids, with a faster water flow and jets in the 
middle of the way to soak whoever passes 
by; and the Loggerhead Lane, with a slower 
current that is crossed in large and comfortable 
buoys, crossing the habitat of different and 
colored fish, besides another view of the 
dolphins, illustrious inhabitants of the park.

uma experiência inesquecíVel entre os 
mamíferos no dolphin plunge
an unforgettable exPerience among the 
mammals at the DolPhin Plunge

divulgação

AQUATICA ORLANDO:  
SELO SEAWORLD DE QUALIDADE

Muitas das principais atrações do 
SeaWorld Parks & Entertainment envolvem 
água, e, portanto, não é de estranhar 
que o complexo tenha apostado na 
criação de um parque aquático como 
uma alternativa a quem chega à cidade 
em busca de lazer. 
Do alto dos seus toboáguas às piscinas 
com ondas, o Aquatica Orlando oferece 
extenso leque de atividades.

Muito mais que toboáguas
Dolphin Plunge. É este o nome da 
atração que torna o Aquatica um 
parque diferenciado. Os participantes 
escorregam por um tubo de 75 metros 
de extensão e, além do característico 
friozinho na barriga e de parte do percurso 
ser no escuro, passam por um trecho 
transparente onde nadam tranquilamente 
alguns golfinhos. Os dóceis mamíferos 
também podem ser contemplados em 
uma área de observação subaquática 
chamada Dolphin Lookout. 
Entre outras atrações que têm feito crescer 
a fama do parque, Ihu’s Breakaway Falls 
merece destaque. Depois de subir 126 
degraus, os visitantes escolhem entre três 
cabines coloridas (laranja, verde e azul). 
Uma queda íngreme, alta e cheia de 
adrenalina os aguarda, pois, após fechada 
a porta, o chão pode se abrir a qualquer 
momento. As pessoas que preferirem saber 
exatamente o momento em que escorregarão 
devem optar pela de cor roxa, que não tem 
cabine e os visitantes partem normalmente 
no início do tobogã, embora esta contenha 
a queda mais vertical de todas. 
Já o Taumata Racer vem fazendo história 
por permitir que os banhistas encarem uma 
descida emocionante de frente, levando 
consigo apenas um tapetinho, enquanto 
o Omacka Rocka consiste em descer pelo 
toboágua em uma boia e passar por alguns 
obstáculos que mudarão a direção da boia 
e farão com que parte do percurso seja 
feita de costas – o Whanau Way é bem 
similar, mas a diferença é que neste há 
curvas mais acentuadas e cortinas d’água.

Sob o balanço das ondas
Há dois tipos de piscinas com ondas 
no Aquatica. Na Cutback Cove elas 
são mais fortes, mais altas e radicais, 
podendo alcançar 1,5 metro de 
altura; na Big Surf Shores também são 
agitadas, porém mais tranquilas que 
em sua vizinha. 

loggerhead lane

AQUATICA ORLANDO: SEAWORLD 
QUALITy STATEMENT
Many of the main attractions at SeaWorld 
Parks & Entertainment involve water, so, it is 
not strange that the complex has invested in 
the creation of a water park as an alternative 
to people who go to the city looking for fun. 
From the top of its waterslides to the wave pools, 
Aquatica Orlando offers many activities.

MUCH MORE THAN WATERSLIDES

Dolphin Plunge. This is the name of the 
attraction that makes the difference in Aquatica. 
Participants slides through a 75-meter long tube 
and, besides the characteristic butterflies in the 
stomach and the fact that part of the route is 
in the dark, they go through a transparent 
piece where they can swim calmly among the 
dolphins. The sweet mammals can also be 
contemplated in an underwater observation 
area called Dolphin Lookout. 

Among other attractions that have made the park 
famous, Ihu’s Breakaway Falls stands out. After 
going up 126 steps, visitors choose between 
four colored cabins (orange, green and blue). 
A steep fall, high and filled with adrenaline is 
waiting. After the door is closed, the ground can 
open at any time. People who prefer to know 
exactly when they will slide should choose the 
purple one, without a cabin. In it, visitors usually 
leave from the beginning of the waterslide, even 
though this is the steepest of all falls. 

The Taumata Racer has made history for allowing 
bathers to face a thrilling descent, taking with 
them just a small mat, whereas the Omacka 
Rocka consists on going down a waterslide on 
a buoy and passing through some obstacle that 
will change its direction, so part of the route will 
be made backwards – the Whanau Way is very 
similar, but the difference lies on the curves and 
water curtains. 

ON THE SWING OF THE WAVES

There are two types of wave pools at Aquatica. 
In Cutback Cove they are stronger, higher and 
more radical, reaching up to 1.5 meters high; at 
Big Surf Shore they are also agitated, however, 
calmer than in its neighbor.
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golfinhos são a grande 
atração do dolphin sWin
DolPhins are a major attraction at 
the DolPhin swim

divulgação

A RIQUEZA NATURAL DO 
DISCOVERY COVE

Pertencente ao grupo SeaWorld, 
o Discovery Cove é, sob muitos 
aspectos, inovador. Abandonando 
completamente o conceito adotado 
pelos seus outros parques irmãos, lembra 
em muito uma ilha tropical paradisíaca, 
onde o zelo pela fauna e pela natureza 
sobressai. Refúgio espetacular da vida 
marinha, a possibilidade de interagir 
com estes bichinhos é o carro-chefe do 
empreendimento, o que significa que, 
em apenas um dia de descobertas 
e experiências, os viajantes ganham 
lembranças para uma vida inteira.   

Toda doçura e encanto 
dos golfinhos
A principal atração é, de longe, a 
Dolphin Swim, que permite que, ao 
longo de meia hora, os visitantes nadem, 
brinquem, acariciem e alimentem os 
golfinhos, atividade liberada para 
crianças acima de 6 anos. 
Não é permitido entrar na lagoa com 
acessórios como joias, câmeras e óculos, 
tendo em vista que os golfinhos são 
muito curiosos e existe a chance de se 
interessarem até demais por estes objetos. 
E fique tranquilo: o parque disponibiliza 
gratuitamente kits com máscara, snorkel e 
protetor solar especial, que não prejudica 
a saúde dos mamíferos.

Sob o poder da água
Assim como as demais atrações, o 
Freshwater Oasis combina atmosfera 
relaxante e proximidade com a vida 
selvagem. Lontras e saguis correm 
pra lá e pra cá, e observá-los é uma 
delícia, já que a lagoa é bem tranquila 
e inspira famílias inteiras a flutuar em 
suas mansas e rasas águas. Quando 
o cansaço bater, é só procurar a 
Relaxation Station, piscina com 
cadeiras submersas, e contemplar a 
bela paisagem. 

THE NATURAL RICHNESS OF 
DISCOVERy COVE
Belonging to the SeaWorld group, Discovery 
Cove is, from many perspectives, innovative. 
Completely abandoning the concept 
adopted by the other parks, it reminds us of 
a paradisiacal tropical island, highlighting 
the care for the fauna and nature. As a 
spectacular sea life refuge, the possibility to 
interact with these animals is the key of this 
business, which means that, in a single day of 
discoveries and experiences, travelers create 
a lifetime of memories. 

DOLPHINS’ kINDNESS
The main attraction is, by far, the Dolphin 
Swim. In half an hour, it allows visitors to 
swim, play, pet and feed the dolphins. This 
activity is allowed for children older than 6.
It is not allowed to enter the lagoon with 
accessories such as jewelry, cameras and 
glasses, considering that dolphins are very 
curious, so there is a chance they will be 
interested in these objects. But be cool: the 
park provides kits with mask, snorkel and 
special sunscreen for free, and it does not 
harm the health of the mammals. 
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de cima para baixo: freshWater oasis; the grand 
reef; e aVentureiros se diVertem com cardumes no 
seaVenture
from the toP to the bottom: freshwater oasis; the 
granD reef; anD aDventurers have fun with shoals at the 
seaventure

E já que nadar é a atividade número 
um por aqui, sugira ao seu cliente 
um mergulho nas águas cristalinas 
do The Grand Reef. Neste arrecife 
fantástico, peixes, arraias, enguias 
e até tubarões circulam livremente, 
oferecendo uma chance imperdível 
de vê-los bem de perto. Fora 
da água, a diversão também é 
garantida: existem muitas trilhas 
a serem exploradas e pontes que 
levam a maravilhosas paisagens 
tropicais. 

Outra excelente alternativa é passar 
boas horas no Wind-Away River, rio 
de águas quentinhas que atravessa 
todo o parque, de correnteza bem 
moderada e que esconde piscinas 
secretas, cavernas e cachoeiras 
que podem ser exploradas com 
o auxílio do snorkel. Vale passar, 
ainda, pelo Explorer’s Aviary, 
viveiro com mais de 250 pássaros 
tropicais – nesta área os visitantes 
têm autorização para alimentar os 
pássaros diretamente na mão, e o 
próprio parque fornece a ração. 

O SeaVenture, embora seja 
uma atividade paga à parte, é 
imperdível para quem quer se 
aprofundar ainda mais no contato 
com os animais marinhos. Aqui, 
os aventureiros vestem roupa de 
mergulho e, utilizando capacetes no 
estilo escafandro, dão início a uma 
incrível trilha submarina, passando 
por cardumes, comunidades de 
arraias, enguias e tubarões-zebra.

Vale lembrar que o Discovery 
Cove é um parque all inclusive 
com refeições o dia todo, bebidas, 
equipamentos, toalhas, amenities, 
armários e estacionamento.

THE POWER OF THE WATER

As it is with the other attractions, 
the Freshwater Oasis combines 
a relaxing atmosphere and the 
approximation to the wildlife. Otters 
and monkeys run around, and 
watching them is a thrill, since the 
lagoon is quiet and inspires entire 
families to float around in its calm 
and shallow waters. If you get tired, 
look for the Relaxation Station, 
swimming pool with underwater 
chairs, and contemplate the view.  

And since swimming is the top 
activity here, suggest that your 
clients go diving in the clear (and 
cold) waters of the Grand Reef. In 
this fantastic reef, fishes, rays, eels 
and even sharks swim freely, so it 
is a great chance to see them up 
close. Outside the water the fun is 
guaranteed as well: there are many 
trails to be explored and bridges 
leading to wonderful tropical 
landscapes.

Another excellent choice is to spend 
some hours at the Wind-Away River, 
river of warm waters that crosses the 
whole park, with moderate current. 
It hides secret pools, caves and 
waterfalls that can be explored with 
the help of a snorkel. It is also worth 
to pass by the Explorer’s Aviary, 
with more than 250 tropical birds – 
in this area, the visitors are allowed 
to feed the birds using their hands, 
and the park provides the ration. 

The SeaVenture is paid separately, 
but it is a must for those who want 
to get even closer to sea animals. 
Here, adventurers wear diving 
suits and equipment and begin 
an incredible underwater journey, 
passing by shoals, communities of 
rays, eels and zebra sharks.

It is worth to remember that the 
Discovery Cove is an all inclusive 
parks, with meals all day long, 
drinks, equipment, towels, 
amenities, closets and parking lots.
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muita diVersão no shoW 
iceploaration. abaixo, fortes 
emoções no falcon’s fury
a lot of fun at the icePloration 
show. below, strong emotions in 
falcon’s fury

divulgação

BUSCH GARDENS TAMPA BAY:  
ONDE O CORAÇãO BATE DEPRESSA

A cidade de Tampa, a 90 km de 
Orlando, conheceu o Busch Gardens 
Tampa Bay primeiramente como um 
zoológico, que tinha como objetivo 
conscientizar os cidadãos a respeito 
da importância da preservação da 
vida animal selvagem. Com o passar 
do tempo, o parque seguiu o rumo dos 
demais empreendimentos operados pelo 
SeaWorld e ganhou outros atrativos que 
mudariam sua história para sempre. 
Hoje, percorrer sua extensão é se 
deparar com mais de 12 mil animais 
exóticos, entre eles muitos ameaçados de 
extinção, e colocar todo o radicalismo 
à prova em atrações que provocam um 
misto de alegria e medo, adrenalina e 
superação. Na categoria shows, quatro 
opções surpreendentes estão à espera 
do seu cliente: o Opening Night Critters, 
com cães, gatos, pássaros, cangurus 
e outros bichinhos; o Iceploration, 
espetáculo no gelo com a presença de 
patinadores profissionais; o Kareebu 
Jungala, com fantoches e interação com 
o público; e o musical A is for Africa, 
que mexe com a imaginação e tem nas 
crianças sua principal audiência.

Emoção do início ao fim
Falcon’s Fury é o ponto de encontro 
entre os visitantes que procuram fortes 
emoções. A torre com 102 metros 
de altura proporciona uma queda a  
96 km/h. 
Outra ave que serviu de inspiração 
para possibilitar experiências diferentes 
aos visitantes foi o gavião, que originou 
a SheiKra. Convidados a experimentar 
uma altura de 60 metros e, depois, uma 
queda completamente vertical, esta 
montanha-russa conta com looping e 
giro simultâneos, e uma segunda queda 
bem íngreme. Parte da beleza está na 
velocidade impressionante (112 km/h) 

e em uma breve passagem pela 
água, que deixa atrás do carrinho e 
dos trilhos de aço um show à parte.
Velocidade é, também, uma 
característica marcante da Montu, 
uma das mais longas montanhas-
russas invertidas do mundo – isso quer 

BUSCH GARDENS: WHERE THE HEART 
BEATS FASTER
The city of Tampa, 90 km away from Orlando, 
first knew Busch Gardens as a zoo, which aimed 
at raising awareness among citizens about the 
importance of preserving the wild animal life. 
With time, the park followed the path of the other 
parks operated by SeaWorld and gained new 
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diVersão sem fim: montu, 
cheetah hunt e jungala, na 
sequência das fotos
never enDing fun: montu, cheetah 
hunt anD jungala, in the sequence 
of Pictures

dizer que não há suporte para os pés, e 
que todo o percurso passa a sensação 
de extrema liberdade. Outra que vale 
muito a pena conhecer é a Cheetah 
Hunt, inspirada na agilidade e destreza 
dos guepardos, o animal terrestre mais 
rápido do mundo. Com curvas, giros 
acentuados e sem looping, tem o seu 
diferencial nas arrancadas surreais, 
que imitam a agilidade impressionante 
do felino.
Na Kumba, outra experiência imperdível 
com montanhas-russas. Tudo começa 
com uma queda inicial de 42 metros; 
depois disso, é só se preparar para os 
loopings e para as muitas manobras 
com espirais espalhadas pelo caminho.  

Em família
A área temática Jungala reúne 
atividades diversificadas a serem feitas 
em família, especialmente se houver 
a companhia de crianças. Nesta 
divertida selva é possível encontrar 
orangotangos descansando e tigres-
de-bengala nadando em lagoas de 
águas transparentes, e dar asas ao 
espírito explorador ao brincar em meio 
a labirintos, túneis e redes para escalar.
Uma vista panorâmica está à espera na 
Jungle Flyers, tirolesa que oferece três 
padrões diferentes de voo, e no Wild 
Surge, torre que leva a garotada lá no 
alto e depois cai diversas vezes dando 
aquele friozinho na boca do estômago. 
Apaixonados por animais devem 
reservar um tempinho para o Animal 
Care Center, atração imperdível para 
quem sempre sonhou em saber como é 
o trabalho dos veterinários. O motivo é 
simples: os visitantes podem participar 
dos procedimentos médicos realizados 
no parque, como raios x e cirurgias, 
e ajudar no preparo e distribuição de 
alimentos. 
Já a Sand Serpent é ideal para o público 
mirim, por ser uma montanha-russa bem 
tranquila, caracterizada pelo percurso 
em zigue-zague e baixa velocidade. 
A Sesame Street Safari of Fun é 
inteiramente dedicada às crianças 
e, como tal, reserva uma montanha-
russa especial para elas: a Air Grover, 
com curvas divertidas e miniquedas. 
Neste espaço é possível encontrar os 
personagens de Vila Sésamo e assistir a 
alguns shows especiais, além de posar 
para inúmeras fotos.

attractions, that would change its history forever. 
Now, walking around its extension means meeting 
more than 12 thousand exotic animals, mostly 
endangered ones, and putting all radicalism to the 
test in attractions that cause a mixture of joy and fear, 
adrenaline and overcoming. In the show category, four 
surprising options wait for your client: the Opening 
Night Critters, with dogs, cats, birds, kangaroos and 
other pets; the Iceploration, ice show with the presence 
of professional ice skaters; the kareebu Jungala, with 
puppets and interaction with the audience, and the 
music A is for Africa, focused on children.   

EMOTION FROM BEGINNING TO END
Falcon’s Fury is the meeting point for visitors looking for 
thrill. The 102-meter high tower offers a 96 km/h fall.
Another bird that inspired different experiences 
to the visitors was the hawk, which originated 
the Sheikra. It is 60 meters high and has a 
completely vertical fall. This roller coaster counts on 
simultaneous looping and spins, and a second very 
steep fall. Part of the beauty lies on the amazing 
speed (112 km/h), and on a brief passage through 
water, which leaves behind the cart and steel trails 
a show to be remembered. 
Speed is also present in Montu, one of the longest 
inverted roller coasters in the world – so it means 
there is no support for the feet, and that the whole 
ride gives the sensation of extreme freedom. 
Another one that is worth the ride is the Cheetah 
Hunt, inspired by the agility of the cheetahs, fastest 
animal in the world. With curves, spins and no 
loopings, its differential is the surreal pulls that 
imitate the amazing agility of the feline. 
In kumba, try another unmissable experience with 
roller coasters. Everything starts an initial 42-meter 
high fall; after that, get ready for the looping and 
maneuvers with spirals spread along the way. 

AS A FAMILy
The theme area Jungala gathers different activities to 
be carried our as a Family, especially with children. In 
this fun jungle, it is possible to find orangutans resting 
and Bengal tigers swimming in clear water lagoons, 
besides giving a chance to the explorer’s spirit to play 
in the middle of mazes, tunnels and climbing nets.  
A panoramic view is waiting at the Jungle Flyers, 
zip-line that offers three different flight patterns, and 
at the Wild Surge, tower that takes the kids to the 
top and then falls several times, making them chill. 
The Sand Serpent is ideal for the younger children, 
since it is a light roller coaster, characterized by the 
zig-zag route and the low speed. 
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muita adrenalina na congo riVer 
rapids e diVersão refrescante do 
lado de fora da tanganyka tidal 
WaVe
a lot of aDrenaline in the congo 
river raPiDs anD refreshing fun in the 
tanganyka tiDal wave

Porque se molhar  
é muito bom
Quem visita o Busch Gardens Tampa Bay 
tem, ainda, a chance de se divertir no 
Congo River Rapids, que simula um rafting 
pelas fortes corredeiras do Congo. 

Está convidado ao Tanganyika Tidal Wave 
apenas quem realmente não se importar em 
se molhar. A jornada começa tranquilamente 
em meio a uma floresta, mas, em dado 
momento, um mergulho repentino de quase 
20 metros surge à frente e, na queda, não 
há chances de sair seco do brinquedo. 
Stanley Falls Flume é outra atração que não 
mede esforços em ensopar os visitantes. 
Um pequeno carrinho, que se assemelha 
bastante a um tronco de árvore, guia por 
algumas curvas, sobe alguns elevados, até 
que, finalmente, despenca em uma mescla 
de adrenalina e aventura, espalhando água 
para todos os lados.  

Em terra firme, há também muito o que se 
fazer no Busch Gardens Tampa Bay. O Edge 
of Africa, por exemplo, oferece um safári a 
pé que serve de habitat para hipopótamos, 
leões, lêmures, suricatos e crocodilos.

Novidade:  
conheça a Cobra’s Curse

Uma nova emoção aguarda os visitantes 
em 2016. O Busch Gardens Tampa Bay se 
prepara para a inauguração de uma nova 
montanha-russa inspirada nos ágeis movimentos 
das serpentes: Cobra’s Curse. O percurso será 
repleto de giros e rodopios e terá uma subida 
vertical interessante. Uma cobra de 24 metros 
de altura será o símbolo do brinquedo. 

Levando ao pé da letra a tradução do 
nome, “A maldição da cobra” pretende 
deixar os visitantes no clima desde a fila de 
espera, uma vez que serpentes de verdade 
farão parte do espetáculo – todas estarão 
abrigadas em espaços fechados, com o 
devido controle de umidade e temperatura, 
e presença de elementos naturais que as 
façam se sentir em casa.

Animal lovers should save some time for the Animal 
Care Center, a must-see attraction for those who 
have always dreamed of knowing more about the 
work of the vets. The reason is simple: visitors can 
participate in the medical procedures conducted 
in the park, such as X-rays, surgeries, and help to 
prepare and distribute foods. 
Sesame Street Safari of Fun is entirely dedicated 
to the children and, as such, has a special roller 
coaster: the Air Grover, with fun curves and 
mini-falls. In this space, it is possible to find the 
characters from Sesame Street and watch some 
special shows, besides taking many pictures. 

BECAUSE IT IS GOOD TO GET WET
Whoever visits the Busch Gardens still has the chance 
of having fun at the Congo River Rapids, simulating 
a rafting through the strong currents of the Congo. 
If you really don’t care about getting wet, go 
to Tanganyika Tidal Wave. The journey begins 
calmly, in the middle of the woods, but, at a 
certain moment, a sudden dive of almost 20 
meters comes in your way. In the fall, there are 
no chances of leaving the cart. Stanley Falls 
Flume is another attraction that soaks the visitors. 
A small cart, very similar to a tree trunk, goes 
through some curves and ramps and then, finally, 
falls in a mixture of adrenaline and adventure, 
splashing water all around. 
On the ground there is a lot to do in Busch 
Gardens. The Edge of Africa, for example, is 
an on foot safari that is house to hypos, lions, 
lemurs, meerkats and crocodiles. 

NEWS: GET TO kNOW THE COBRA’S CURSE
A new thrill waits for visitors in 2016. The Busch 
Gardens is getting ready for the launch of a new 
roller coaster inspired by the fast movement of 
the snakes: Cobra’s Curse. The ride will be filled 
with spins and twirls, and will have an interesting 
vertical rise. A 24-meter high snake will be the 
symbol of the attraction.
The name of the attraction – The Cobra’s Curse – 
intends to make visitors feel the mood already in 
line, once real snakes will be part of the show – they 
will all be in closed spaces, with proper humidity 
and temperature control and the presence of natural 
elements that can make them feel at home.
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de cima para baixo: Wahoo 
run; calypso coaster 
e aruba tuba. ao lado, 
eVerglides
from the toP to the bottom: 
wahoo run; calyPso coaster 
anD aruba tuba. next, the 
evergliDes

divulgação

ADVENTURE ISLAND: POR UM DIA 
INTEIRO DE PISCINAS E TOBOGãS

Atravessando a rua onde fica o Busch 
Gardens Tampa Bay, o SeaWorld Parks & 
Entertainment dá ainda mais mostras de que 
foi fundado com um importante objetivo: 
proporcionar momentos felizes às pessoas. 
O sol, que brilha forte na Flórida, é um 
eterno convite a uma visita ao Adventure 
Island, parque aquático que é, ao mesmo 
tempo, recanto de adrenalina e sossego.

Tudo fica bom com água
O dia pode começar muito bem no 
Colossal Curl, megatobogã inaugurado 
recentemente no parque. No percurso, 
os túneis coloridos fazem os integrantes 
das boias balançarem pra lá e pra cá em 
meio a muita adrenalina. Wahoo Run é 
outra opção emocionante, pois alterna 
ambientes fechados e abertos e, em dados 
momentos, os participantes são guiados 
apenas pela ação da água, já que alguns 
metros são percorridos no escuro. Além 
das curvas e descidas, cortinas d’água 
escondidas pelo caminho dão um toque a 
mais à experiência do visitante. 
Aruba Tuba e Calypso Coaster são dois 
tobogãs em espiral que passam por águas 
agitadas até cair na piscina, e Caribbean 
Corkscrew, Water Moccasin e os cinco 
Runaway Rapids levam os aventureiros 
em um passeio delicioso conduzido pelas 
águas e que, ao final, trazem uma gostosa 
queda na piscina. 
Quem ama velocidade deve dar uma 
chance ao Everglides, que empurra os 
visitantes a uma inclinação de 22 metros 
em direção à água, e ao Riptide, onde 
acontece uma divertida corrida aquática.

A garotada é quem manda
A área Splash Attack é imperdível se 
o viajante desfrutar a companhia de 
crianças. São muitas as atividades com 
água que podem ser feitas ali, incluindo 
tobogãs, pontes e um chuveirão de 12 
metros de altura. 

ADVENTURE ISLAND: FOR A WHOLE DAy 
OF POOLS AND SLIDES

Crossing the street of Busch Gardens, the 
SeaWorld Parks & Entertainment shows that it was 
founded with an important goal: to provide happy 
moments to people. The sun shines in Florida, 
so this is an eternal invitation to a visit to the 
Adventure Island, water park that has, at the same 
time, adrenaline and quietness.

EVERyTHING IS GOOD WITH WATER

The day can start really well at the Colossal hurt, 
mega water slide recently launched in the park, 
part of the tour in colorful tunnels that shakes the 
visitors around in buoys, with a lot of adrenaline. 
Wahoo Run is another thrilling option, because it 
alternates between closed and open spaces and, 
in some moments, participants are led only by the 
action of the water, since some meters are crossed 
in the dark. Besides the curves and descents, 
some water curtains hidden along the way add a 
special touch to the visitor’s experience. 

Aruba Tuba and Calypso Coaster are two spiral 
waterslides that go through agitated waters until 
reaching the swimming pool, and the Caribbean 
Corkscrew, Water Moccasin and the five 
Runaway Rapids lead adventurers on a delicious 
tour led by the waters that, in the end, fall directly 
into the pool. 

Speed lovers must try the Everglides, which pushes 
visitors to a 22-meter inclination towards the 
water, and the Riptide, where a fun water race 
takes place. 

kIDS ARE THE BOSS

The Splash Attack area is a must-see if the traveler 
is with kids. There are many water activities that 
can be conducted there, including waterslides, 
bridges and a 12-meter high shower.

Another attraction that cannot stay out of your 
schedule is the Fabian’s Funport, colorful and 
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ENTENDA MELHOR OS INGRESSOS DO GRUPO 
SEAWORLD
o seaworld Parks & entertainment administra um total de cinco parques: 
seaworld, aquatica e discovery Cove, em orlando, e busch gardens tampa 
bay e adventure island, em tampa bay. 
ao efetuar a compra do ingresso, é importante saber o número de vezes que 
o turista pretende ir aos parques. se ele escolher uma única visita, poderá 
optar	por	SeaWorld	ou	Busch	Gardens	Tampa	Bay.	Entre	duas	e	três,	ele	tem	
direito	a	qualquer	uma	das	opções	e	aproveita	um	parque	por	dia.	Caso	o	
passageiro queira acesso ilimitado para cada um, poderá comprar o ingresso 
que dá direito a quantas visitas quiser, em todos eles, durante 14 dias 
consecutivos, com a vantagem de estacionamento grátis. 
o ingresso para o discovery Cove é all inclusive e contempla mergulhos, 
café	da	manhã,	almoço,	petiscos	e	bebidas	(incluindo	alcoólicas)	à	vontade,	
equipamentos de mergulho, toalhas, armários, roupas de banho e ingressos 
com entradas ilimitadas por 14 dias no seaworld e aquatica orlando – há 
uma	diferença	de	preço	caso	o	ingresso	inclua	nado	com	golfinhos.	Fazendo	
um upgrade, seu cliente adquire o pacote ultimate, que inclui o busch 
gardens tampa bay e estacionamento grátis em todos os parques.  
Também	é	possível	incluir	planos	de	refeição	e	tours	especiais,	assim	como	
contratar outros produtos, como o all-day dining deal, com comida à vontade 
no seaworld orlando e busch gardens tampa bay, e quick queue unlimited, 
que	dispensa	o	visitante	de	pegar	filas	nas	atrações,	entre	outros.

a diVersão é garantida  no splash attack
fun is guaranteeD at the sPlash attack

Outra atração que não pode ficar de fora 
é Fabian’s Fun Port, piscina colorida bem 
rasinha que é diversão na certa devido aos 
muitos jatos de água e por possibilitar a 
formação de bolhas. 

Ondas ou boia?
Quem se amarra em piscinas agitadas vai 
adorar a Endless Surf, cujas ondas chegam a 
um metro e balançam com força as águas, 
não permitindo que ninguém fique parado. 
E se a ideia é aproveitar ao máximo o dia no 
parque, vale arriscar as opções da Paradise 
Lagoon, que concentra plataformas para saltos, 
cascatas e tirolesa. Na hora do cansaço, a 
sugestão é apostar no Rambling Bayou: basta 
pegar uma boia e deixar a correnteza leve agir.
Vale lembrar que este parque é sazonal, aberto 
apenas nos meses mais quentes do ano.

shallow pool that is guaranteed fun for its water jets and 
the possibility to form bubbles. 

WAVES OR BUOy?

If you are into agitated pools, you’ll love the Endless Surf, 
whose waves can reach up to 1 meter and make the water 
shake, so nobody can stay still. 

If the idea is to enjoy your day at the park, go to the 
Paradise Lagoon, which concentrates platforms for jumps, 
cascades and zip-lines. If you get tired, go to the Rambling 
Bayou: take a buoy and let the current take you. 

Remember this park is seasonal, and opens only during the 
warmest months in the year.

UNDERSTAND SEAWORLD TICkETS
The SeaWorld Parks & Entertainment runs a total of five 
parks: SeaWorld, Aquatica and Discovery Cove, in 
Orlando, and Busch Gardens and Adventure Island, in 
Tampa Bay. 

By buying the ticket, it is important to know how many 
times the tourist wants to go to the parks. If it is a single 
visit, it is possible to choose between SeaWorld or Busch 
Gardens. If it is two or three, the visitor is entitled to any 
of the options and can go to one park per day. In case 
they want unlimited access to both of them, it is possible 
to buy the ticket that includes as many visits as possible, in 
all of them, for 14 consecutive days, with the advantage 
of free parking. 

The ticket to the Discovery Cove is all inclusive and 
includes dives, breakfasts, lunch, appetizers and drinks 
(including alcoholic drinks), diving equipment, towels, 
closets, bathing suits and tickets with unlimited entrance for 
14 days, to SeaWorld and Aquatica Orlando – there is 
a difference in price in case the ticket includes swimming 
with dolphins. By making an upgrade, your clients can 
acquire the Ultimate package, including Busch Gardens 
and free parking in all parks. 

It is also possible to include meals and special tours, as 
well as to hire other products, like the All-Day Dining Deal, 
with food at your convenience in SeaWorld Orlando and 
Busch Gardens, and the Quick Queue Unlimited. With 
that, visitors don’t have to wait in line to see the attractions, 
among others.



64 / SV

de cima para baixo: seaWorld christmas 
celebration e o espetáculo no gelo 
Winter Wonderland on ice
from the toP to the bottom: seaworlD 
christmas celebration anD the ice show winter 
wonDerlanD on ice

EVENTOS ESPECIAIS
Além de entreter diariamente uma audiência de 
todas as idades, o SeaWorld Orlando se empenha 
em transformar o Natal em uma data ainda mais 
mágica. Por este motivo, ano após ano realiza o 
Christmas Celebration, marcado por shows com o 
Papai Noel e alguns animais aquáticos (até a Shamu 
ganha um espetáculo especial), exibindo, ainda, uma 
decoração lindíssima. The Polar Express Experience 
é o nome de outra atração temática que leva os 
visitantes para uma aventura emocionante rumo ao 
Polo Norte, assim como Winter Wonderland on Ice, 
espetáculo no gelo que é imperdível.

O Busch Gardens Tampa Bay também ganha 
atrativos excepcionais com a chegada do Bom 
Velhinho. Há apresentações de bandas, luzes 
cintilantes por todos os lados e uma gigantesca 
árvore de Natal que, em intervalos de dez 
minutos, arranca suspiros da plateia com sua 
iluminação “dançante”. 

Há, ainda, boas opções na categoria Dia das 
Bruxas. O Halloween Spooktacular do SeaWorld 
Orlando é uma celebração que envolve famílias e 
adultos e inclui a tradicional brincadeira “gostosuras 
ou travessuras?”, além de danças, shows e outras 
atividades. No Busch Gardens Tampa Bay, o 
evento Howl-O-Scream convida as pessoas para 
alguns sustos em atrações que envolvem casas 
mal-assombradas, atividades que exigem destreza 
e coragem para se livrar dos monstros, zumbis, 
feiticeiras... a lista é extensa! É preciso adquirir 
ingresso à parte para garantir a participação no 
Howl-O-Scream. Todos os outros eventos estão 
incluídos no valor do ingresso regular.

SPECIAL EVENTS
Besides entertaining an audience of all ages every day, the SeaWorld 
works hard to turn Christmas into an even more magical time. So, year 
after year it performs the Christmas Celebration, marked by shows 
with Santa Claus and some water animals (even Shamu has a special 
performance), besides the beautiful decoration. The Polar Express 
Experience is the name of another thematic attraction that takes visitors 
on a thrilling adventure towards the North Pole, as well as the Winter 
Wonderland on Ice, a must-see ice show. 

The Busch Garden also has exceptional attractions for Santa. There 
are bands, bright lights all over and a gigantic Christmas three that 
has “dancing” lights after every ten minutes.  

There are also good options in the Halloween category. SeaWorld 
Orlando’s Halloween Spooktacular is a celebration involving families 
and adults, and includes the traditional game “trick or treat”?, besides 
dances, shows and other activities. At Busch Gardens, the Howl-o-
Scream invites people to get scared in some attractions involving 
haunted houses, so it takes agility and courage to get rid of the 
monsters, zombies, and sorceress… the list is long! It is necessary 
to buy separate tickets to guarantee the participation in the Howl-
O-Scream. All of the other events are included in the price of the 
regular ticket.
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aVentura de tirar o fôlego na tirolesa do 
gatorland e muita beleza na old toWn
breathtaking ziP-line aDventure at gatorlanD, anD a 
lot of beauty in the olD town

divulgação

A PEQUENA GRANDE KISSIMMEE

No entorno de Orlando, próximo ao 
aeroporto, um charmoso destino está 
ganhando fama entre brasileiros e 
turistas de todo o mundo. Kissimmee 
oferece a serenidade de uma cidade 
pequena e, ao mesmo tempo, 
concentra atrações que a posicionam 
como um polo importante para quem 
quer conhecer mais que apenas os 
parques temáticos da região.

Embora o destino conte com 
empreendimentos hoteleiros, a 
locação de casas tem ganhado 
notoriedade ano a ano, liderando a 
preferência de parte dos visitantes. 
De residências simples a grandes 
mansões, são várias as opções 
para atender com maestria famílias 
inteiras e grupos de amigos que 
estejam passando uma temporada 
na Flórida. 

O que torna a cidade 
especial?
Um passeio interessante para quem 
quer experimentar o jeito norte-
americano de se divertir é conhecer 
Old Town, parque de diversões a 
céu aberto. Tudo ali tem um quê 
de nostalgia que remete aos anos 
1950 – inclusive, modelos de carros 
antigos participam semanalmente de 
um desfile e há pontos de música que 
tocam os melhores hits da época. 
O bairro tem também lojinhas, 
restaurantes, sorveterias e muitas 
opções de bares, distribuídos pelas 
ruas caprichosamente decoradas 
e construídas em homenagem aos 
anos dourados. 

O destino é igualmente conhecido 
pelos campos de golfe, museus, 
teatros e centros culturais. E engana-
se quem pensa que Kissimmee não 
reserva agradáveis surpresas para 
quem gosta de colocar sua coragem 
à prova: o parque Gatorland conta 
com uma tirolesa que sobrevoa lagos 
e tanques cheios de crocodilos. 

OPCIONAIS TREND FUN FLORIDA
Parques:
gatorland
wild florida
Show/atração:
orlando balloon ride
OPTIONALS TREND FUN FLORIDA
Parks:
GATORLAND
WILD FLORIDA
Show/attraction:
ORLANDO BALLOON RIDE

THE SMALL AND BIG kISSIMMEE
Close to Orlando, near the airport, a charming 
destination is becoming famous among 
Brazilians and tourists from other parts of the 
world. kissimmee is a peaceful small town and, 
at the same time, has attractions that turn it into 
an important pole for those who want to know 
more about the theme parks of the region.

Even though the destination has hotels, house 
rentals have become more common year 
after year, earning the preference of visitors. 
From simple houses to large mansions, there 
are many options to serve entire families or 
groups of friends who are spending some 
time in Florida. 

WHAT MAkES THIS CITy SPECIAL?

An interesting tour for those who want to try 
the North-American way to have fun is to 
see the Old Town, outdoor amusement park. 
Everything about it has a nostalgia feeling 
dating back to the 1950s – old cars have 
a weekly parade, and there are music spots 
playing the best songs of those days. The 
neighborhood also has stores, restaurants, 
ice cream places and bars distributed around 
the streets, decorated and built to honor the 
golden years. 

The destination is equally known for the golf 
fields, museums, theaters and cultural centers. 

If you think kissimmee does not have pleasant 
surprises for brave people, think again: the 
Gatorland park has a zip-line that goes over 
lakes and tanks filled with crocodiles. 
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na primeira foto, o salVador dalí 
museum. na seguinte, o the pier, 
lugar com uma Vista arrebatadora, 
localizado na beach driVe
in the first Picture, the salvaDor Dali 
museum. in the next, the Pier, Place with an 
astonishing view, locateD at the beach Drive

ST. PETERSBURG, TERRA  
DE ARTE E CULTURA

Existe uma região da Flórida que 
consegue combinar com perfeição 
praias lindíssimas e admirável atmosfera 
cultural. St. Petersburg, carinhosamente 
chamada entre os seus moradores de 
St. Pete, é uma cidade banhada pelo 
sol e que já se acostumou a receber 
turistas que fogem de estados gelados 
para encontrar refúgio em seu território 
quentinho e acolhedor. 
Em roteiros que envolvem museus, St. 
Pete não perde para ninguém. O destino 
é a casa da maior coleção de obras 
de Salvador Dalí fora da Espanha, as 
quais estão exibidas no Salvador Dalí 
Museum. O edifício, com um projeto 
arquitetônico ousado, reúne quadros, 
desenhos, manuscritos, esculturas e 
fotografias do artista espanhol. 
O Museum of Fine Artists é outra 
referência de peso, e em seu interior 
estão mais de 4 mil peças, entre elas 
projetos de mestres como Monet, 
Cézanne, Renoir e Gauguin. As 

vítimas do holocausto também foram 
homenageadas no Florida Holocaust 
Museum, que exibe uma exposição 
permanente com documentos e 
fotografias.

Paraíso
Lojas, restaurantes e galerias de arte 
estão instalados na Beach Drive, rua 
mais movimentada do destino, e a 
estada pode (e deve!) incluir uma 
passada pelo The Pier, onde há uma 
vista arrebatadora da região e pontos 
de comércio com lojinhas interessantes. 
É inegável também que as praias de St. 
Pete atendem bem até demais amantes 
de faixas de areia branca e mar cor 
de esmeralda – são 11 km de praias 
praticamente desertas. A cidade é a 
mais próxima de Fort De Soto Park, 
área de preservação ambiental que 
tem cinco ilhas interligadas e quase 
sempre integra o ranking das melhores 
praias dos Estados Unidos. 

jorg haCKeMann/shutterstoCK.CoM sean Pavone/shutterstoCK.CoM

ST. PETERSBURG, LAND OF ART AND CULTURE
There is a region in Florida that can combine beautiful 
beaches and an admirable cultural atmosphere with 
perfection. St. Petersburg, gently known as St. Pete, 
is a city bathed by the sun. The place is used to 
welcoming tourists who are escaping cold states to 
find refuge in its warm and cozy territory. 
In tours involving museums, St. Pete lives up to its 
fame. The destination has the largest collection of 
Salvador Dali outside of Spain, which are shown at 
the Salvador Dali Museum. The building, with bold 
architecture, has pictures, drawings, manuscripts, 
sculptures and photographs by the Spanish artist. 
The Museum of Fine Artists is another reference, and 
there are more than 4 thousand pieces inside it, such 
as projects of masters such as Monet, Cezzanne, 
Renoir and Gauguin. Holocaust victims were also 
honored in the Florida Holocaust Museum, showing 
a permanent exhibition with documents and photos. 
PARADISE
Stores, restaurants, and art galleries are installed at the 
Beach Drive, busiest street in the destination, and your stay 
can (and should!) include a visit to The Pier, where there is a 
breathtaking view of the region and many interesting stores. 
It is undeniable that the beaches of St. Pete are 
great for people who love white sand beaches 
and emerald oceans – there are 11 k of practically 
deserted beaches. The city is close to Fort De Soto 
Park, area of environmental preservation that has 
five interconnected islands, and usually is part of the 
ranking of the best beaches in the United States.  
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guarda-sóis compõem o cenário exuberante da praia 
de clearWater; e o pôr do sol no píer 60 transforma o 
local em um Verdadeiro cartão-postal
sunshaDes comPose the exuberant scenario of the 
clearwater beach, anD the sunset at Pier 60 turns the Place 
into a real PostcarD

CLEARWATER E SUAS  
PRAIAS DE TIRAR O FÔLEGO

A vizinha Clearwater não fica atrás no que 
se refere a paisagens deslumbrantes e praias 
maravilhosas. Suas águas quentes e cristalinas 
atraem milhares de turistas, principalmente no 
verão, mas isso não quer dizer que ela fique 
superlotada, o que a posiciona como uma 
excelente opção para quem pode escapar de 
Orlando por alguns dias e se deliciar sob o 
sol forte e as águas límpidas do mar. 
A faixa de areia é extensa, fininha e branca, 
e a praia tem uma estrutura incrível, com 
banheiros, chuveiros e estacionamento. 
Ideal para famílias com crianças pequenas, 
praticamente não há ondas por ali, e, por 
ser bem rasinha, é mais que favorável para a 
diversão da garotada.
Ninguém deve ir embora antes do pôr do sol. 
Este momento é aguardado com ansiedade ao 
longo do dia, e, quando chega a hora, o Píer 
60 se transforma no lugar mais disputado de 
todos, com direito a feirinhas de artesanato, 
música ao vivo e cinema ao ar livre.

CLEARWATER AND ITS 
BREATHTAkING BEACHES
The neighbor Clearwater is also 
a great place for astonishing 
landscapes and wonderful beaches. 
Its warm and clear waters attract 
thousands of tourists, especially in 
summer, but that doesn’t mean it is 
crowded, so it is an excellent option 
to escape Orlando for a few days 
and enjoy the sun and the clear 
ocean waters. 

The sand is extensive, fine and 
white, and the beach has an 
amazing structure, with bathrooms, 
showers and parking lot. It is ideal 
for families with young children. 
There are practically no waves there, 
and, since it is shallow, it is a great 
choice for the kids to have fun. 

No one should leave before the 
sunset. This moment is expected 
during the day, and, when it is 
time, the Pier 60 becomes the most 
disputed place of all. There are 
crafts fairs, live music and outdoor 
movies. 

OPCIONAIS TREND FUN FLORIDA
Passeio:
Clearwater Praia tour CoM alMoço
OPTIONALS TREND FUN FLORIDA
Tour:
CLEARWATER PRAIA TOUR WITH LUNCH



68 / SV

shutterstoCK

dia ensolarado em south beach, miami; e o 
anoitecer em art deco district
sunny Day in south beach, miami; anD nightfall in 
art Deco District

MIAMI: SINÔNIMO DE ELEGÂNCIA, 
CHARME E MUITO AGITO

Nas últimas décadas, cresceu 
exponencialmente o número de brasileiros 
que parte em direção a Miami tendo 
compras como principal objetivo – afinal de 
contas, não dá para negar uma passadinha 
pelo Sawgrass Mills, segundo maior outlet 
do mundo. No entanto, esta badalada 
cidade da Flórida tem muito mais que vitrines 
e preços competitivos a oferecer, e talvez 
seja este o motivo que a transformou em um 
dos destinos mais desejados do planeta. 

Miami Beach
Na prestigiadíssima Miami Beach estão 
as belas praias de South Beach – o azul 
do oceano surpreende até quem já está 
acostumado às regiões paradisíacas do 
Caribe. Percorrer os seus encantos vai muito 
além de um bom banho de mar e muito sol. 
Miami Beach é também a localização da 
Ocean Drive, uma das principais vias da 
cidade, onde é bastante comum ver carrões 
como os de filmes hollywoodianos, muitos 
deles alugados, circulando e chamando a 
atenção, e points de bares, restaurantes e 
casas noturnas. O destino também abriga o 
Art Deco District, conjunto de extravagantes 
edifícios em art déco com letreiros em néon 
que fazem sucesso entre os turistas.

MIAMI: SyNONyM OF ELEGANCE, 
CHARM AND AGITATION
In the past decades, the number of Brazilians 
going to Miami increased significantly, and 
shopping was their main goal – after all, it 
is hard not to go to Sawgrass Mills, second 
largest outlet in the world. However, this busy 
city in Florida has many more displays and 
competitive prices to offer, and maybe that 
is why it became one of the most wanted 
destinations in the planet. 
MIAMI BEACH
Prestigious Miami Beach has the most 
beautiful beaches in South Beach – the blue 
ocean surprises even those who are used to 
the paradisiac Caribbean. And knowing its 
charms means much more than a good day 
bathing in the ocean and sunbathing. 
Miami Beach is also the location of Ocean 
Drive, one of the main streets in the city, 
where it is pretty common to see big cars, 
like those in the movies, many of which are 
rented, circulating and calling the attention. It 
is also common to see bars, restaurants and 
night clubs. The destination also has the Art 
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AGENTE LEVA! 

A	TREND	 tem	pacotes	 completos	para	o	verão	de	Orlando	com	saídas	em	19,	20	ou	
21	 de	 junho.	 Destaque	 para	 a	 opção	 a	 partir	 de	10x USD 237 por pessoa, com 
hospedagem de 12 noites em apartamento duplo no universal’s Cabana bay beach 
resort, transfer in/out, 2 dias de ingresso Park bônus universal, 5 dias de ingresso 
Magia	à	Sua	Maneira	com	opção	Parque	Aquático	e	Mais	Diversão,	ingresso	SeaWorld		e	
aquática, shopping tour, 5 transfers in/out para parques disney, 1 transfer para o disney 
springs, 2 transfers in/out para seaworld  Parks e seguro-viagem. 

Confira esta e outras ofertas pelo  0800 770 7272 ou (11) 3041 7510.

Venetian pool, no bairro de coral gables; e a arte de rua 
representada no grafite de WynWood Walls
venetian Pool, in coral gables; anD the street art rePresenteD in the 
graffiti of wynwooD walls

Passeios que garantem bons cliques
O charmoso bairro de Coral Gables é garantia de belas 
fotos, com suas fontes, praças, arcos, mansões e hotéis 
luxuosos. Em dias de calor, um mergulho na Venetian 
Pool, a maior piscina artificial dos Estados Unidos, é uma 
boa escolha. 
Bal Harbour é outro point recomendado para quem 
não dispensa luxo. O bairro tem de tudo: praias, hotéis, 
shoppings, butiques, restaurantes, spa... No Bal Harbour 
Shops as lojas não negam o poder aquisitivo de quem 
passa por ali, exibindo vitrines de marcas como Chanel, 
Prada, Jimmy Choo, Ralph Lauren, Valentino e muitas outras.
O calçadão de Lincoln Road, em South Beach, é mais 
uma das marcas registradas da cidade, por concentrar 
lojas da Forever 21, Apple e Victoria’s Secret, muito 
procuradas pelos brasileiros. Quem quer conhecer 
Miami de verdade precisa fazer uma caminhada pela 
área, que exala energia, badalação e muita elegância. 
O destino é famoso também pela intensa veia cultural e, sendo 
assim, vale conhecer o Vizcaya Museum & Gardens, antiga 
residência de inverno de James Deering, magnata americano. 
A propriedade – quase uma vila! – tem 34 belíssimos quartos 
e maravilhosos jardins. O Miami Art Museum, com um acervo 
sensacional de arte contemporânea e moderna, assim como 
o Perez Art Museum, com a exposição de obras que seguem 
o mesmo estilo, são outras duas ótimas opções. 
Já quem prefere um passeio mais descolado não pode 
deixar de visitar a região de Wynwood Walls, com 
galerias de arte e muros grafitados – inclusive, há marcas 
de talentos brasileiros por ali, como é o caso dos grafites 
assinados pela dupla Os Gêmeos. 
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OPCIONAIS TREND FUN FLORIDA
Passeio:
1 dia eM MiaMi
OPTIONALS TREND FUN FLORIDA
Tour:
1 DAy IN MIAMI

Deco District, set of extravagant art deco buildings with neon letters that are 
a hit among tourists. 
TOURS GUARANTEE GOOD CLICkS
The charming neighborhood of Coral Gables is a place for great pictures, with its 
fountains, squares, arches, mansions and luxurious hotel. On hot days, a dive in 
the Venetian Pool, the largest artificial pool in the United States, is a good choice. 
Bal Harbour is another point recommended for people who love some luxury. 
The neighborhood has it all: beaches, hotels, malls, boutiques, restaurants, 
spa… at the Bal Harbour Shops, the stores cannot deny the purchasing power 
of their buyers, showing displays of brands like Chanel, Prada, Jimmy Choo, 
Ralph Lauren, Valentino, and many others. 
Lincoln Road sidewalk, in South Beach, is another one of the trend marks of 
the city for concentrating stores like Forever 21, Apple and Victoria’s Secret, 
all loved by Brazilians. Whoever wants to get to know the real Miami has to 
walk around there. The place has energy, agitation and a lot of elegance. 
The destination is also famous for the intensive culture, so, it is Worth to see 
the Vizcaya Museum and Gardens, old winter residence of James Deering, 
American magnate. The property – almost a village! – has 34 beautiful rooms 
and wonderful gardens. The Miami Art Museum, with an amazing collection 
of contemporary and modern art, as well as the Perez Art Museum, with the 
exhibition of pieces in the same style, are two other great options.
If you prefer a cooler ride, it is important to visit the region of Wynwood 
Walls, with art galleries and graffiti walls – there are also some Brazilian 
talents over there, as is the case of the Brazilians Os Gêmeos.
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SERVIÇO

COMO CHEGAR
Há voos regulares saindo de São Paulo e de outras capitais do Brasil com 
destino a Orlando. Diretamente para a cidade, a única opção é pegar um 
voo da TAM a partir de São Paulo. American Airlines, Copa Airlines, Delta 
e United têm voos com escala no Panamá, Miami ou outras cidades dos 
Estados Unidos.
Voos diretos para Miami com saída de capitais brasileiras são 
operados pela American Airlines e TAM, enquanto Copa e Delta 
contam com rotas com conexões. Para chegar a Kissimmee, St. 
Petersburg e Clearwater, o ideal é desembarcar no aeroporto de 
Orlando e recorrer a transfers, locação de carros ou táxi.

O QUE LEVAR
A organização da mala vai depender da programação e do período da 
viagem, mas, em termos gerais, a preferência é por roupas informais, leves e 
confortáveis. Quanto aos calçados, a sugestão é tênis ou sapatos similares, 
devido às grandes distâncias a serem percorridas nos parques temáticos. 
Vale levar trocas de roupa mais elegantes para jantares em restaurantes 
refinados e espetáculos noturnos. Trajes de banho, chapéu ou boné, óculos 
de sol e protetor solar são fundamentais no verão e nas visitas às praias e 
aos parques aquáticos.

GASTRONOMIA
As cidades da Flórida contam com opções culinárias que incluem tanto as 
famosas redes de fast-food quanto restaurantes mais requintados – neste 
caso, reservas podem ser necessárias. No destino é possível encontrar todos 
os tipos de comida, satisfazendo gostos, bolsos e paladares diferentes.

FUSO HORÁRIO
-2h (Miami, Kissimmee, St. Petersburg e Clearwater) – horário de Brasília.
-1h (Orlando) – horário de Brasília. 

IDIOMA
Inglês.

QUANDO IR
A Flórida pode ser visitada em qualquer época do ano, mas, se a 
viagem incluir parques aquáticos, recomenda-se evitar o inverno (entre 
o final de dezembro e o término de março). Quem estiver em busca de 
dias com menos probabilidade de chuva deve priorizar a primavera 
(entre março e junho) ou o outono (setembro a dezembro). 

MOEDA
Dólar norte-americano.

DOCUMENTAÇÃO
É necessário ter passaporte e visto para entrar nos Estados Unidos, com 
validade suficiente para cobrir o período da estada no país. A exigência 
de validade mínima de seis meses para os documentos não se aplica a 
brasileiros.

paRa SabER maIS:
www.CITyOFOrlANDO.NET/ 
www.mIAmIgOV.COm/hOmE/ 
www.STPETE.Org/      
www.myClEArwATEr.COm/gOV/ 

SERVICE
HOW TO GET THERE
There are regular flights leaving from São Paulo and other capitals in Brazil 
towards Orlando. Directly to the city, the only choice is to get a TAM flight 
leaving from São Paulo. American Airlines, Copa Airlines, Delta and United have 
flights with stops in Panama, Miami or other cities of the United States. 
Direct flights to Miami leaving from Brazilian capitals are operated by American 
Airlines and TAM, whereas Copa and Delta have routes with connections. To 
get to kissimmee, St. Petersburg and Clearwater, it is better to disembark in the 
Orlando airport and use local shuttle services, car rentals or taxi. 
WHEN TO GO
Florida can be visited at any time of the year, but if the trip includes water parks, 
it is recommended to avoid winter (from the end of December to the end of 
March). If your clients are looking for days with lower probability of rain, choose 
the winter (from March to June) or autumn (September to December). 
WHAT TO TAKE
The luggage organization will depend on the schedule and the period of the 
trip, but, in general terms, choose informal, light and comfortable clothes. As 
to shoes, the suggestion is to take sneakers or similar shoes, because of the 
long distances to be walked in the theme parks. It is worth it to take more 
elegant clothes for dinners in refined restaurants and night shows. Bathing 
suits, hats or caps, sunglasses and sunscreen are essential during summer, for 
visiting the beaches and the water parks. 
TIME ZONE
-2h (Miami, kissimmee, St. Petersburg and Clearwater) – time in Brasília.
-1h (Orlando) – time in Brasília. 
LANGUAGE 
English.
GASTRONOMY
The cities of Florida count on culinary options including both the famous fast 
food chains and more refined restaurants – in this case, reservations might 
be necessary. In the destination, it is possible to find all types of food, for all 
tastes and pockets. 
CURRENCY
North-American dollar. 
DOCUMENTS
It is necessary to have a passport and a visa to enter the USA, with sufficient 
validity to cover the period of stay in the country. The requirement of at least six 
months for the documents does not apply for Brazilians.    
USEFUL INFORMATION
Electric energy:110 V. 
Plugs: due to the different shape of plugs, take a universal adaptor.
Calls to Brazil: 011 + 55 + city code + telephone number.
Tips: unlike in Brazil, in the USA tips are not considered as an optional, even 
though it is not included in the bill. Not giving it is seen as a rude atitude. In 
restaurants and bars, it varies from 10 to 20%; in cabs, the additional is 15% of 
the race value. For luggage carriers, offering US$ 1 per bag is enough. 
KNOW MORE AT:
WWW.CITYOFORLANDO.NET/ 
WWW.MIAMIGOV.COM/HOME/ 
WWW.STPETE.ORG/      
WWW.MYCLEARWATER.COM/GOV/  

COMBOS EXCLUSIVOS TREND FUN FLORIDA
COMBO TREND FUN FLORIDA – BÁSICO
INCLUI:	1	DIA	BÁSICO	DISNEY	MAGIA	À	SUA	MANEIRA	+	2	DIAS	PARQUE	
bÔnus universal + 1 dia single day seaworld.

COMBO TREND FUN FLORIDA – AÇÃO
INCLUI:	2	DIAS	BÁSICOS	DISNEY	MAGIA	À	SUA	MANEIRA	+	2	DIAS	PARQUE	
bÔnus universal + 2 dias de visitas ao seaworld ParKs. 

COMBO TREND FUN FLORIDA – ESPECIAL
INCLUI:	4	DIAS	BÁSICOS	DISNEY	MAGIA	À	SUA	MANEIRA	+	2	DIAS	PARQUE	
bÔnus universal + 3 dias de visitas ao seaworld ParKs.
EXCLUSIVE TREND FUN FLORIDA COMBOS
COMBO TREND FUN FLORIDA – BASIC
INCLUDES: 1 BASIC DAy DISNEy MAGIC AT yOUR WAy + 2 DAyS 
BONUS UNIVERSAL PARk + 1 SINGLE DAy SEAWORLD.
COMBO TREND FUN FLORIDA – ACTION
INCLUDES: 2 BASIC DAyS DISNEy MAGIC AT yOUR WAy + 2 DAyS 
BONUS UNIVERSAL PARk + 2 DAyS OF VISITS TO THE SEAWORLD PARkS.
COMBO TREND FUN FLORIDA – SPECIAL 
INCLUDES: 4 BASIC DAyS DISNEy MAGIC AT yOUR WAy + 2 DAyS 
UNIVERSAL PARk BONUS + 3 DAyS OF VISITS TO THE SEAWORLD PARkS.

INFORMAÇÕES ÚTEIS
energia elétrica: 110 V.
Plugues: devido ao formato diferente de tomadas, é essencial levar um 
adaptador universal.
Ligações para o Brasil: 011 + 55 + código da cidade + telefone.
gorjetas: diferentemente do Brasil, nos Estados Unidos a gorjeta não é 
considerada algo opcional, embora não esteja inclusa na conta. Deixar de dá-
la é visto como uma atitude rude. Em restaurantes e bares, ela varia entre 10% 
e 20%; já no caso de táxis, o adicional fica em 15% do valor da corrida. 
Para carregadores de mala, oferecer USD 1 por mala está de bom tamanho.
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Hotel internacional

O resOrt abriga 17 
restaurantes e lOunges, 
business center, piscinas 
aquecidas, jacuzzis, praia 
artificial, quadras de tÊnis e 
gOlfe, academias e spa

Fotos Arquivo Hotel

Que tal hospedar o seu passageiro em 
um ambiente mágico, com serviço 
superior, luxuosas instalações 

e estrutura impecável – tudo isso com a 
assinatura Disney? Perfeito para famílias, o 
Walt Disney World Swan and Dolphin Resort 
tem um único objetivo: transformar viagens 
em verdadeiros sonhos. 

ACOMODAçõES ESPECIAIS
Dividido em dois setores – Dolphin e Swan –, 
conta com 2.267 amplos apartamentos, 
que combinam o estilo vanguarda com 
um luxo gracioso. São sete categorias de 
quartos – incluindo apartamentos acessíveis e 
totalmente adaptados –, que se diferenciam 
entre si pelo tamanho e, sobretudo, pelas 
facilidades oferecidas ao hóspede. 
De maneira geral, as acomodações 
disponibilizam televisão HD, cofre, ferro 
e tábua de passar roupa, secador de 
cabelo, frigobar, wi-fi de alta velocidade, 
cafeteira, room service 24 horas e espelho THE RESORT HAS 17 RESTAURANTS AND 

LOUNGES, BUSINESS CENTER, WARM 
POOLS, JACUZZIS, ARTIFICIAL BEACH, GyMS, 
TENNIS AND GOLF COURTS AND SPA
How about housing your passenger in a magical 
environment with qualified services, luxurious 
rooms and impeccable structure - all of that 
signed by Disney? Perfect for families, the Walt 
Disney World Swan and Dolphin Resort has a 
single goal: turning trips into real dreams.

SPECIAL ROOMS
Divided in two sectors - Dolphin and Swan -, 
there are 2,267 large apartments matching the 
vanguard style with gracious luxury. There are 
seven categories of rooms - including accessible 
and totally adapted ones -, which are different 
for their size and, mostly, for the facilities offered 
to the guest. 
Generally, rooms have HD television, safe, 
ironing boards and iron, hair drier, minibar, high 
speed wi-fi, coffee maker, 24-hour room service 
and mirror for makeup, besides spectacular views 
and super comfortable beds

FUN AND DREAM SPA
The resort has 17 restaurants and lounges, business 
center, five warm swimming pools, jacuzzi, artificial 
white sand beaches, two gyms, tennis and golf 
courts. Guests have access to a concierge service, 
free gym classes, recreational activities, laundry 
and Camp Dolphin, with games and supervised 
activities for children aged between 4 and 12 
years. Another differential is the Mandara Spa, 
relaxation oasis formed by gardens, meditation 
areas, massages and beauty salon.
There are other exclusive benefits for people going 
to Disney, like the possibility of having lunch or 
dinner next to the famous Disney characters, 
buying tickets to the park in the hotel and using 
the free transportation to any part of the complex.

WAlt DIsNey WORlD 
swAn And dOLPHIn REsORT

iluminado para maquiagem, além de vistas 
espetaculares e camas superconfortáveis. 

DIVERSãO E SPA DOS SONHOS
O resort abriga 17 restaurantes e lounges, 
business center, cinco piscinas aquecidas, 
jacuzzis, praia artificial de areias brancas, 
duas academias e quadras de tênis e golfe. Os 
hóspedes têm acesso a serviço de concierge, 
aulas gratuitas de ginástica, atividades 
recreativas, lavanderia e ao Camp Dolphin, 
com jogos e atividades supervisionadas para 
crianças entre 4 e 12 anos. Outro diferencial 
é o Mandara Spa, oásis de relaxamento 
formado por jardins, ambientes de meditação, 
massagens e salão de beleza.  
Há, ainda, uma série de benefícios exclusivos 
para quem vai à Disney, como a possibilida-
de de almoçar ou jantar ao lado dos famosos 
personagens Disney, comprar ingressos para os 
parques no próprio hotel e aproveitar o transpor-
te gratuito para qualquer parte do complexo. 

AGENTE LEVA!
hospede no Walt Disney Swan and Dolphin Resort 
com a trend a partir de 10x USD 78 por pessoa, com 
hospedagem de 4 noites em apartamento duplo, transfer 
aeroporto/hotel/aeroporto e seguro-viagem.
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Fotos Arquivo Hotel

Situado no topo do edifício Brickell 
City Centre, o East, Miami 
Hotel desfruta  uma localização 

privilegiada, cercado por consagrados 
restaurantes e pelas lojas mais descoladas 
da cidade. No coração do destino mais 
latino da Flórida, o recém-inaugurado 
empreendimento hoteleiro apresenta estilo 
e design contemporâneos, mergulhando 
o visitante no clima badalado e 
descontraído de Miami. 

ESTRUTURA COMPLETA
São 352 quartos no total, incluindo oito 
suítes, cujas gigantescas janelas enfeitam 
as acomodações com vistas incríveis 
de Miami e Biscayne Bay – 89 destes 
apartamentos de um, dois e três dormitórios 
disponibilizam cozinha e comodidades 
de lavanderia, inspirando estadas mais 
longas. O luxo e o design imperam no 
interior dos quartos, estruturados com ON THE TOP OF THE BRICkELL CITy CENTRE 

BUILDING, SURROUNDED By RESTAURANTS AND 
By THE COOLEST STORES IN TOWN, THE EAST, 
MIAMI HAS CONTEMPORARy STyLE AND DESIGN
Placed on the top of the Brickel City Center building, 
the East Miami Hotel has privileged location, 
surrounded by famous restaurants and by the 
coolest stores in town. In the heart of the most Latin 
destination of Florida, the newly-launched hotel has 
contemporary style and design, inserting the visitor 
in the busy and relaxed environment of Miami.
FULL STRUCTURE
There are 352 rooms in total, including eight suites. 
The gigantic windows decorate the rooms with 
amazing views of Miami and Biscayne Bay - 89 
of these apartments of one, two, and three rooms, 
come with a kitchen and laundry facilities, inspiring 
longer stays. Luxury and design are present in the 
rooms, structured with large balconies, special 
furniture and stylish décor. 
When it comes to gastronomy, the hotel does not fall 
short. The first version of the Uruguayan restaurant 
Parados La Huella in Miami is there. Called Quinto 
La Huella, it combines simple and light dishes and a 
peaceful atmosphere. Check out Sugar, pub/garden 
on the penthouse that serves cocktails and delicious 
Asian tapas, and Domain, in the lobby, where you 
can order coffee, appetizers or a glass of wine.  
FOR ALL TASTES
EAST, Miami has eight meeting rooms for any type of 
event. Their size varies from 38 to 316 m², and there 
are versatile spaces for outdoor reunions – they all 
have panoramic windows from floor to ceiling, free 
wi-fi, audiovisual equipment, and technical support. 
People looking for fun also have a reason to 
celebrate! The hotel counts on a swimming pool 
larger than 1,8 thousand m2, a full gym and two 
luxurious suites that work as spas and provide 
relaxing services.

eAst,  
MIAMI HOTEL

amplas varandas, mobília diferenciada e 
decoração estilosa. 
No quesito gastronomia, o hotel também 
não deixa a desejar e apresenta a 
primeira versão do restaurante uruguaio 
Parador La Huella, em Miami. Chamado 
Quinto La Huella, combina pratos simples 
e leves a uma atmosfera que inspira 
tranquilidade. Vale uma visita ao Sugar, 
bar/jardim que fica na cobertura e serve 
coquetéis e deliciosas tapas no estilo 
asiático, e ao Domain, no lobby, onde 
é possível pedir um café, petiscos ou 
saborear uma taça de vinho. 

PARA TODAS AS PREFERêNCIAS
O EAST, Miami oferece oito salas de 
reuniões para qualquer tipo de evento, 
com metragem variando entre 38 e 
316 m², além de espaços versáteis 
que comportam encontros ao ar livre 
– todos têm janelas panorâmicas do 
chão ao teto, wi-fi gratuito, equipamento 
audiovisual e suporte técnico.  
Quem procura diversão também pode 
comemorar! O empreendimento conta 
com uma piscina de mais de 1,8 mil m², 
academia completa e duas luxuosas 
suítes que fazem as vezes de spa e 
oferecem serviços relaxantes. 

nO tOpO dO edifíciO brickell city 

centre, cercadO pOr restaurantes 

e pelas lOjas mais descOladas da 

cidade, O east, miami apresenta estilO 

e design cOntempOrâneOs

AGENTE LEVA!
hospede no EAST, Miami Hotel com a trend a partir 
de 10x USD 68 por pessoa, com hospedagem de 4 
noites em apartamento duplo, transfer aeroporto/hotel/
aeroporto e seguro-viagem.



Trabalhe duro.
Divirta-se bastante.
Descanse tranquilo.

Facebook: @EASTMiami     Instagram: @EASTMia 

#EASTMiami #feelingtotallyatEAST

Situado na Brickell City Centre, EAST, Miami foi criado para viajantes que estão a busca de um hotel contemporâneo, relaxado e divertido. O 
hotel oferece 352 quartos, sendo 8 suítes e 89 residências de um, dois e três quartos com janelas panorâmicas do chão ao teto, varandas com 
vistas da cidade de Miami e da Baia de Biscayne Bay, check-in and check-out virtual, nosso exclusivo restaurante uruguaio Quinto La Huella, um 
bar e lounge à beira da piscina, um bar na cobertura do hotel Sugar, fitness center 24 horas, e internet gratuita por todo o hotel.



74 / SV

A SAGA STAR WARS  
AO VIVO E EM CORES

fotos ©disney

disnEy’s Hollywood studios inaugura árEa 

basEada no fEnômEno mundial E promovE 

intEração com os lEndários pErsonagEns

MoMento diSneY



A “Força” ganhou ainda mais potência 
no Walt Disney World Resort com a 
inauguração do Star Wars Launch 

Bay, um lugar para que os fãs possam curtir 
tudo o que envolve o fenômeno da série 
de ficção científica, incluindo o Star Wars: 
Path of the Jedi, panorama cinematográfico 
da saga, e as divertidas novidades das já 
existentes atrações Star Tours – The Adventures 
Continue e Jedi Training: Trials of the Temple.
Além disso, os famosos Stormtroopers 
patrulham o Disney’s Hollywood Studios, há 
comes e bebes inspirados nos filmes e o céu 
fica colorido com o espetáculo de fogos de 
artifício Symphony in the Stars: a Galactic 
Spectacular. Vale a pena conferir!

STAR WARS LAUNCH BAY
Neste espaço multissensorial no Animation 
Courtyard, a fila foi criada com conceitos de 
arte gráfica e os visitantes podem interagir 
com os personagens, apreciar réplicas em 
tamanho real de artefatos, brincar com games 
interativos e conferir produtos temáticos.
encontros com personagens: os fãs são trans-
portados ao Lado Sombrio da Força e encon-
tram Darth Vader na área da Star Destroyer, ou 
podem ir para o Lado Luminoso ao entrarem 
na improvisada base dos rebeldes e darem de 
cara com personagens como o Chewbacca, 
o mais famoso copiloto da galáxia.
Launch Bay Theater: oferece a possibilidade 
de ouvir as mentes por detrás de Star Wars 
em curtas-metragens que incluem entrevistas 
com diretores, roteiristas, produtores e outros 
membros da equipe.
The Cantina: inspirado nas repugnantes 
figuras do “antro da escória e da vilania”, é 
perfeito para tirar fotos ao lado de elementos 
da cantina, como o holochess (mesa do 
tabuleiro de xadrez holográfico do filme).
Star Wars game Center: para brincar 
nos atuais games e nos que ainda serão 
lançados, incluindo o novo Disney Infitiny 
3.0, criado especialmente para a atração.
galerias temáticas: localizadas por todo o 
Star Wars Launch Bay, como a Celebration 

Gallery, que apresenta as naves da saga; 
a Celebration Hallway, com réplicas em 
grande escala de maquetes e cenários; e 
a Preview Gallery, com figurinos, modelos, 
droids, fotografias e ilustrações, assim como 
artefatos de Star Wars: o Despertar da Força.
Launch Bay Cargo: área para compras, onde 
é possível adquirir ilustrações e fotografias 
originais e itens para colecionadores.

STAR WARS: PATH OF THE JEDI
Os visitantes podem assistir a um filme que 
vai celebrar, cinematograficamente, todos os 
episódios (episódios I-VII) em um ambiente 
de teatro na área de Echo Lake. A produção 
recria cenas dos filmes de forma divertida, 
seguindo a viagem de Luke Skywalker.

STAR TOURS: THE ADVENTURES 
CONTINUE
Leva os visitantes a vários destinos da saga, 
onde podem interagir com os personagens 
em 3D. A tecnologia proporciona uma 
experiência realística por meio da qual os 
fãs são imersos na galáxia de Star Wars.

JEDI TRAINING: TRIALS OF THE TEMPLE
A atração inclui novos personagens e um 
novo vilão da série Star Wars Rebels. Os 
jovens rebeldes são levados a campo para 
um secreto templo Jedi a fim de enfrentar 
vilões como Darth Vader e a Sétima 
Irmã, e descobrir se eles têm as aptidões 
necessárias para ser um verdadeiro Jedi.

GASTRONOMIA DE OUTRO MUNDO
Opções gastronômicas inspiradas numa 
galáxia tão, tão distante incluem a Blue Milk 
Panna Cotta, Padawan Limeade, cupcakes 
BB-8 Lemon e Butter Cream e um drinque do 
Han Solo que acompanha a refeição infantil 
servida numa caneca temática. 
O parque receberá, em breve, uma área 
temática que levará os visitantes para um 
planeta nunca antes visto, onde haverá 
duas atrações especiais, incluindo uma 
missão secreta customizada da Millennium 
Falcon e uma aventura épica que colocará 
o visitante no meio de uma batalha. 

STAR WARS LIVE AND IN COLOUR
DISNEy’S HOLLyWOOD STUDIOS LAUNCHES AREA 
BASED ON THE GLOBAL PHENOMENON AND 
PROMOTES INTERACTION WITH THE LEGENDARy 
CHARACTERS
The “Force” became even more powerful in the Walt Disney 
World Resort, with the launch of the Star Wars Launch 
Bay, a place where fans can enjoy everything about the 
phenomenal science fiction series, including the Star Wars: 
Path of the Jedi, cinematographic panorama of the saga, 
and the fun news in the existing attractions Star Tours – The 
Adventures Continue, and Jedi Training: Trials of the Temple.
Besides, the famous Stormtroopers patrol the Disney’s 
Hollywood Studios, there are foods and drinks inspired by 
the movies, and the sky is colored with the fireworks show 
Symphony in the Stars: a Galactic Spectacular. Go and 
check it out!
STAR WARS LAUNCH BAy
In this multisensory space at the Animation Courtyard, the line 
was created based on art graphic concepts, and visitors can 
interact with characters, watch life size replicas of artifacts, 
play with interactive games and check out theme products.
Meeting with the characters: fans are transported to 
the dark side of the Force and meet Darth Vader in the 
Star Destroyer area, or they can go to the bright side by 
entering the improvised Rebellion base, where they will 
meet Chewbacca, the most famous co-pilot in the galaxy.
Launch Bay Theater: it is possible to hear the minds behind 
Star Wars in short films showing interviews with the 
directors, writers, producers and other members of the staff. 
The Cantina: inspired by the repugnant figures of the 
“galaxy of scum and villainy”, it is perfect to take pictures 
next to the canteen elements, like the holochess (holographic 
chess table from the movie).
Star Wars Game Center: to play in the current games and 
in those that are yet to be launched, including the new 
Disney Infinity 3.0, created for the attraction.
Theme galleries: located all around Star Wars Launch 
Bay, like the Celebration Gallery, which presents the show 
spacecraft; the Celebration Hallway, with large model 
replicas and scenarios; and the Preview Gallery, with 
costumes, models, droids, photographs, and illustration, as 
well as artifacts from Star Wars: The Force Awakens. 
Launch Bay Cargo: shopping area where it is possible to 
purchase original illustrations and pictures, as well as items 
for collectors.
STAR WARS: PATH OF THE JEDI
Visitors can watch a movie that will celebrate all of the 
episodes (I-VII) in a theater in the area of Echo Lake. The 
production recreates scenes from the movies in a fun way, 
following Luke Skywalker’s journey.
STAR TOURS: THE ADVENTURES CONTINUE
Visitors can go to many destinations in the saga, interacting 
with 3D characters. Technology provides a realistic experience 
in which fans are immersed in the Star Wars galaxy
JEDI TRAINING: TRIALS OF THE TEMPLE
The attraction includes new characters and a new villain 
of the Star Wars Rebels series. The young rebels are taken 
to a secret Jedi temple to face villains like Darth Vader and 
the Seventh Sister, and to find out if they have the necessary 
skills to become a real Jedi. 
GASTRONOMy FROM THE OUTER WORLD
Gastronomy options inspired by a galaxy far, far away 
include the Blue Milk Panna Cotta, Padawan Limeade, 
cupcakes BB-8 Lemon and Butter Cream and a Han Solo 
drink accompanying the kids menu served in a thematic cup.
The park will soon receive a thematic area that will take 
visitors to a planet that has never been seen before. 
There will be two special attractions, including a secret 
customized mission of the Millennium Falcon and an epic 
adventure that will put the visitor in the middle of a battle.
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Miami and Orlando are amazing for travelers 
all over the world, and are among the 
favorite destinations for Brazilians thanks to 
the numberless tourist attractions and nature, 
providing all ingredients to build a truly 
unforgettable experience. But besides the theme 
parks, shopping routes and busy paradisiacal 
beaches, there is a special aspect that is worth 
getting to know better: gastronomy.

When it comes to varied culinary and cozy 
places to appreciate a good meal, both 
cities have delicious surprises, full of flavors, 
special seasons and - why not? - a lot of fun. 
But, be careful: forget everything you know 
about fast food representing the new American 
classics and come with Segue Viagem on an 
incredible gastronomic tour in these two cities, 
presenting some options of restaurants that will 
surely make your client hungry!

Miami e Orlando são destinos 
que deslumbram viajantes de 
todo o mundo e que constam 

entre os lugares preferidos dos brasileiros 
pela infinidade de atrativos turísticos e 
por serem apaixonantes por natureza, 
oferecendo todos os ingredientes para 
a construção de uma experiência 
verdadeiramente inesquecível. Mas, 
além dos parques temáticos, roteiros 
de compras e das badaladas e 
paradisíacas praias, existe um ponto em 
especial que, com certeza, vale a pena 
conhecer melhor: a gastronomia. 

fast-food? QuE nada! rEstaurantEs E parQuEs tEmáticos dE orlando 

E miami sE dEstacam pEla variEdadE gastronômica
fotos divulgação

jiMMy defliPPo (be our guest)

COM O GARFO E A FACA  
na mão

HOLDING THE FORk AND THE kNIFE

FAST FOOD? NO WAy! RESTAURANTS AND THEME PARkS IN ORLANDO AND MIAMI 
STAND OUT FOR ITS GASTRONOMIC DIVERSITy

gaStronoMia

Quando o assunto é variedade culinária 
e ambientes aconchegantes para curtir 
uma boa refeição, ambas as cidades 
guardam deliciosas surpresas, recheadas 
de sabores, temperos especiais e – por 
que não? – muita diversão. Mas atenção: 
esqueça tudo o que você sabe sobre o 
fast-food representar os novos clássicos 
americanos e embarque com a Segue 
Viagem em um incrível tour gastronômico 
que percorre esses dois destinos, 
apresentando algumas opções de 
restaurantes que, sem dúvida, vão deixar 
o seu cliente com água na boca. 
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THE CHEESECAKE FACTORy (MiAMi)
A união entre um complexo de compras como o Aventura 
Mall e um dos restaurantes mais americanos que existem só 
poderia ser perfeita. O visitante pode escolher entre aperitivos, 
pizzas, frutos do mar, carnes, massas e sanduíches, mas deve, 
obrigatoriamente, deixar espaço para a sobremesa: os famosos 
cheesecakes, o carro-chefe da casa, são servidos em mais de 
40 variedades diferentes. Simplesmente imperdível! 

 http://aventuramall.com/dining.html

THE CHEESECAkE FACTORy (MIAMI)     
The union of a shopping complex like the Aventura Mall and one of the most American 
restaurants there is could only be perfect. The visitor can choose between appetizers, pizza, 
seafood, meat, pasta and sandwiches, but it is mandatory to make room for dessert: the 
famous cheesecakes, its main meal, are served in more than 40 different flavors. Just a must!

NiKKi BEACH (MiAMi)
Para aqueles que adoram a combinação entre festa, praia e 
gastronomia de primeira, o Nikki Beach é uma ótima alternativa, 
disponibilizando espaço requintado à beira da praia e estrutura 
para festas e eventos em um clima descontraído que é a cara 
de Miami. O cardápio inclui saladas, culinária japonesa e 
contemporânea, frutos do mar e as famosas carnes brancas.

 http://www.nikkibeach.com/

NIkkI BEACH (MIAMI)   
If you love the combination of party, beach and good gastronomy, the 
Nikki Beach is a great choice. Its refined seaside space and structure for 
parties and events in a comfortable environment looks just like Miami. The 
menu includes salads, Japanese and contemporary food, seafood and the 
famous white meat.

VERDE (PéREz ART MUSEUM MiAMi)
Quem disse que um almoço ou jantar não pode ser também 
um passeio cultural? O restaurante Verde, no Pérez Art Museum, 
prova que, além de possível, essa é uma experiência deliciosa. 
Com visual moderno e uma vista incrível para a lagoa Biscayne 
Bay, destaca-se pelo cardápio diversificado, que contempla de 
porções de batatas fritas a pizzas, saladas e pratos elaborados, 
preparados com ingredientes frescos e que traduzem o que há de 
melhor na gastronomia contemporânea. Bolos, doces em geral, 
coquetéis artesanais e uma completa carta de vinhos também 
podem ser degustados ali.

 http://www.pamm.org/dining

VERDE (PÉREZ ART MUSEUM MIAMI)    
Who says lunch or dinner cannot be a cultural tour? The restaurant Verde, at 
the Pérez Art Museum, proves that it is not only possible, but also delicious. 
With a modern look and an amazing view of the Biscayne Bay lagoon, the 
restaurant stands out for its diversified menu, contemplating portions of fries, 
pizzas, salads and elaborated dishes, prepared with fresh ingredients to 
translate the best of contemporary gastronomy. Cakes, sweets in general, 
crafted cocktails and a wine menu can also be tasted there.

Cendino teMe
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SECRETO (MiAMi)
Entre massas, aperitivos, carnes e sobremesas, o restaurante 
Secreto combina sabores exóticos – muitos com toques 
latinos encontrados apenas em Miami –, com um ambiente 
superaconchegante, formado por charmosas obras de arte 
criadas por artistas da região. Além do atendimento familiar, 
que simboliza a essência da cultura italiana, a casa oferece uma 
carta especial de vinhos. 

 http://secretorestaurant.com/menu/

SECRETO (MIAMI)    
With pasta, appetizers, meat and desserts, the restaurant Secreto combines exotic 
flavors - many have Latin touches found only in Miami -, with a super cozy environment 
made by charming works of art created by local artists. Besides the family service, 
symbolizing the essence of Italian culture, the house has a special wine menu.

THE BOATHOUSE (ORLANDO)
O amplo restaurante com ambientes náuticos, duas salas de jantar 
privativas para eventos e três  bares está no Disney Springs, destino 
de compras, gastronomia e lazer do Walt Disney World Resort. 
O menu gourmet inclui carnes, costelas, frutos do mar e um raw 
bar (bar de ostras). Oferece música ao vivo e passeios guiados 
a bordo de um Italian Water Taxi (táxi aquático italiano) ou de 
um Amphicar (carro-anfíbio), os quais entram na água e levam os 
visitantes em um passeio de 20 minutos pelo parque.

 https://disneyworld.disney.go.com/pt/dining/disney-
springs/boathouse-restaurant/ 

THE BOATHOUSE (ORLANDO)    
The wide restaurant with nautical theme, two private dinner rooms for events and three 
bars is on Disney Springs, destination for shopping, gastronomy and leisure at the Walt 
Disney World Resort. The gourmet menu includes meat, ribs, seafood and a "raw bar" 
(oyster). There is live music and guided tours on board of the Italian Water Taxi or an 
Amphicar, which go into the water and take visitors on a 20-minute ride around the park. 

BE OUR GUEST (ORLANDO)
Uma visita ao Magic Kingdom pode ser ainda melhor se incluir 
uma parada no Be Our Guest, inspirado no charme e na elegância 
do conto de fadas A Bela e a Fera. O local está situado na 
Nova Fantasyland e disponibiliza três belíssimos salões ricamente 
decorados – inclusive um deles é o clássico salão no qual, no 
desenho, os dois personagens rodopiam em uma pista de dança. 
Os pratos são, em sua maioria, baseados na culinária francesa, 
e os visitantes fazem seus pedidos por meio de dispositivos 
disponibilizados nas próprias mesas. No almoço prevalece o 
serviço rápido de balcão e, no jantar, o serviço completo de mesa.

 http://disneyworld.disney.go.com/dining/magic-
kingdom/be-our-guest-restaurant/ 

BE OUR GUEST (ORLANDO)    
A visit to the Magic kingdom can be even better if it includes a stop at Be Our Guest, 
inspired by the charm and elegance of the fairy tale "The Beauty and the Beast". 
The place is located in the new Fantasyland and has three beautifully decorated 
rooms - one of them is the classic room in which, in the cartoon, both characters 
dance around on the ballroom. The dishes are mostly based on the French cuisine, 
and visitors order using devices placed on the tables. For lunch, service is fast, on 
the counter, and for dinner the order is made from the table. 

Matt stroshane

@disney



JOCK LiNDSEy’S HANGAR BAR (ORLANDO)
Com temática de aviação, também está em Disney Springs. Serve coquetéis 
exclusivos e aperitivos, e se destaca pelo ambiente em homenagem aos 
filmes de Indiana Jones. Na sala principal há um amplo bar, decoração 
aeronáutica, pôsteres de viagem clássicos e cartas trocadas entre Jock, 
Indy e seus companheiros de aventura cobrindo as paredes.  

 https://disneyworld.disney.go.com/pt/dining/disney-springs/
jock-lindseys-hangar-bar/menus/

JOCk LINDSEy’S HANGAR BAR (ORLANDO)    
With the aviation theme, this bar is also in Disney Springs. There are exclusive cocktails 
and appetizers, and the place stands out for honoring the Indiana Jones movies. In 
the main room there is a wide bar, aeronautic decoration, classic travel posters and 
letters exchanged between Jock, Indy and their adventure mates covering the walls.

VIVOLI IL GELATO (ORLANDO)   
Store known for its Italian ice cream based on fresh and good ingredients, prepared 
with the same recipes from the original store in Italy - the boutique in Disney Springs 
is the second store outside of Italy. The artisans use local and seasonal products, 
with imported powdered chocolate, hazelnut and pistachio. Vivoli also serves the 
traditional Italian Panini, biscotti, caffé espresso and sweet pies.

ViVOLi iL GELATO (ORLANDO)
Loja conhecida pelo sorvete italiano à base de ingredientes frescos 
e da melhor qualidade, preparado com as mesmas receitas da loja 
original da Itália – a boutique em Disney Springs é a segunda fora da 
Itália. Os artesãos usam produtos locais e sazonais, com chocolate 
em pó, avelã e pistache importados. A Vivoli também serve panini 
italiano tradicional, biscotti, café expresso e tortas doces.

 https://disneyworld.disney.go.com/dining/disney-springs/vivoli-il-gelato/ 

@disney

@disney
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conSUMo

confira os mimos E rEcordaçõEs mais lEgais 
dos parQuEs tEmáticos da cidadE QuE fazEm 
a alEgria dE QualQuEr visitantE
fotos divulgação

aCervo disneyOrlando reserva muitas surpresas 
para quem a visita – seja pela 
primeira ou pela décima vez – 

e é praticamente impossível passar pelo 
destino sem querer levar um pouquinho 
desta experiência mágica na bagagem, 
mesmo porque ali estão alguns dos 
melhores (e maiores!) parques temáticos 
do mundo. 
Para garantir que as boas lembranças 
da viagem do seu cliente durem muito 
tempo, a Segue Viagem selecionou 
alguns mimos imperdíveis que têm o 
toque incrível e todo particular do Walt 
Disney World Resort, do Universal 
Orlando Resort e do SeaWorld Parks & 
Entertainment. Confira! 

A MAGIA DE ORLANDO 
TRADUZIDA EM PRESENTES

MICkEy MOUSE'S GLOVE
AVAILALBLE IN THE DISNEy SPRINGS STORES OR IN THE 

THEME PARkS
There is nothing like looking at your hands and feeling part of the 

emotion promoted by Disney all the time. With LED technology, 
the glove allows the visitor to participate in one of the shows 
performed in the complex by lighting up at the same time, or 

with the same colors of the scenes shown in the performances 
- not to mention the unique opportunity to use an item related to 

the most loved mouse in the planet.  

THE MAGIC OF 
ORLANDO TRANSLATED 
IN PRESENTS
CHECk OUT THE COOLEST 
SOUVENIRS FROM THE CITy'S 
THEME PARkS
Orlando has a lot of surprises for its 
visitors - both visiting for the first or 
the tenth time - and it is practically 
impossible to go there without carrying 
a little of this magical experience in 
the luggage, also because there are 
some of the best (and largest) theme 
parks in the world.
To make sure the good memories 
of your client's trip last for a long 
time, Segue Viagem selected some 
great souvenirs with the amazing 
and unique touch of the Walt 
Disney World Resort, from Universal 
Orlando Resort and SeaWorld Parks 
& Entertainment. Check them out!

luva do micKeY mouse
DISPONíVEL EM LOJAS DO DISNEY 

SPRINGS OU NOS PARQUES TEMáTICOS
Não há nada como olhar para as mãos e se sentir 

parte da emoção promovida a todo instante pela 
Disney. Dotada de tecnologia LED, a luva permite que 

o visitante participe dos espetáculos realizados no 
complexo ao se iluminar no mesmo momento ou com 

a mesma cor das cenas exibidas nos shows – isso sem 
mencionar a oportunidade única de utilizar um item 

relacionado ao ratinho mais amado do planeta.  

STUFFED SHAMU 
EMPORIUM – SEAWORLD ORLANDO 
The most famous whale in the world, which lives in SeaWorld 
Orlando, can fit in your client's luggage and is by far one of 
the most sold products. It is a soft and beautiful souvenir of the 
park, besides an excellent present for adults and children. 

shamu de pelÚcia
EMPORIUM – SEAWORLD ORLANDO 
A baleia mais famosa do mundo, que mora no SeaWorld 
Orlando, cabe na mala do seu cliente e é, de longe, um 
dos produtos mais comprados pelos visitantes. A pelúcia é 
fofinha e, além de uma linda recordação do parque, é uma 
excelente opção de presente para adultos e crianças. 
seaworldparks.com 
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aCervo disney

HARRy POTTER'S INTERACTIVE WAND
UNIVERSAL ORLANDO RESORT
Now we can know how it feels like to make spells like Harry Potter. This 
object guarantees magical experiences In the areas of The Wizarding 
World of Harry Potter - Hogsmeade (Universal's Islands of Adventure) and 
Diagon Alley (Universal Studios Florida). It comes with a charming box and 
a map indicating where it can be used in the parks.

bracelete com silhueta do micKeY mouse
DISPONíVEL EM LOJAS DO DISNEY SPRINGS OU 

NOS PARQUES TEMáTICOS
Assinada pela marca Pandora, esta linda pulseira de prata esterlina 

tem a silhueta inconfundível do Mickey Mouse no pingente. A delicada 
peça é cravejada de pedrinhas brilhantes, as quais dão um brilho 

especial ao acessório. O bracelete está disponível em vários tamanhos.

UNIVERSAL kEy CHAIN
UNIVERSAL ORLANDO® RESORT
This little metal key chain, made in golden and 
silver tones, is one of the most sold products in 
the stores of Universal Orlando Resort, since 
it represents the main symbol of the complex 
- besides, it is useful for everybody. The globe 
spins around the golden frame, and is the ideal 
present if you don't want to forget the emotion 
experienced in the Universal parks. 

chaveiro universal
UNIVERSAL ORLANDO® RESORT
Este chaveirinho em metal, feito em tons 
de ouro e prata, é um dos produtos mais 
vendidos nas lojas do Universal Orlando 
Resort por representar o principal símbolo 
do complexo – além de ser útil para 
qualquer pessoa. O globo gira na moldura 
dourada e é o presente ideal para quem 
não quer se esquecer da emoção que os 
parques da Universal proporcionam. 
www.universalorlando.com

* Serviço de transporte ao cliente gratuito mediante 
agendamento com 24 horas de antecedência.
Itinerário: Hotel> Loja> Hotel

BRACELET WITH MICkEy MOUSE SILHOUETTE
AVAILALBLE IN THE DISNEy SPRINGS STORES OR IN THE THEME PARkS

Signed by Pandora, this beautiful sterling silver bracelet has the unmistakable 
Mickey Mouse silhouette pendant. The delicate piece is studded with shiny rocks, 

so the accessory has a special glow. The bracelet is available in different sizes.

varinha interativa do harrY potter
UNIVERSAL ORLANDO RESORT
Agora dá para saber como é soltar feitiços com uma varinha interativa igual  
à de Harry Potter. Este objeto garante experiências mágicas nas áreas The 
Wizarding World of Harry Potter – Hogsmeade (Universal’s Islands of Adventure) 
e Diagon Alley (Universal Studios Florida). Acompanha uma charmosa caixa e 
um mapa que indica os pontos onde pode ser utilizada nos parques.
www.universalorlando.com
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André SAntoro
Santoro Turismo
Brasília (DF)

“O ponto alto da nossa lua de mel foi a 
paradisíaca Hamilton Island, na Austrália. 
A ilha conta com três linhas de ônibus 
gratuitas para os visitantes e moradores, o 
que auxilia muito o deslocamento. O mar é 
transparente e com uma temperatura bem 
quente, o que difere do resto da Austrália. 
Possui ainda excelentes restaurantes e é 
porta de entrada para a barreira de corais. 
Destino perfeito.”

“The highlight of our honeymoon was the paradisiac 
Hamilton Island, in Australia. The island has three free 
bus lines for visitors and residents, so it is very easy to 
use transportation. The sea is transparent and warm, 
so it is very different from the rest of Australia. There 
are excellent restaurants and it is the entrance door to 
the coral barrier. Perfect destination.”

Bruno omori  
Presidente da aBiH-SP
São Paulo (SP)

fotos arquivo Pessoal

pelo MUndo

O mundo é repleto de destinos maravilhosos para se visitar, e 
existe uma pessoa que o entende melhor do que ninguém: você, 
agente de viagens. E como a teoria é sempre melhor se aliada 

à prática, deixar o escritório para trás e conhecer de pertinho uma 
região completamente nova é tão fascinante para você quanto é para 
o seu cliente. Está curioso para saber quais destinos os profissionais da 
sua área mais gostam? A Segue Viagem compartilha com você!

TRAVEL IS GOOD... AND THE AGENTS LIkE IT
The world is full of wonderful destinations to visit, and there is one person who understands 
it better than anyone: you, travel agent. And since theory is always better with practice, 
leaving the office behind and knowing a completely new region up close is so fascinating 
for you as it is for your client. Are you curious to know what the favorite destinations of 
professionals in your field are? Segue Viagem shares them with you! 

VIAJAr É BOm...  
E O AgENTE gOSTA

“O Vale do Ribeira, no estado de São Paulo, é uma excelente opção para 
um roteiro completo de turismo. Em Ilha Comprida, além de parque 
aquático, há dunas e passeios de catamarã no rio Ribeira do Iguape. Na 
cidade de Iguape, por sua vez, existe a primeira casa de fundição do Brasil, 
assim como um cenário histórico do tempo da colonização. Em Eldorado 
temos a Caverna do Diabo, onde existe uma aldeia indígena e o circuito 
quilombola. A região também tem a maior reserva de mata atlântica do 
Brasil, com mais de 250 espécies de pássaros.”

“Vale do Ribeira, in the state of São Paulo, is an excellent choice for a complete tour. In Ilha 
Comprida there is not only a water park, but also dunes and catamaran rides in river Ribeira 
do Iguape. The first foundry of Brazil is in the city of Iguape, as well as a historic scenario from 
the times of colonization. The Cave of the Devil (Caverna do Diabo) is in Eldorado, where there 
is also an indigenous village and the quilombola circuit. The region also has the largest mata 
atlântica reserve in Brazil, with more than 250 species of birds.”

ClAudio Perrelli  
Lysturismo
maceió (aL)
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QuER APARECER AQuI?  
Envie seu depoimento para  
segueviagem@trendoperadora.com.br

VAneSSA CozzA
gmX Travel
Bauru (SP)

“Dubai encanta, deslumbra e surpreende com a arquitetura incrível de seus 
prédios mirabolantes, como o Burj Al Arab (o famoso prédio em formato de 
vela), o Burj Khalifa (maior prédio do mundo), as mesquitas, os shoppings... É 
tudo muito luxuoso. A  visita à Mesquita de Jumeirah promove um mergulho 
nos costumes religiosos, exigindo véu para cobrir os cabelos, mangas e saias 
longas – inclusive, só é permitido entrar se estiver descalço. O passeio com um 
4x4 no deserto traz aventura para a viagem e acaba com um jantar no meio 
do nada, em um acampamento beduíno, com música, dança e comida típica. 
Abu Dhabi é outra cidade maravilhosa e onde fica o templo da Fórmula 1: 
o autódromo e o Parque da Ferrari são imperdíveis. Em Dubai e Abu Dhabi 
sempre há novidades para turistas com sede de beleza.”

“Dubai is charming, surprising and amazing, with the incredible architecture of its different buildings, 
like the Burj Al Arab (famous building shaped like a sailing boat), the Burj khalifa (largest building in 
the world), the mosques, the malls… all very luxurious. A visit to the Jumeirah Mosque allows the tourist 
to experience the religious tradition; a veil to cover the hair, long sleeves and shirts are required – it 
is not allowed to enter with shoes. The 4x4 ride in the desert makes the trip more adventurous and 
finishes with a dinner in the middle nowhere, in a Bedouin camp, with typical music, dance and food. 
Abu Dhabi is also a wonderful city and the temple of Formula 1: the racetrack and the Ferrari Park are 
must-see points. In Dubai and Abu Dhabi, there is also news for tourists who are looking for beauty."

“São Francisco, nos Estados unidos, nos surpreendeu por ser 
quase totalmente cercada por água. Não é à toa que muitas 
atrações turísticas estão ligadas à costa. Quem caminha pela 
área do Fisherman's Warf não imagina que no século 19 
ali era um porto de pescadores e o principal mercado de 
peixes da cidade, com muitos frutos do mar e a tradicional 
sopa de caranguejo no pão tipo italiano (clam chowder) 
– o restaurante Boudin é uma ótima dica. A comunidade 
oriental do destino (Chinatown) é a mais antiga do país e 
a maior do mundo fora da Ásia. Vale a pena conhecer. um 
pedacinho do Japão o aguarda no jardim japonês dentro do 
Golden Gate Park, com construções do tipo pagode, portais 
de madeira, pontes circulares, bonsais e vegetações típicas. 
Em São Francisco, as compras são feitas na rua e as grandes 
marcas estão na região da union Square.” 

João limA CoimBrA Filho

Coimbratur agência de Viagens e Turismo

Joinville (SC)

“I have recently visited Singapore and was charmed by this tiny 
city-State, with about 720 km2, five million residents and unique 
organization, neatness, safety and beauty. People are extremely 
cozy and polite, strongly influenced by India, Indonesia and 
China. Regarding gastronomy, there are good international 
restaurants, besides typical food, which is delicious. Architecture 
is outstanding. An example is the Marina Bay hotel (Picture), in 
the Singapore Bay, with the projection of three towers and a 
surfboard connecting them. There is also an infinity edge pool. It 
is a destination to live and enjoy. I recommend it."

“Visitei recentemente Singapura e fiquei 
encantado com esta minúscula cidade-estado, 
com cerca de 720 km², cinco milhões de 
habitantes e de uma organização, limpeza, 
segurança e beleza ímpares. O povo é 
extremamente acolhedor e educado, com forte 
influência da Índia, Indonésia e China. Com 
relação à gastronomia, há bons restaurantes 
internacionais, além da comida típica, que é 
maravilhosa. A arquitetura é um show à parte, 
como o famoso hotel Marina Bay (foto), na baía 
de Singapura, com projeção de três torres e uma 
prancha de surfe que liga essas três torres, e na 
qual está uma piscina de borda infinita. É um 
destino para se viver e curtir. Recomendo.”

“San Francisco, in the United States, has surprised us for being almost entirely 
surrounded by water. That is why most tourist attractions are near the coast. If you 
are walking through the Fisherman’s Warf area, it is hard to imagine that, in the 
XIX century, it used to be a fishermen harbor and the main fish market in town, with 
seafood and the traditional crab soup in Italian bread (clam chowder) – the Boudin 
is a great tip. The Eastern community (Chinatown) is the oldest in the country, and the 
largest outside of Asia. It is worth it to see it. A small piece of Japan waits for you in 
the Japanese garden inside the Golden Gate Park, with pagoda buildings, wooden 
portals, circular bridges, bonsais and typical vegetation. Outdoor shopping and 
major brands can be found in the Union Square region."
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parceria

A TREND Operadora aposta na renovação de 
parcerias e na celebração de contratos com 
novos fornecedores, ampliando o alcance 

da marca em âmbito nacional e internacional. E 
como o principal objetivo da empresa é ajudar 
você, agente de viagens, a ter cada vez mais 
sucesso, a Segue Viagem reúne aqui algumas 
das principais novidades que prometem tornar este 
primeiro semestre muito promissor. Confira!

hOTÉIS OU CASAS NOS STATES?  
A TrEND TEm OS DOIS
Os Estados Unidos representam, hoje, um dos 
mercados mais vendidos da empresa, o que explica 
a reaproximação com o VPI Hotels Collection, 
responsável pela gestão de hotéis como Hilton 
Garden Inn Miami South Beach, Hotel Urbano at 
Brickell, Colony Hotel, Farfield Inn & Suites Miami 
Airport South, Holiday Inn Express Miami Airport 

INCREASING PORTFOLIO, 
EXPANDING HORIZONS...
CHECk OUT SOME OF THE NEW HOTEL 
PARTNERS OF TREND IN THE UNITED 
STATES AND IN BRAZIL

TREND Operator is betting on new partnerships 
and on celebrating contracts with new suppliers, 
increasing the brand’s reach both nationally 
and internationally. And since the main goal 
of the company is to help you, travel agent, to 
be more and more successful, Segue Viagem 
gathers some of the main promising news for 
this first semester. Check it out!

HOTELS OR HOUSES IN THE STATES? TREND 
HAS BOTH
The United States now represent one of the 
most sold markets in the company, which 
explains the re-approximation with the VPI 
Hotels Collection, in charge of managing 
hotels such as the Hilton Garden Inn Miami 
South Beach, Hotel Urbano at Brickell, Colony 
hotel, Farfield Inn & Suites Miami Airport South, 
Holiday Inn Express Miami Airport Doral Area, 

fotos arquivo hotel

COnfIRA ALGuns dOs nOvOs PARCEIROs 

dE HOsPEdAGEM dA TREnd nOs EsTAdOs 

unIdOs E nO BRAsIL

AUMENTA O PORTFÓLIO, 
EXPANDEM OS 
HORIZONTES...
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Doral Area, Kent Hotel e Quality Inn 
Miami Airport West/Doral Area. 
“Desde que retomamos esta 
parceria, nosso sistema de 
reservas disponibiliza tarifas 
supercompetitivas para estes 
empreendimentos hoteleiros, 
oferecendo, assim, um argumento 
de vendas a mais para os agentes de 
viagens, que têm a oportunidade de 
conciliar qualidade e preços baixos 
em um destino que os brasileiros 
adoram”, declara Simone Araújo, 
diretora de Produtos para Estados 
Unidos e Canadá da operadora. 
E se o seu cliente preferir se 
hospedar em casas ao passear 
pelos queridinhos Orlando e 
Miami, a TREND também tem 

uma novidade. Recentemente, a 
organização fechou uma parceria 
com a Vacation Homes Collection 
(VHC), fornecedor especializado 
na locação de casas de férias 
em ambos os destinos norte-
americanos.
As residências são amplas, 
modernas e elegantemente 
decoradas, atendendo bem desde 
famílias pequenas a grandes 
grupos. “Muito mais do que preços 
vantajosos, o cliente tem acesso 
a serviços de alto padrão, com 
foco na qualidade e necessidade 
específica de cada um, além 
de atendimento 24 horas em 
português, inglês e espanhol”, 
comenta a diretora.

kent Hotel and Quality Inn Miami Airport 
West/Doral Area. 
“Ever since we restarted this partnership, our 
reservation system provides super-competitive 
rates for these hotels, thus offering an extra 
sales argument for travel agents, who have 
the opportunity of combining quality and low 
prices in a destination loved by Brazilians”, 
says Simone Araújo, director of Products United 
States and Canada at the operator. 
And if the client prefers to stay in houses 
while traveling around Orlando and Miami, 
TREND also has news for you. Recently, the 
organization closed a new deal with Vacation 
Homes Collection (VHC), a supplier specialized 
in renting vacation houses in both North-
American destinations.
The houses are large, modern and elegantly 
decorated, so they serve both small families 
and large groups. “More than advantageous 
prices, the client has access to high-standard 
services, focused on the specific quality and 
need of each person, besides the 24-hour 
service in Portuguese, English and Spanish”, 
says the director. 

no sentido horário: detalhe 
do quarto do hotel urbano 
at brickell; área da piscina 
do farfield inn & suites miami 
airport south; e recorte da 
Vista do hilton garden inn miami 
south beach
clockwise: Detail of the room in hotel 
urbano at brickell; swimming Pool at 
the farfielD in & suites miami airPort 
south; anD Part of the view from the 
hilton garDen inn miami south beach



86 / SV

NOVOS hOTÉIS NO 
POrTFÓlIO NACIONAl
Na região Sul do Brasil, na cidade de 
Cornélio Procópio (PR), mais um hotel 
entrou para a relação de produtos TREND: 
o Aguativa Golf Resort. A preservação 
da natureza é uma de suas premissas, 
visto que, além de estar localizado em 
uma rica área verde, adota medidas 
como compostagem, coleta seletiva do 
lixo, reciclagem e economia de água 
como hábitos praticados por todos. As 
acomodações zelam pelo conforto dos 
hóspedes e estão distribuídas em sete 
charmosas vilas.
Por falar em área verde, a TREND 
também incluiu em seu portfólio o Hotel 
Fazenda Dona Francisca, em Joinville 
(SC). Cercado pela vegetação da 
mata atlântica, combina comodidade e 
conforto em cada uma das categorias de 
quartos e nas muitas opções de lazer que 
disponibiliza aos visitantes – arborismo, 
Espaço Kids, jacuzzi, massagem 
relaxante, lagos com pedalinhos, pesca, 
parede de escalada, tirolesa e sala de 
jogos são apenas alguns exemplos. 
O Grand Hyatt Rio de Janeiro, na 
Barra da Tijuca, é outra novidade. São 
436 apartamentos e suítes com vistas 
deslumbrantes para o azul-esverdeado 
do Oceano Atlântico, distribuídos em 

um projeto arquitetônico imponente. 
Mesclando conforto e serviços de luxo 
com a informalidade de um hotel na 
praia, as acomodações atendem bem 
viajantes a lazer e a negócios. A estrutura 
inclui três opções de restaurantes, fitness 
center, espaço para a realização de 
eventos (mais de 2.000 m²), sauna a 
vapor, estúdio para prática de aulas e 
atividades, e spa completo. 

Ainda em terras cariocas, agora os seus 
clientes também podem ficar hospedados 
no Quality Rio Olympic Park (antigo 
Ramada). A localização estratégica, 
próxima à Lagoa de Jacarepaguá e a 
alguns dos principais atrativos turísticos 
da Barra da Tijuca e da capital 
fluminense, é um dos seus diferenciais, 
assim como a completa estrutura para 
eventos e as acomodações que mesclam 
aconchego e bem-estar. 

“Estamos continuamente aperfeiçoando 
a nossa prateleira de produtos para 
oferecer sempre o melhor ao agente 
de viagens, já que, para que ele 
possa vender com qualidade, é preciso 
proporcionar algo fundamental para 
uma boa negociação: a certeza de ter 
em mãos um produto no qual ele confie 
e aposte todas as suas fichas”, esclarece 
Dyogo Schroeder, diretor de Produtos 
Nacionais da TREND. 

NEW HOTELS IN THE NATIONAL PORTFOLIO
In the South of Brazil, in the city of Cornélio Procópio 
(PR), another hotel entered the list of TREND products: 
the Aguativa Golf Resort. The preservation of nature is 
one of its premises, since it is located in a rich green 
area and adopts measures like composting, selective 
trash collection, recycling and water economy. The 
rooms are dedicated to making guests comfortable, 
and are distributed in seven charming villas. 
Speaking of green areas, TREND also included 
Hotel Fazenda Dona Francisca, in Joinville (SC), 
in its portfolio. Surrounded by the Atlantic forest, it 
matches comfort and convenience in each one of 
the room categories and on the many options of 
leisure offered to the visitors – tree climbing, kids 
space, Jacuzzi, relaxing massage, lakes with paddle 
boating, fishing, scaling walls, zip-line and game 
room are some of the examples.  
The Grand Hyatt Rio de Janeiro, in Barra da Tijuca, is 
another new partner. There are 436 apartments and 
suites with amazing views of the blue-green Atlantic 
Ocean, distributed in an imposing architectural 
project. Mixing comfort and luxurious services with 
the informality of a hotel on the beach, the rooms 
serve both travelers on leisure or on business well. 
The structure includes three options of restaurants, 
fitness center, space for events (more than 2,000 
m2), steam sauna, studio to practice classes and 
activities and a full spa. 
In Rio, your clients can also stay at the Quality Rio 
Olympic Park (old Ramada). The strategic location, 
close to the Jacarepaguá Lagoon and to some of the 
main tourism attractions in Barra da Tijuca, is one of 
its differentials, as well as the full structure for events 
and the rooms mixing comfort and well-being. 
“We are always working to improve our products, 
to offer the best to the travel agents, since it takes 
something essential for them to make a good deal: 
the guarantee of having a product on which they can 
rely and trust completely”, says Dyogo Schroeder, 
director of National Products at TREND.

acima, área da jacuzzi do hotel fazenda dona 
francisca; ao lado e À direita, fachada do quality 
rio olympic park. abaixo e À esquerda, estrutura de 
lazer do aguatiVa golf resort; abaixo, À direita, parte 
das instalações do grand hyatt rio de janeiro
above, area of the jácuzzi at hotel fazenDa Dona 
francisca: next anD to the right, facaDe of quality rio 
olymPic Park, anD to the left, leisure structure at aquativa 
golf resort; below, to the right, Part of the isntallations 
at the granD hyatt rio De jáneiro
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Condições gerais: tarifas por pessoa com base em cabine dupla, categoria interna. Forma de pagamento Disney Cruise Line: entrada de 7% + 10 parcelas no cartão de crédito | Costa Cruzeiros: parcelamento em 10x no cartão de 
crédito sem entrada | MSC Cruzeiros: entrada de 15% + 10 parcelas no cartão de crédito | Norwegian Cruise Line: 25% de entrada + 9x no cartão de crédito. Preços informados em reais sujeito a alteração cambial na data da compra. 
Cotação do câmbio (R$ 4,21= U$1,00 em 27/01/2016). Valores e disponibilidade estão sujeitos a alterações sem prévio aviso. Não inclui taxas de embarque (aeroporto e porto), taxas de serviços (gorjetas), extras, passeios, bebidas 
e ingressos, exceto quando mencionado. Ofertas válidas por tempo limitado ou enquanto houver disponibilidade para tarifas anunciadas. Este anúncio é destinado exclusivamente ao agente de viagens. Fotos meramente ilustrativas.

SÃO PAULO 3041 7510   OUTRAS CIDADES 0800 770 7272

CRUZEIROS@TRENDOPERADORA.COM.BR        TRENDOPERADORA.COM.BR                 

MSC MAGNÍFICA   7 NOITES                                  SAÍDA: 25/06/2016

NORWEGIAN EPIC   7 NOITES                                SAÍDA: 25/06/2016

DISNEY MAGIC   7 NOITES                                   SAÍDA: 10/09/2016

Embarque/Desembarque: Veneza
Roteiro: Trieste, Bari, Katakolon, Mikonos, 
Piraes e Dubrovnik
Tipo de cabine: Dupla Interna

Embarque/Desembarque: Barcelona
Roteiro: Nápoles, Civitavecchia, Livorno, 
Cannes e Marselha
Tipo de cabine: Dupla Interna

Embarque/Desembarque: Barcelona
Roteiro: Nápoles, Civitavecchia, Livorno  
e Monte Carlo 
Tipo de cabine: Dupla Interna

A partir de: 

R$ 1.470,00 ou entrada de  
R$ 220,00 + 10x R$ 125,00 
+ taxas por pessoa 

A partir de: 

R$ 2.160,00 ou entrada de  
R$ 540,00 + 10x R$ 162,00 
+ taxas por pessoa 

A partir de: 

R$ 4.602,00 ou entrada de  
R$ 322,00 + 10x R$ 428,00 
+ taxas por pessoa 

COSTA MEDITERRÂNEA   7 NOITES                   SAÍDA: 17/09/2016

Embarque/Desembarque: Trieste
Roteiro: Split, Kotor, Olímpia, Corfú, 
Dubrovnik e Veneza
Tipo de cabine: Dupla Interna

A partir de: 

R$ 1.239,00 ou  
10x R$ 123,90 
+ taxas por pessoa 

Embarque em uma viagem de belezas, comodidades e requintes pelo Mediterrâneo. 
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TODOS A B RDO!
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cEntral do carro crEscE Em 2015, aprimora difErEnciais 
compEtitivos E alavanca as vEndas Em parcEria com as 

agências dE viagEns

Apesar de 2015 ter sido instável 
no setor de viagens e turismo, 
seus 12 meses foram bem 

positivos para a Central do Carro, o 
que permitiu à TREND consolidar ainda 
mais a sua marca no mercado. “São 
muitos os motivos que explicam este 
bom momento: as tarifas e as condições 
comerciais foram revisadas, houve 
investimento expressivo em capacitação 
e, mais do que nunca, os laços entre 
a equipe de vendas e os agentes de 
viagens foram fortalecidos, culminando 
na realização de diversas campanhas 
ao longo do ano”, explica o gerente-
geral Roberto Aufieri.
Para ele, este cenário está diretamente 
relacionado à aproximação crescente 
da empresa com os seus fornecedores, 
o que ajuda a ampliar os benefícios 
oferecidos aos agentes e resulta em 
um tarifário cada vez mais competitivo. 

TWO-WAy STREET
CAR CENTRAL GROWS IN 2015, IMPROVES 
COMPETITIVE RATES AND TRIGGERS THE SALES IN 
PARTNERSHIP WITH TRAVEL AGENCIES
Even though 2015 was unstable in the travel and Tourism 
field, the 12 months were positive for Central Car, which 
allowed TREND to consolidate its brand in the market. 
“There are many reasons that can explain this good 
moment: the rates and commercial conditions have been 
revised, there has been expressive investment in training 
and, more than ever, the bonds between the sales team and 
the travel agents became stronger, which led to the creation 
of several campaigns throughout the year”, explains the 
general manager Roberto Aufieri.
For him, this scenario is directly related to the increasing 
approximation of the company with its suppliers, helping to 
provide more benefits for the agents, therefore resulting in 
more competitive rates. “The support and trust of the agent in 
our products and in TREND as a whole are the pillars of our 
growth, and that is why we work so hard to continue improving 
the quality of our work, available 24 hours a day”, he says. 
Corporate travelers represent the largest volume of 
national reservations, although the number of clients with 
a leisure profile also grew beyond expectations. “In both 
segments, the profile is that of a demanding passenger, 
looking for good prices without forgetting quality and, 
above all, excellent service”, says Aufieri. 
Segue Viagem talked to representatives of some travel 
agencies to understand why these partnerships work so 
well. Check it out!

“O apoio e a confiança do agente 
nos nossos produtos e na TREND 
como um todo são os pilares do nosso 
crescimento, e por isso nos empenhamos 
tanto em melhorar continuamente a 
qualidade do atendimento, disponível 
24 horas por dia”, comenta. 
Os viajantes corporativos representam 
o maior volume de reservas em âmbito 
nacional, embora clientes com perfil 
de lazer também tenham apresentado 
crescimento acima do esperado. 
“Nos dois segmentos, o perfil é de 
um passageiro exigente, que busca 
preço sem abrir mão da qualidade 
e, principalmente, de um excelente 
atendimento”, ressalta Aufieri. 
A Segue Viagem conversou com 
representantes de algumas agências 
de viagens para entender melhor o que 
leva estas parcerias a darem tão certo. 
Confira!

fotos arquivo trend

VIA DE MÃO DUPLA

noVidadeS
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POr QUE AS AgÊNCIAS DE VIAgENS ACElErAm COm A TrEND?

Utilizamos a TREND como parceira na locação 
de veículos nacionais e internacionais por ser uma 

empresa que trabalha lado a lado com os agentes de 
viagens. Os preços competitivos, a facilidade e agilidade 
para utilizar a ferramenta de reservas e os canais de 
atendimento, que vão do telefone ao chat, fazem a diferença 
na hora da escolha. A TREND é uma empresa sólida, que 
garante confiança e nos deixa mais seguros ao efetuarmos 
uma reserva, contribuindo para a manutenção da qualidade 
esperada pelos nossos serviços.”
“We use TREND as a partner to rent national and international vehicles, because 
this company works side by side with travel agents. The competitive prices, 
the facility and agility of their reservation tool and the service channels, from 
the telephone to the chat, make the difference when we choose. TREND is a 
solid company that guarantees trust and makes us safer to make a reservation, 

contributing to keep the quality expected from our services." 

Selma Morais 
Trade Turismo
Uberlândia (MG)

Nós utilizamos a TREND e sua Central do Carro pois 
o suporte operacional é impecável. Além das tarifas 

competitivas e comissionamento diferenciado, temos todas as 
locadoras em um único canal de distribuição. E se alguma 
coisa não sai de acordo com o combinado com o nosso 
cliente, rapidamente temos uma equipe envolvida e disponível 
para encontrar as soluções.”
“We use TREND and Central Car because the operational support is impeccable. 
Besides the competitive rates and the special commission, we also have all rental 
companies in a single distribution channel. And if something is not in accordance 
with the deal we made with our client, there is a team that is ready and available 
to find the solutions." 

Rubens Santos 
Polaris Viagens
São Paulo (SP)

A Renata Tur 
enxerga os 

agentes de viagens como 
o seu maior patrimônio, 
tendo como principal 
objetivo atendê-los com 
presteza e conforto, 
satisfazendo as suas 
necessidades de maneira 
eficiente. E é exatamente 
por este motivo que 
temos a TREND como 
um dos nossos melhores 
parceiros. Com a Central 
do Carro, nós, agentes, 
temos facilidade em 
encontrar o veículo de 
preferência, o portal 
é de fácil acesso, as 
faturas são detalhadas 
e sempre consigo 
pronto atendimento via 
telefone.”
“Renata Tur sees travel agents as 
their most important assets, and 
its main goal is to serve them 
fast and comfortably, meeting 
their needs efficiently. And that is 
exactly why TREND is one of our 
best partners. With Car Central, 
travel agents think it is easy to 
find a vehicle of preference, 
the website is easy to access, 
invoices are detailed and I can 
always be assisted by phone."

Renata Di 
Profio 
Abrahão 
Renata Tur
São Paulo (SP)

WHy DO TRAVEL AGENCIES WORk FASTER WITH TREND?
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A TREND tem sido a nossa primeira opção em 
locação de carros porque nos oferece um site fácil de 
navegar e, por meio do seu portal, nos deixa fazer 

um orçamento que compara preços, o que otimiza nosso 
tempo e nos permite oferecer as melhores escolhas para o 
passageiro. Considerando que os nossos clientes querem 
respostas rápidas, estamos felizes com esta parceria. Nós, 
agentes, temos sofrido com a forte concorrência e, graças às 
tarifas da TREND, vencemos cada desafio. A empresa está ao 
nosso lado e sempre disposta a ajudar. Além disso, o suporte 
oferecido em caso de emergências é um diferencial à parte.”
“TREND is our first choice when it comes to renting cars because it offers us an easy 
website to use. In the website, we can compare prices, and that optimizes our time 
and allows us to offer the best options for the passenger. Considering that our clients 
want fast answers, we are happy with this partnership. Agents have been struggling 
with competition, and thanks to TREND's rates, we have won every challenge. The 
company is with us, always willing to help. Besides, the support offered in cases of 

emergency is an extra differential."

Paulo Sueiro Correa Filho 
Summit Viagens e Turismo
São Paulo (SP)

No atual cenário extremamente competitivo do mercado 
de turismo, a excelência no atendimento deve ser o 
grande diferencial das agências de viagens. E, mais 

do que nunca, devemos contar com a ajuda de parceiros que 
caminhem nesta mesma direção. A equipe da Central do Carro 
está sempre pronta para nos auxiliar. Seja para conseguir 
um modelo de carro específico, para viagens particulares ou 
corporativas, de curta ou longa duração, temos o total apoio 
dos colaboradores, o que é fundamental para mantermos a 
eficiência no atendimento.”
“In the current competitive scenario of tourism, the excellence in services should be 
a great differential in travel agencies. And, more than ever, we have to count on the 
support of partners who will follow us in that direction. The Car Central team is always 
ready to help us. To get a specific car model, for private or corporate trips, both short 
and long, we have the total support of the collaborators, and that is essential to keep 
our service efficient."

Simone Schleier 
Bib’s Tur
São Paulo (SP)

Comecei a fazer 
locações de veículo 

pela TREND quando um 
cliente me pediu opções de 
locadoras em determinada 
cidade. Acessei o portal 
da operadora e, além de 
economizar tempo, fui 
apresentada a valores bem 
acessíveis. Sou sempre 
atendida rapidamente 
pela equipe da Central 
do Carro, o que faz com 
que o meu cliente se sinta 
satisfeito pela agilidade 
do meu atendimento e, 
principalmente, pelo preço 
do serviço oferecido – isso 
sem mencionar que ele não 
sofre a burocracia de ter de 
apresentar cartão de crédito 
no ato da locação. Hoje, 
90% das minhas locações 
são feitas via TREND. 
Acredito muito nesta parceria 
e tenho certeza de que ainda 
vamos crescer muito juntos.”
“I started to rent vehicles with TREND 
when a client asked me for rental 
companies in a specific city. I entered 
the operator's website, and not only 
saved time, but also was introduced to 
accessible prices. The Car Central team 
is fast, and my clients are happy about 
the efficient service I provide, and 
especially about the special prices - not 
to mention the absence of bureaucracy 
of presenting the credit card when 
taking the car. Now, 90% of my rental 
services are provided via TREND. I rely 
on this partnership and I am sure we 
will grow together".

Tissiana Soares 
Casablanca 
Turismo
Fortaleza (CE)
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uma blitz Em âmbito nacional Está sEndo rEalizada dEsdE outubro 
para aproximar ainda mais a EmprEsa dos agEntEs dE viagEns

Com o objetivo de valorizar 
seus grandes parceiros e 
fortalecer ainda mais o 

vínculo com a sua base de clientes, 
a Shop Hotel está visitando 
agências de todo o Brasil em 
uma blitz exclusiva, que tem como 
intuito reiterar as vantagens de 
comprar hotelaria e aéreo por meio 
da companhia, reconhecida em 
todo o mercado por disponibilizar 
tarifas competitivas. 

A ação é comandada por 
Alexandre Ramos, supervisor de 
Vendas da Shop Hotel, e conta 
também com a presença de 
executivos de vendas da TREND 
Operadora, uma vez que, hoje, 
ambas as empresas contam com 
uma força de vendas única, o que 
favorece a consolidação do nome 
da On-line Travel Operator do 
GRUPO TREND no mercado. 

ALÔ, BRASIL:  
A SHOP HOTEL ESTÁ NA ÁREA

HELLO, BRAZIL: SHOP HOTEL IS HERE
A NATIONAL BLITZ HAS BEEN CARRIED OUT 
SINCE OCTOBER TO BRING THE COMPANy 
EVEN CLOSER TO TRAVEL AGENTS
With the objective of appreciating its major partners and 
strengthening the connection with its base of clients, Shop 
hotel has been visiting agencies all over the country in an 
exclusive blitz, whose goal is to reiterate the advantages of 
buying hotel stays and airline tickets through the company, 
recognized by the market for providing competitive rates.
The action is led by Alexandre Ramos, Sales supervisor at Shop 
Hotel, and also counts on the presence of sales executives at 
TREND Operator, once both companies now work on a single 
sales force, which favors the consolidation of the On-line Travel 
Operator name, from TREND Group, in the market.

SCHEDULE OF VISITS
The blitz began in October and, since then, it has included 
travel agencies located in the capital of São Paulo and 
surroundings, like the countryside and the coast, and especially 
the city of Campinas, which is extremely important for the 
company's sales, as well as Jundiaí, Sorocaba and Vinhedo. 
Ramos has also passed by Rio de Janeiro and Belo Horizonte, 
and soon should visit Curitiba, Porto Alegre, Goiás, Brasília, 
Uberlândia, Salvador, Recife, Natal and Fortaleza. 
"The travel agent is an extremely important partner for us, 
and that is exactly why we don't want our relationship to 
be just commercial, but also of friendship. There is nothing 
that can replace this personal contact, which allows us to 
clarify any doubts and present our advantages live and in 
color", says the supervisor.

CRONOGRAMA DE VISITAS
A blitz foi iniciada em outubro e, des-
de então, já contemplou agências de 
viagens localizadas na capital paulista 
e arredores, como Grande São Paulo, 
interior e litoral, enfatizando ainda a 
cidade de Campinas, de extrema im-
portância para as vendas da empresa, 
assim como Jundiaí, Sorocaba e Vinhe-
do. Ramos também já passou pelo Rio 
de Janeiro e por Belo Horizonte, e, em 
breve, deverá visitar Curitiba, Porto 
Alegre, Goiás, Brasília, Uberlândia, 
Salvador, Recife, Natal e Fortaleza. 
“O agente de viagens é um parceiro 
extremamente importante para nós e 
é exatamente por isso que queremos 
que a nossa relação não seja apenas 
comercial, mas também de amizade. 
Não há nada que substitua este contato 
pessoal, que nos permite esclarecer dú-
vidas e apresentar as nossas vantagens 
ao vivo e em cores”, realça o supervisor.

fotos arquivo trend
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Quando o Alexandre nos visitou pela primeira vez, ele 
explicou todos os procedimentos. Logo em seguida, 

um passageiro solicitou hospedagem no Rio com check-in 
no mesmo dia – e a tarifa estava mais em conta na Shop 
Hotel. Uma hora depois de efetuar o pagamento, ele pede 
o cancelamento. Em meia hora estava tudo resolvido, o 
que é ótimo, já que o importante é ter respostas rápidas, 
mesmo que não sejam positivas, pois, se houver demora, a 
insatisfação do cliente será a mesma. Recomendo a empresa 
para todos os agentes: é simples, rápido e confiável. O 
portal é supertranquilo, e as tarifas são realmente imbatíveis.”
“When Alexandre visited us for the first time, he explained all of the procedures. 
Then, a passenger requested a hotel stay in Rio, to check-in on the same day - and 
the price was better at Shop hotel. One hour after the payment was made, the client 
requested the cancellation. In half hour everything was solved, which is great, since it 
is important to get fast answers, even if they are not positive. If it takes long, the client's 
dissatisfaction will be the same. I recommend the company to all agents: it is simple, 
fast and reliable. The website is very easy to use, and rates are truly unbeatable." 

Lorena Ferreira de Oliveira
Gateway Turismo
Barueri (SP)

Temos uma  larga parceria com a TREND Operadora, 
a qual já perdura há 20 anos. Nosso relacionamento  

próximo com o Alexandre Ramos tem contribuído muito em 
termos de agilidade e melhor atendimento aos nossos clientes. 
A Shop Hotel oferece  tarifas  reduzidas e  muito competitivas 
se comparadas à internet,  e nos ajuda  a obter  um resultado 
extremamente positivo nas vendas de hotéis. Espero que esta 
parceria perdure por muitos e muitos anos.”
“We have a large partnership with Trend Operator, which has lasted for 20 years. 
Our relationship with Alexandre is close, and that has helped a lot in terms of agility 
and services provided to our clients. Shop Hotel has reduced and competitive prices in 
comparison to those found in the internet, which helps us to get an extremely positive 

result in hotel sales. I hope this partnership lasts for many, many years." 

Civita Testa
Particularité Viagens, Turismo e Eventos
São Paulo (SP)

A OPINIÃO DO AgENTE

alexandre ramos, superVisor de Vendas da shop hotel, durante 
Visitas Às agências de Viagens
1. representantes da lunes tour (são paulo/sp); 2. agência 
moVere Viagens (são paulo/sp); 3. agência premium Viagens e 
turismo (rio de janeiro/rj); 4. asastur (campinas/sp); 5. agência 
4 cantos Viagens e turismo (niterói/rj); 6. encontre sua Viagem 
(são paulo/sp); 7. regionais da trend operadora (rio de janeiro/
rj); 8. feriani turismo (são bernardo do campo/sp); 9. glorytur 
Viagens e turismo (Vinhedo/sp)
alexanDre ramos, sales suPervisor at shoP hotel, During visits to travel agencies
1. rePresentatives of lunes tour (são Paulo/sP); 2. agency movere viagens (são 
Paulo/sP); 3. agency Premium viagens e turismo (rio De janeiro/rj); 4. asastur 
(camPinas/sP); 5. agency 4 cantos viagens e turismo (niterói/rj); 6. encontre sua 
viagem (são Paulo/sP); 7. trenD oPerator's regionals (rio De janeiro/rj); 8. feriani 
turismo (são bernarDo Do camPo/sP); 9. glorytur viagens e turismo (vinheDo/sP)

3

6

4

5

7

8 9

AGENT'S OPINION



94 / SV

tc world adota sistEma dE sEgurança nas EmissõEs 
para minimizar fraudEs

Segurança é coisa séria e, para 
deixar você ainda mais tranquilo ao 
emitir bilhetes aéreos, a TC World, 

consolidadora aérea do GRUPO TREND, 
apresenta uma novidade que visa tornar 
as vendas ainda mais seguras: um token 
exclusivo. Simples, rápido e prático, foi 
a solução encontrada pela empresa para 
evitar fraudes. Entenda como funciona! 

O QUE É?
O token é um tipo de chave de segurança 
bem parecido com o que os bancos utilizavam 
há algum tempo, formado pela combinação 
de números e colunas. E é justamente essa 
combinação que será exigida do agente de 
viagens no momento da emissão. 
Todos os usuários precisam enviar um e-mail 
para suporte@tcw.tur.br e solicitar que o seu 
token seja ativado, mesmo porque essa é uma 
chave individual. Quando estiver com ele em 
mãos, o agente receberá uma ligação de um 
dos operadores da TCW, que aproveitará 
para oferecer um minitreinamento via telefone, 
compartilhando informações adicionais sobre 
o uso e esclarecendo quaisquer dúvidas. 

COMO UTILIzAR
Uma vez liberado, o agente receberá 
um e-mail com um link. Ao acessar esse 
link, aparecerá na tela uma tabela de 
combinações, a qual ele precisa imprimir 
e guardar, pois o link se autodestruirá por 
medida de segurança depois de acessado.
É imprescindível não compartilhar com colegas 
ou quaisquer outras pessoas os números e as 
colunas que formam o token, tendo em vista 
que o objetivo é dificultar o acesso de terceiros 
ao sistema. Em caso de perda, uma nova 
chave deverá ser solicitada.
“Esse dispositivo de segurança deveria ser 
obrigatório para todos os consolidadores, pois 
estamos vivendo uma fase na qual as fraudes 
estão dominando o mercado e acompanhando 
o desenvolvimento tecnológico. Nosso maior 
objetivo é elevar a sensação de segurança 
das agências, aprimorando cada um dos 
processos”, explica Thiago Oliveira, vice-
presidente da TC World. 

VOO A SETE CHAVES

FLIGHT UNDER LOCk  
AND kEy
TC WORLD ADOPTS SECURITy 
SySTEM IN ISSUANCES TO 
MINIMIZE FRAUD

Security is serious business, and to 
make you even more comfortable to 
issue airline tickets, the TC World, 
airline consolidator at the TREND 
GROUP, presents some news 
aiming at making sales safer: an 
exclusive token. Simple, fast and 
practical, it was the solution found 
by the company to prevent frauds. 
Understand how it works!  

WHAT IS IT? 

The token is a type of safety code 
that looks like the one used by the 
banks some time ago, formed by a 
combination of numbers and columns. 
And this combination will be required to 
the travel agent at the time of issuance.

All users have to send an e-mail to 
suporte@tcw.tur.br and request the token 
to be activated. This is an individual 
code. When the agents have it, they 
will receive a call from one of TCW 
operators, who will take the opportunity 
to offer a mini class by phone, sharing 
additional information about the use 
and clarifying any doubts. 

HOW TO USE IT

Once it is activated, the agent 
will receive an e-mail with a link. 
By accessing this link, a table of 
combinations will appear on screen; 
this table has to be printed and stored, 
because the link will be self-destroyed 
due to safety measures after access.

It is important not to share the numbers 
and columns forming the token with 
colleagues or any other person, 
considering that the objective is to 
make the access to the system more 
difficult. In case of loss, a new code 
should be solicited.

"This safety device should be 
mandatory for all consolidators, 
because we are living in a stage 
when frauds are dominating 
the market and accompanying 
technological development. Our 
main goal is to increase the feeling of 
safety in the agencies, improving all 
processes", explains Thiago Oliveira, 
vice-president of TC World. 

A OPINIÃO DO AgENTE

Estamos vivendo uma fase em que 
a tecnologia é essencial para os 
nossos negócios, e cada vez mais o 

cliente final está utilizando esse caminho para 
efetuar sua compra. Porém, o maior receio 
ainda é a segurança da informação, e a TCW 
implantou uma excelente ferramenta (token), 
que inibe qualquer tipo de tentativa de fraude. 
Para a Global Travel, essa segurança é um 
ponto fundamental, estreitando a parceria e 
gerando novos negócios.”
“We are living at a time when technology is essential for our 
businesses, and the final client is using this path to make purchases. 
However, the biggest fear is still information security, and TCW 

established an excellent tool (token) that inhibits any 
attempt of fraud. For Global Travel, this safety 

is essential, improves the partnership and 
generates new businesses."

Carlos Santos 
Global Travel Job Travel 

São Paulo (SP)

Fui a primeira emissora do 
Espírito Santo a testar o token da 
TCW. Nós, agentes de viagens, 

realmente precisamos de muita atenção para 
lidar com casos de fraudes e, hoje, me sinto 
muito mais segura por poder contar com o 
token. É muito fácil, simples, dinâmico. Eu 
já sabia como funcionava, mesmo porque 
alguns bancos já utilizavam algo similar, 
mas um dos consultores da TCW me ligou 
após eu receber o link e me ensinou passo 
a passo. Aliás, um dos grandes diferenciais 
da empresa está justamente no atendimento. 
Estão todos de parabéns!”  
"I was the first issuer of Espírito Santo to test TCW's token. 
Travel agents really need a lot of attention to deal with cases 
of fraud, and now I feel safer because I can use the token. 
It is very easy, simple and dynamic. I already knew how it 
worked, because some banks used something similar, but one 
of TCW consultants called me after I got the link and taught 

me how to use it. By the way, one of the 
major differentials of the company is the 

service. Congratulations!"

Regina Silva 
Saytur 

Vitória (ES)

AGENT'S OPINION
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balanço 2015

orlando foi o dEstino intErnacional númEro 1 dE vEndas;  
no nacional, gramado ocupa o topo do ranking

De janeiro a dezembro de 2015, 
o Lazer da TREND Operadora 
registrou crescimento de vendas de 

130%, número que se torna ainda mais 
expressivo se considerado o atual cenário 
econômico do Brasil. “Foi o melhor ano 
de todos”, comemora Cristiane Jayme, 
diretora de Lazer do GRUPO TREND.  

A sólida experiência da equipe de 
quase 80 pessoas e a criação de 
células especializadas em destinos são 
alguns dos responsáveis por este boom, 
que se traduz também no atendimento 
eficiente às agências de viagens por 
parte dos consultores, com pleno 
domínio sobre os destinos.

PANORAMA

Grande parte do ano foi marcada 
pela alta valorização do dólar, mas 
não por isso as vendas de pacotes 
internacionais deixaram de crescer. A 
procura por destinos da América do 
Norte se manteve praticamente estável, 
enquanto América do Sul, Caribe e 
Europa tiveram demanda elevada. 
Orlando lidera o ranking dos destinos 
internacionais mais vendidos no ano 
passado, seguido por Santiago, Buenos 
Aires, Cancún, Punta Cana e Paris.  

LAZER DA TREND SE CONSOLIDA  
E CRESCE 130% EM 2015

TREND'S LEISURE IS CONSOLIDATED 
AND GROWS 130% IN 2015
ORLANDO WAS THE TOP INTERNATIONAL 
DESTINATION IN SALES; IN BRAZIL, 
GRAMADO IS NUMBER 1 IN THE RANkING
From January to December, 2015, the Leisure 
Department in TREND Operator registered a 
130% growth in sales, and that number is even 
more expressive considering the current economic 
scenario in Brazil. "It was the best year of all", 
celebrates Cristiane Jayme, Leisure director at the 
TREND GROUP. 
The solid experience of the team composed of almost 
80 people and the creation of cells specialized in 
destinations are partly in charge of this boom, which 
is translated by the efficient service provided to the 
travel agencies by the consultants, who know a lot 
about the destinations.  

GENERAL SCENARIO
Most of the year was marked by the high of the dollar, 
but this was no reason for international packages to 
stop growing. The search for destinations in North 
America remained stable, whereas South America, the 
Caribbean and Europe had an increasing demand. 
Orlando led the ranking of the most sold international 
destinations in the past year, followed by Santiago, 
Buenos Aires, Cancun, Punta Cana and Paris. 
In Brazil there has also been an expressive increase 
(50%) in the search for domestic trips. Gramado 
holds the first position as the most sold place in 
2015, next to Foz do Iguaçu. These are the two 
most wanted destinations in the South region. Porto 
de Galinhas, Porto Seguro, Natal, Maceió and 
Rio de Janeiro come next and show the intensive 
tourism potential of Northeast - for this year, the field 
is betting on Jericoacoara, Fernando de Noronha 
and Chapada Diamantina.
Although TREND's Leisure works with destinations 
from all over the world, the idea is to increase these 

Em âmbito nacional houve expressivo 
aumento, de 50%, na procura por viagens 
domésticas. Gramado ocupa a primeira 
posição na relação dos lugares mais 
comercializados ao longo de 2015 e, ao 
lado de Foz do Iguaçu, são os dois destinos 
da região Sul com maior demanda. Porto 
de Galinhas, Porto Seguro, Natal, Maceió 
e Rio de Janeiro aparecem em seguida, o 
que denota o intenso potencial turístico do 
Nordeste do país – para este ano, a área 
aposta em Jericoacoara, Fernando de 
Noronha e Chapada Diamantina. 

Embora o Lazer da TREND trabalhe 
com destinos em todo o mundo, a ideia 
é ampliar ainda mais este leque em 
2016, além de aprimorar o acesso on-
line aos seus produtos, o que se refletirá, 
nos próximos meses, no lançamento de 
um novo portal, com a disponibilização 
de funcionalidades e ferramentas 
inovadoras. Além disso, o Lazer visa 
aprofundar a atuação no mercado do 
Sudeste, incorporará novos destinos ao 
portfólio, aumentará a disponibilidade 
nos destinos já existentes e seguirá 
proporcionando preços competitivos. “As 
tarifas que nós praticamos são imbatíveis, 
e esta já se tornou uma das nossas marcas 
registradas”, declara a diretora. 

fotos shutterstoCK

orlando (eua) gramado (rs)
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A OPINIÃO DO AgENTE

O Lazer da TREND tem um ótimo sistema 
de reservas e uma equipe de atendimento 

supercapacitada, além de sempre valorizar e prestigiar 
o nosso trabalho, o que é fundamental. A empresa é 
um dos nossos principais parceiros no corporativo e o 
Lazer tem tudo para seguir o mesmo caminho. A equipe 
como um todo tem expertise e busca mais proximidade 
conosco. Minha experiência é bem positiva.”
“TREND's Leisure department has a great reservation system 
and a skilled staff; they always appreciate and honor our 
work, which is essential. The company is one of our main 
partners in the corporate department, and Leisure has what it 
takes to go through the same path. The team in general has 
the expertise and tries to become closer to us. My experience 

is very positive".

Elquisson Souza
Nix Travel
São Paulo (SP)

Compro os produtos do Lazer da TREND por fazer 
parte de um grupo sólido e pela tranquilidade 

que tenho em todas as operações. A empresa é 
completamente fiel ao agente de viagens, tem preços 
competitivos, equipe capacitada e tudo o que precisa 
para se destacar no mercado, o que é muito importante, 
sobretudo agora que os consumidores estão voltando para 
as agências de viagens e começando a perceber que 
precisam do apoio de um profissional capacitado.”
“I buy Leisure products with TREND because they are part of a 
solid group, and because the operations are good. The company 
is totally loyal to the travel agent, has competitive prices, a skilled 
team, and everything that is necessary to stand out in the market, 
which is very important, especially now that the clients are 
returning to the travel agencies and starting to realize they need 

the help of a skilled professional".

Osmar Rodrigues
Travel Class
São Paulo (SP)

A Tivolitur tem uma relação com a TREND de 
muitos anos no corporativo. No Lazer, sentimos 

uma grande mudança com a chegada desta nova 
equipe. Além de agilidade, temos acesso a tarifas 
competitivas e um excelente relacionamento com o 
departamento. Independentemente do que aconteça, 
encontramos nos colaboradores apoio para tudo, o 
que garante uma aproximação enorme e faz com que 
a nossa experiência seja a mais positiva possível.”
“Tivolitur has been related to TREND for many years in the 
corporate field. In Leisure, we have felt a major change 
with this new team. Besides the agility, we have access 
to competitive rates and an excellent relationship with the 
department. Regardless of what happens, the collaborators 
help us with everything, so we are guaranteed to be close 

and our experience is as positive as it gets".

Renato Albertini
Tivolitur
São Paulo (SP)

Minha experiência em vender Lazer se resume em 
praticidade e bons preços, e, seja para destinos 

nacionais ou internacionais, a TREND disponibiliza tarifas 
que me permitem superar a concorrência. É por este 
motivo que vendemos tanto Orlando, Buenos Aires e 
Chile, além de inúmeros destinos no Brasil.”
“My experience in selling Leisure is based on practicality and 
good prices. Both for national and international destinations, 
TREND provides rates that allow me to beat the competition. 
That is why we sell so much in Orlando, Buenos Aires and 

Chile, besides many destinations in Brazil".

Iamara Costa
Sunrise Viagens e Turismo
Rio de Janeiro (RJ)

PÉROLAS DO CARIBE

Aruba foi um dos grandes destaques 
de 2015, aparecendo como o 
terceiro destino caribenho mais 
vendido pela operadora – os demais 
foram Cancún, Punta Cana, Havana 
e San Andrés, respectivamente. 
“No período compreendido entre 
novembro de 2014 e novembro de 
2015, a ilha registrou crescimento 
de 110,80% em reservas e de 
117,94% em diárias. Devemos estes 
números a uma série de fatores: 
tarifas competitivas (aéreas e de 
hospedagem), acordos diretos com 
empreendimentos hoteleiros de 
alto padrão, à forte campanha de 
divulgação que fizemos o ano todo 
e, é claro, aos nossos especialistas 
em Caribe”, avalia Cristiane. 

Cuba também apresentou 
crescimento acima da média 
(94,45% em reservas e 147,73% 
em room nights), sobretudo depois 
que a TREND anunciou, em outubro, 
que também faria a emissão de visto 
para o destino, obrigatório para a 
entrada no país.  

MARÉ DE BOAS VENDAS

A região caribenha, de maneira 
geral, tem alavancado também 
o setor de cruzeiros marítimos, 
representando 60% das vendas, 
principalmente por meio dos 
cruzeiros Disney e Norwegian – 
no Brasil, roteiros que passam por 
Rio de Janeiro e Salvador estão 
entre os mais procurados. “Mesmo 
com a ascensão do dólar, o maior 
volume de vendas ainda é o 
internacional, tendo em vista que 
algumas armadoras operam com o 
câmbio congelado”, comenta Vera 
Reis, supervisora da área. Contudo, 
vale pontuar que, de dezembro a 
fevereiro, 50% das vendas destinam-
se a cruzeiros nacionais – destaque 
para Costa Cruzeiros e Pullmantur. 

Entre 2014 e 2015, o setor viu 
as vendas triplicarem, registrando 
crescimento superior a 200%. Para 
Vera, este incremento está diretamente 
relacionado às vantagens oferecidas 
ao público. “Este é um modo de 
viajar que agrega muitos benefícios 
aos passageiros: entretenimento, 
hospedagem, tratamentos de beleza, 
gastronomia diversificada e imersão 
no destino”, salienta. 

options in 2016, besides improving the on-line 
access to products. In the next few months, it 
will lead to the launch of a new website, with 
the availability of innovative functions and tools. 
Besides, Leisure aims at working harder on the 
Southeast market, incorporating new destinations 
to the portfolio, increasing the availability of the 
existing destinations and providing competitive 
prizes. "The rates we use are unbeatable, and 
this has become one of our trend marks", says 
the director. 

THE CARIBBEAN PEARLS
Aruba was one of the highlights of 2015, appearing 
as the third most sold Caribbean destination in the 
operator - the others were Cancun, Punta Cana, 
Havana and San Andres, respectively. "From 
November 2014 to November 2015, the island 
recorded a 110.80% growth in reservations, and 
117.94% in room nights. We owe these numbers 
to a series of factors: competitive rates (airline 
tickets and hotel stays), direct agreements with high-
standard hotels and a strong campaign we did 
throughout the year; besides, of course, our experts 
in the Caribbean”, says Cristiane. 
Cuba also presented above-average growth 
(94.45% in reservations and 147.73% in room 
nights), especially after TREND announced, in 
October, that it would also issue visas for the 
destination, mandatory to enter the country. 

GOOD TIDES
The region of the Caribbean, in general, has also 
triggered the sector of cruise ships, representing 60% 
of the sales, especially in Disney and Norwegian 
cruises - in Brazil, ships passing by Rio de Janeiro 
and Salvador are among the most wanted ones. 
"Even with the high of the dollar, the largest sales 
volume is still international, considering that some 
armors work with frozen exchange rates", says Vera 
Reis, supervisor in the field. However, it is worth to 
mention that, from December to February, 50% of 
the sales were destined to national cruise ships - 
especially Costa Cruzeiros and Pullmantur. To Vera, 
this increment is directly related to the advantages 
provided to the public. "This is a way to travel that 
brings many benefits to passengers: entertainment, 
hotel stay, beauty treatments, diversified gastronomy 
and a true immersion in the destination", she mentions.

DESTINOS MAIS PROCURADOS 
PARA CRUZEIROS EM 2015
1º. BAHAMAS (3 e 4 noiTeS)

2º. SAN MAARTEN, SAN THOMAS 
E SAN JUAN (7 noiTeS)

3º. COzUMEL, JAMAICA, ILHAS 
CAYMAN E BELIzE (7 noiTeS)

4º. REPúBLICA DOMINICANA, 
CARTAGENA, ANTíGUA E LA 
GUAIRA (7 noiTeS)

5º. RIO DE JANEIRO, BúzIOS, 
SALVADOR, BUENOS AIRES E 
MONTEVIDÉU (3, 4 e 7 noiTeS)

TOP CRUISE SHIP DESTINATIONS IN 2015
1st. BAHAMAS (3 AND 4 NIGHTS)
2nd. SAN MAARTEN, SAN THOMAS AND 

SAN JUAN (7 NIGHTS)
3rd.COZUMEL, JAMAICA, CAyMAN ISLANDS 

AND BELIZE (7 NIGHTS)
4th. DOMINICAN REPUBLIC, CARTAGENA, 

ANTÍGUA AND LA GUAIRA (7 NIGHTS)
5th. RIO DE JANEIRO, BÚZIOS, SALVADOR, 

BUENOS AIRES AND MONTEVIDEU (3, 
4 AND 7 NIGHTS)
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24 HoraS eM...

não há queM resista ao vai e veM esPetaCular desta gigante, que transborda 
atrativos turístiCos e teM voCação Para dar as boas-vindas aos visitantes

SÃO PAULO IN A DAy: MIXING CHARM AND HyPE
IT IS HARD TO RESIST THE AMAZING MOVEMENTS OF THIS 
GIANT, ITS VARIOUS TOURIST ATTRACTIONS AND THE TALENT TO 
WELCOME ITS VISITORS

The long avenues, the frenetic rhythm of the population, the innate talent for 
business, the uncountable gastronomic options… São Paulo is a complete 
destination that can fascinate its residents every day. It brings infinite 
possibilities for those who are still getting to know its charms.
As all big cities, it hides cozy refuges, breathtaking views, and unforgettable 
experiences in charming restaurants, neighborhoods and museums, and 
that can make all the difference for visitors who have just one day to enjoy 
the biggest city in Brazil. Segue Viagem prepared an unconventional tour 
passing by the most amazing tourist spots in the region. Check it out!

As cores e os sabores mais que especiais da Padoca do Maní, no Jardim 
Europa, na zona oeste, a transformam no lugar ideal para começar bem o 
dia. Os pães fofinhos, bolos, petiscos, cafés, pingados, chás e chocolates 
dão água na boca e são os protagonistas de um café da manhã feito com 
todo o capricho. A decoração harmoniosa, a atmosfera aconchegante e a 
qualidade dos produtos fazem da Padoca um point imperdível.

The more than special colors and flavors at Padoca 
do Maní, in Jardim Europa, West region, is the 
ideal place to start your day. Soft bread, cakes, 
appetizers, coffee, caffè latte, teas and chocolates 
are mouth-watering and the main actors of a 
delicious breakfast. The harmonious decoration, the 
cozy atmosphere and the quality of the products turn 
Padoca into a must point.

SÃO PAULO EM UM DIA: 
mescla de charme e badalaçÃO

9h PADOCA DO mANí
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PADOCA DO MANÍ

As longas avenidas, o corre-corre frenético da população, o talento 
nato para negócios, as incontáveis opções gastronômicas... São 
Paulo é um destino completo, que sabe cativar todos os dias quem 

já mora na capital paulista, e que se apresenta como um infinito leque 
de possibilidades para quem ainda está conhecendo os seus encantos. 
Como toda metrópole, esconde refúgios apaixonantes, vistas de tirar 
o fôlego e experiências inesquecíveis em charmosos restaurantes, 
bairros e museus, que podem fazer toda a diferença para quem tem 
apenas um dia para curtir a maior cidade do Brasil. A Segue Viagem 
preparou um roteiro que foge do convencional e passa por alguns dos 
mais incríveis pontos turísticos da região. Vale a pena conferir!
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rUA AVANhANDAVA

AGENTE LEVA!
hospede em são Paulo com a trend. o pacote de 2 noites no Hotel Unique, 
em apartamento duplo, com café da manhã + ingresso para o musical wicked 
setor Premium + transfer aeroporto/hotel/aeroporto para o teatro renault + 
seguro-viagem está a partir de 10x R$ 268.

Confira esta e outras ofertas pelo  0800 770 7272 ou (11) 3041 7510.

13h
Localizada no centro da cidade, a rua Avanhandava poderia 
ser mais uma rua comum, mas não há dúvidas de que ela é 
muito mais que isso. Revitalizada em 2007, seu projeto foi 
inspirado no urbanismo italiano. A famosa cantina Famiglia 
Mancini é um dos pontos cobiçados para quem procura 
um almoço diferenciado. Decorada com luzinhas coloridas 
nas árvores e fontes ornamentais, é considerada uma das 
mais charmosas de São Paulo – e está longe de desapontar 
quando o assunto é gastronomia de alto padrão.

Com arquitetura peculiar de cores e formas circulares, o Instituto 
Tomie Ohtake é um dos pontos mais interessantes do bairro 
de Pinheiros. Sede de exposições concorridas – a maioria 
gratuita –, salas de teatro, cafés e restaurantes, também é 
ideal para um café da tarde no Santinho (restaurante-café de 
culinária contemporânea e design ultramoderno), depois, é 
claro, de dar uma olhadinha nas exibições e passear pelas 
dependências do Instituto, que são lindíssimas.

Um dos marcos da arquitetura paulistana, o Hotel Unique, 
também projetado por Ruy Ohtake, é um ponto de encontro dos 
mais descolados da cidade, sobretudo por conta do bar Skye, 
que fica no topo do prédio e desfruta uma vista privilegiada de 
São Paulo. A piscina vermelha e o ambiente elegante fecham 
com chave de ouro a estada na cidade, servindo petiscos e 
drinques superelaborados ao som de DJs convidados.

One of the trend marks in the city's architecture, the Unique hotel, also designed 
by Ruy Ohtake, is one of the coolest meeting points In the city, especially 
because of the bar Skye, on the top of the building, with a privileged view 
of São Paulo. The red swimming pool and the elegant environment will be the 
perfect ending to your stay in the city, serving appetizers and elaborated drinks, 
to the sound of DJs.

Located downtown, the Avanhandava street could be more common, but there is 
no doubt about it: it is much more than that. Revitalized In 2007, the project was 
inspired by Italian urbanism. The famous restaurant Famiglia Mancini is one of the 
favorite spots for a special lunch. Decorated with colorful lights on the trees and 
ornamental fountains, it is considered to be one of the most charming streets in São 
Paulo - and is far from disappointing when it comes to high-standard gastronomy.

With peculiar architecture of colors and circular forms, Tomie Ohtake Institute 
is one of the most interesting points in Pinheiros. It hosts famous exhibits - 
mostly free -, theaters, cafés and restaurants, but it is also ideal to go for an 
afternoon snack at Santinho (restaurant-café with contemporary gastronomy 
and ultramodern design). Then, of course, it is good to take a look at the 
exhibits and walk around the beautiful institute.

INSTITUTO  
TOmIE OhTAKE
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AVANHANDAVA STREET

TOMIE OHTAkE INSTITUTE

SkyE (UNIQUE HOTEL)

SKyE (hOTEl UNIQUE)21 h
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experiênciaS de Viajante

Ah... viajar! Fazer das andanças pelo mundo uma profissão é o sonho de muita gente, já que são poucas as 
sensações que equivalem à alegria de desembarcar em um lugar pela primeira vez ou simplesmente rever um 
destino do qual já se tem belas recordações. E é justamente este ir e vir que marca a vida profissional de Titi 

Müller, que, aos 29 anos, traz no passaporte os carimbos de uma rotina bem diferente da maioria das pessoas. 
Há dois anos à frente do programa Anota Aí – Os 10 Mais, exibido pelo canal Multishow, ela vive 
momentos inusitados em várias partes do mundo e, de quebra, compartilha com o público o que cada 
região tem de melhor, apaixonando-se aos pouquinhos pelos seus encantos. 
O amor por viagens é antigo: com apenas seis meses de idade ela já sabia o que era deixar a 
casa para trás e viver temporariamente em outro local, acompanhando os pais ao camping Lago 
Dourado, em Santa Catarina. A experiência foi tão positiva que, anos depois, ela continuou 
frequentando o lugar.
Titi – apelido de Tielen – parece ter herdado da família o talento para a televisão. Irmã de 
Tainá Müller, que acumula grandes papéis como atriz na Rede Globo, a apresentadora 
esbanja simpatia e carisma na frente das câmeras, além de boa dose de coragem. 
Sim, coragem! Um dos diferenciais do Anota Aí está justamente no tipo de pauta, 
que foge do tradicional e apresenta experiências pra lá de inusitadas em destinos 
de cair o queixo. Quer alguns exemplos? 
“Já pulei de prédio, fui alvo de atirador de facas, enterrada viva, congelada, nadei 
com tubarões, voei de jetpack...”, comenta. E apesar de tantas situações peculiares 
– para dizer o mínimo! –, Titi não se imagina fazendo qualquer outra coisa. “Viajo 
sempre que posso desde a adolescência. Acho que nunca ouvi alguém dizer 
que não gosta de conhecer lugares novos, mas o meu caso é de vício total. 
Tenho muita sorte de trabalhar com a minha maior paixão”, revela, feliz.

O mundo de 
portas abertas

titi müller, apresentadora do programa anota aí, 

do multishoW, fala do amor por Viagens e conta 

algumas de suas aVenturas no exterior
fotos divulgação Multishow
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titi posa durante Visita a macau, na china
titi Poses During visit to macaw, in china

your dream, our business
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OPEN DOORS TO THE WORLD
TITI MÜLLER, HOSTESS OF THE SHOW ANOTA AÍ, ON 
MULTISHOW, TALkS ABOUT HER PASSION FOR TRAVELLING 
AND TELLS SOME OF HER ADVENTURES ABROAD
Oh... travelling! Travelling for a living is a dream for many, since 
there aren't many feelings compared to the joy of disembarking 
somewhere for the first time, or simply revisiting a place from 
where one has good memories. This coming and going is the 
professional life of Titi Müller. At the age of 29, her passport stamps 
are very different from those of most people.
Hosting the show Anota Aí - Os 10 Mais for two years, on 
Multishow, she experiences unexpected moments in different 
parts of the world, and also shares with the audience the best 
of each region, falling in love with the their charms little by little.
She has always loved travelling: when she was six months 
old, she already knew what it felt like to leave her house and 
live somewhere else for a while, with her parents in the Lago 
Dourado camping site, in Santa Catarina. The experience was 
so good that, years later, she kept going there.
Titi - nickname for Tielen - seems to have inherited from her family 
the talent for television. Her sister is Tainá Müller, who has played 
many roles in Rede Globo. The hostess has a lot of charisma in 
front of the cameras - not to mention a great deal of courage. 
yes, courage! One of the special aspects of Anota Aí is the 
untraditional script, with more than unexpected experiences in 
breathtaking destinations. Need some examples?
"I've jumped off of a building, was the target of a knife juggler, was 
buried alive, frozen, swam with the sharks, flew with a jetpack…", 
she says. And despite these peculiar situations - to say the least! - 
Titi cannot picture herself doing anything else. "I've been travelling 
since I was a teenager. I don't think I've ever heard anyone say 
they don't like to meet new places, but in my case it is an addiction. 
I'm very lucky to work with my biggest passion", she says, happily.
DIFFERENT SCRIPT, INCOMPARABLE DESTINATIONS
About to hit the mark of 30 visited countries - she intends to do that 
before her next birthday, in September -, she is currently preparing 
for the third season of the show, which will be entirely dedicated to 
Italy. "We can expect amazing landscapes, charming cities, typically 
Italian experiences and, of course, a lot of eating", she anticipates. 
Her whereabouts in the six continents are far from traditional. More 
than exploring the main tourist spots, she explores her stay in these 
destinations and does crazy things that can only be found across 
the world. In Malaysia, for example, she learned how to swim like 
a mermaid. In New Work, she made all Star Wars fans jealous 
by awakening her Jedi spirit and learning how to fight with a 
lightsaber; she trained with a ninja in Tokyo; she was a gladiator 
in Rome and participated in a polo match with camels in Dubai. 
"Each script is a new experience, and I only have the chance of having 
them because of the show", she says. As she puts it, Anota Aí creates 
great opportunities to meet different cultures and places, some that 
might not even be on her list of priorities. "And I'm always surprised". 

PAUTAS DIFErENTES, DESTINOS INCOmPArÁVEIS
Prestes a completar a marca de 30 países visitados – a ideia é fazer 
isso antes de seu próximo aniversário, em setembro –, atualmente ela se 
prepara para a terceira temporada do programa, a qual será inteiramente 
dedicada à Itália. “Podemos esperar visuais incríveis, cidades charmosas, 
experiências tipicamente italianas e, claro, muita comilança”, antecipa.  
As suas passagens pelos seis continentes estão longe de ser tradicionais. 
Muito mais do que explorar os principais pontos turísticos, ela aprofunda 
a estada nestes destinos e se entrega de corpo e alma a algumas maluqui-
ces que só se encontram mesmo do outro lado do mundo. Na Malásia, 
por exemplo, ela aprendeu a nadar como uma sereia; em Nova York, fez 
inveja aos fãs de Star Wars ao dar asas ao seu espírito Jedi e aprender a 
lutar com um sabre de luz; treinou com um ninja em Tóquio; foi gladiadora 
em Roma; e participou de uma partida de polo de camelos em Dubai.
“Cada pauta é uma experiência nova, a qual muitas vezes só tenho a opor-
tunidade de fazer graças ao programa”, diz. Como ela mesma explica, o 
Anota Aí oferece excelentes oportunidades de conhecer culturas e lugares 
diversos, que talvez nem estivessem no topo de sua lista de prioridades. “E 
sempre me surpreendo”, realça. 
À base de muitas gargalhadas, as gravações do programa rendem lem-
branças extraordinárias de suas viagens ao redor do globo. Uma das mais 
memoráveis aconteceu na Turquia. “Lembrei de um bar drag na Turquia 
chamado Cahed, repleto de noivas em despedida de solteiro e gogo 
boys. Foi uma noite hilária. Fui tratada como se fosse o último dia antes 
de casar. Me puxaram para o palco e dancei enlouquecida entre drag 
queens, homens musculosos e turcas completamente fora de si”, relembra. 

VIAJAr, VIAJAr E VIAJAr
Quando perguntada sobre os destinos que deixaram uma marca especial 
em seu coração, ela não pensa duas vezes. “Tailândia, San Francisco, 
Amsterdã, Caribe... amo todos! Mas nada se compara ao aconchego 
do lar”, afirma. Movida pelo friozinho na barriga que apenas uma boa 
viagem pode trazer, existe ainda um pedacinho do planeta que ela não vê 
a hora de conhecer: o Leste Europeu, sobretudo a Croácia. 
Para Titi, cada região esconde maravilhas incríveis e nem sempre é pos-
sível ter uma primeira impressão positiva. “Daria uma segunda chance a 
todos os lugares de onde saí com uma impressão estranha. Afinal, viajar 
trabalhando é totalmente diferente de fazer turismo”, reitera, refutando 

em cingapura, a apresentadora se diVerte com toon e seu irmão 
gêmeo, especialistas em malabares com facas e tchacos. ao lado, 
no detalhe, faz graça com pastéis de belém, em lisboa
in singaPore, the hostess has fun with toon anD his twin brother, exPerts in juggling 
with knives anD nunchaku. next, in the Detail, she Plays with 'Pasteis De belém', in lisbon
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Laughter is the trademark of the show, and the 
recordings bring extraordinary memories of her trips 
around the globe. One of the most memorable ones 
happened In Turkey. "I remembered a drag bar in 
Turkey called Cahed, filled with brides in a bachelorette 
party and go-go boys. I was treated as if it was my last 
day before getting married. They took me to the stage 
and I danced like crazy with the drag queens, strong 
men and completely mad Turkish women", she recalls.  
TRAVEL, TRAVEL, TRAVEL
When asked about the destinations that were special 
for her, she doesn't think twice. "Thailand, San 
Francisco, Amsterdam, the Caribbean… I love them 
all! But nothing can be compared to home", she claims. 
Moved by the butterflies in her stomach that only a trip 
can cause, there is still a piece of the planet she can't 
wait to meet: Eastern Europe, especially Croatia.
For Titi, each region has its amazing wonders, and 
sometimes the first impression is not positive. "I would give a 
second chance to every place I've been to and left with a 
strange feeling. After all, travelling for work is totally different 
than travelling for tourism", she says, denying the hypothesis 
that there is one place she wouldn't like to visit again.
The hostess has this strong opinion, even though she 
knows some destinations may be more difficult than 
others. In Japan, for example, the language was 
one of the problems, so she got lost many times and 

took a whole afternoon to find an ATM machine. 
"Sometimes the person can give the information in 
English, but is ashamed to do so. So, my strategy is 
to use only keywords and the universal language of 
gestures", she confesses.
The consequence of this busy routine is the interaction 
with many people, with different personalities and 
ways to face life. "One of the most remarkable people 
I met was Toon, our producer in Singapore: he was so 
kind and so funny! He juggled with knives and had a 
twin brother who fought with nunchaku (weapon used 
in martial arts). Obviously, they both appeared in the 
beginning of an episode", she remembers.
AWAy FROM THE WORLD, CLOSE TO SELF
With so many stories to tell, Titi remembers her 
first backpack trip. "I took it with friends and it was 
unforgettable. There are so many stories that I could 
write a book. We even had an apotheotic encounter 
with Amy Winehouse in a pub In London".
She has already proven that she can live with different 
cultures, destinations and different people, but has the 
perfect tip for those who, just like herself, sees the 
world as a place of infinite possibilities. "Go for it. 
Face new things with an open mind and absorb as 
much as possible. But if you are travelling to escape 
from your problems, one piece of advice: you don't 
get away from yourself", she concludes.

completamente a hipótese de que existe algum 
local que ela não gostaria de visitar novamente.
A apresentadora se mantém firme nessa opinião 
mesmo sabendo que alguns destinos podem 
trazer mais dificuldades que outros. No Japão, 
por exemplo, o idioma foi uma das agravantes, 
o que fez com que ela se perdesse várias vezes 
e demorasse uma tarde inteira para encontrar um 
caixa eletrônico. “Às vezes a pessoa até sabe dar 
a informação em inglês, mas tem vergonha. Por isso 
a minha estratégia é usar apenas palavras-chave e 
a linguagem universal dos gestos”, confessa. 
Esse dia a dia agitado tem como consequência 
direta a interação com muitas pessoas, cada qual 
com a sua personalidade e modo de encarar a 
vida. “Uma das pessoas mais marcantes foi o 
Toon, nosso produtor em Cingapura: a gentileza 
em pessoa e uma figura engraçadíssima! Ele faz 
malabares com facas e tem um irmão gêmeo que 
luta com tchacos [arma utilizada na prática de 
artes marciais]. Obviamente, ambos foram incor-
porados na abertura de um episódio”, relembra. 

lONgE NO mUNDO, PErTO DE SI
Em meio a tanta história para contar, Titi ainda se 
lembra do seu primeiro mochilão. “Fiz com amigas 
e foi inesquecível. É tanta coisa que renderia um li-
vro. Tivemos, inclusive, um encontro apoteótico com 
Amy Winehouse em um bar em Londres”, revela.
Ela já deu provas suficientes de que convive 
perfeitamente com culturas, destinos e pessoas 
diferentes, mas leva consigo uma dica infalível 
para quem, como ela, enxerga o mundo como 
um leque de infinitas possibilidades. “Se jogue. 
Vá com a alma aberta para o novo e absorva 
o máximo possível. Mas para quem quer viajar 
simplesmente para fugir dos problemas, um con-
selho: tu não te moves de ti”, finaliza. 

acima e abaixo, titi em Visita À aVenue of stars, em hong kong
above anD below, titi visits the avenue of stars, in hong kong

descubra nas próximas páginas
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Mais que uma cama confortável,
internet e café da manhã completo cortesia,
a Atlantica Hotels vai além para que você
se sinta único.

A SUA PRÓXIMA
HOSPEDAGEM É AQUI
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SaÚde e beM-eStar

O aumento nas infecções pelo zika vírus e nos casos de microcefalia vem 
preocupando as autoridades e a população mundial. Com a aproximação dos 
Jogos Olímpicos no Rio de Janeiro, o Brasil se tornou um dos focos de atenção 
e, por isso, o governo entrou em ação para que medidas de prevenção fossem 
tomadas, o que inclui o combate ao mosquito Aedes aegypti e recomendações 
para turistas.

Segundo Vinicius Lummertz, presidente da Embratur, o zika é percebido como um 
problema global, e não local. Embora até mesmo a Organização Mundial da 
Saúde (OMS) tenha emitido um alerta a respeito da epidemia, em momento algum 
a entidade impôs restrições de viagens a regiões do Brasil ou de outros países. 
Bastam algumas providências para evitar o contato com o vírus. 

PrINCIPAIS rECOmENDAÇÕES
A principal forma de transmissão é pela picada do mosquito e, portanto, medidas 
simples, como o uso de repelente e de roupas longas, como calças e camisas 
com mangas compridas, podem fazer toda a diferença. Outro fator importante é a 
utilização de preservativo nas relações sexuais, já que o vírus pode ser transmitido 
pelo esperma e outros fluídos corporais.
A maior preocupação, no entanto, está relacionada ao risco de microcefalia caso 
o contágio se dê durante a gestação. De acordo com o Centro de Controle de 
Doenças dos Estados Unidos, grávidas devem consultar seus médicos antes de 
viajar e evitar zonas de risco, assim como não ter relações sexuais desprotegidas 
com parceiros que visitaram recentemente as regiões afetadas.

O CElUlAr TAmBÉm AJUDA
Até a Google se dispôs a ajudar, divulgando uma lista com aplicativos desenvolvidos 
para combater a proliferação do mosquito. Destaque para os apps Antizika, Caça 
Mosquito e Sem Dengue – todos Android –, que permitem tirar fotos de locais com 
criadouros do Aedes aegypti e compartilhar sua localização via GPS. O app xô 
Aedes igualmente aceita contribuições de usuários e pode ser utilizado também em 
dispositivos iOS. 
Os dados de localização ficam registrados nos mapas dos aplicativos e favorecem 
a atuação de agentes de saúde no combate ao mosquito. 

TRAVEL WITHOUT ZIkA
GLOBAL HEALTH AUTHORITIES STATE THAT THE 
VIRUS IS NO REASON NOT TO TRAVEL, BUT 
HIGHLIGHT SOME RECOMMENDATIONS

The increasing number of infections caused by the zika 
virus and of microcephaly cases has been a matter 
of concern for authorities and the world population. 
With the Olympic Games in Rio de Janeiro, Brazil 
has become one of the focuses of attention, so the 
government started acting on preventive measures, 
including the fight against the mosquito Aedes Aegypti 
and recommendations for tourists.
According to Vinicius Lummertz, president of Embratur, zika 
is seen as a global problem, instead of local. Even though 
the World Health Organization (WHO) has issued an alert 
regarding the epidemic, the organization has never imposed 
restrictions to trips to regions of Brazil or other countries; all it 
takes is some actions to avoid contact with the virus.

MAIN RECOMMENDATIONS
The main form of transmission is the mosquito bite; 
therefore, simple measures such as using repellent and long 
clothes, like pants and long-sleeved shirts, can make all the 
difference. Another important factor is the use of condoms 
during sexual intercourse, since the virus can be transmitted 
through the sperm and other body fluids.
The major concern, however, is related to the risk of 
microcephaly in case the contamination takes place 
during pregnancy. According to the Center of Disease 
Control, in the United States, pregnant women should 
see their doctor before travelling and avoid risk zones. 
They should not have unprotected sex with partners who 
have recently visited the affected regions. 

THE CELL PHONE ALSO HELPS
Even Google is willing to help, publicizing a list with 
applications developed to fight the proliferation of the 
mosquito. Some apps are AntiZika, Caça Mosquito and 
Sem Dengue – all in Android -, which allow to take pictures 
of locations with Aedes Aegypti breeding sites and to share 
their location via GPS. The app Xô Aedes also accepts 
contributions from users and can be used in iOS.
The location data are recorded in the maps of the 
applications, favoring the work of health agents.
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WE GOT EXPERTISE IN 
GROUPS, FAIRS AND EVENTS
GET TO kNOW THIS DEPARTMENT 
IN THE TREND GROUP, WHICH AIMS 
AT HELPING yOU, TRAVEL AGENT, TO 
SERVE yOUR CLIENTS WITH MASTERy

Travel is a verb that can be conjugated 
in many different situations: from the 
mere search for moments of fun to the 
participation in fairs of various segments, 
events and tours – both individual or in 
large groups. The options are many!
Did you know that the TREND GROUP has 
a department that can help you work with 
the requests above with quality? yes, we 

atendendo beM

cOnheça melhOr este departamentO dO grupO trend que 
visa ajudar vOcÊ, agente de viagens, a atender Os seus 
clientes cOm maestria

AQUI TEM EXPERTISE  
EM GRUPOS, FEIRAS E EVENTOS

Viajar é um verbo que pode ser conjugado em 
várias situações diferentes, indo desde a simples 
procura por momentos de lazer à participação 

em feiras dos mais variados segmentos, realização de 
eventos e passeios individuais ou em grandes grupos 
– o leque de opções é enorme. 

Você sabia que o GRUPO TREND tem um departamento 
que pode ajudá-lo a atender com qualidade às solicitações 
mencionadas acima? Sim, nós temos! Esta área se chama 
Grupos, Feiras e Eventos e tem como principal objetivo 
assegurar que você ofereça exatamente o que o seu 
cliente deseja, superando toda e qualquer expectativa.

foto arquivo trend

do! This department is called Groups, 
Fairs and Events, and its main goal is to 
make sure you offer exactly what your 
client wants, overcoming all expectations.

STAFF & SERVICE

Cristiano Amadeu leads a team of 15 
professionals who are highly qualified, 
with expertise in the field – it is worth to 
remember the TREND Operator came 
from the Fairs segment, and for more than 
23 years has understood that the sector is 
still potentially growing. 

The service is regional, which means 
there are specialized consultants to work 
with the agencies according to their 
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EQUIPE & ATENDImENTO
Cristiano Amadeu lidera uma equipe de 
15 profissionais altamente qualificados 
e com expertise na área – vale lembrar 
que foi do segmento de Feiras que 
surgiu a TREND Operadora, há mais de 
23 anos, e entende que o setor ainda 
tem grande potencial de crescimento. 
O atendimento é regionalizado, o 
que significa que existem consultores 
especializados para atender às 
agências de acordo com a sua 
localização geográfica, garantindo 
agilidade e proximidade ao cliente. 
O departamento disponibiliza, ainda, 
suporte emergencial 24 horas para 
grupos com contratos fechados.

BENEFíCIOS PArA VOCÊ
•	 Rentabilidade;
•	 Facilidade	de	crédito;
•	 Atendimento	personalizado;
•	 Segurança	e	qualidade	na	

prestação do serviço;
•	 Estrutura	completa	(equipe	+	

produtos + garantia de entrega). 

geographic location, ensuring agility and 
closeness to the client. The department also 
provides 24-hour emergency support for 
groups with closed contracts.

BENEFITS FOR yOU

•	Profitability;

•	Access	to	credit;

•	Personalized	service;

•	Safety	and	quality	in	services;

•	Full	structure	(staff	+	products	+	ensured	
delivery).

CONTACT

Do you want to ensure the best travel 
experience for Groups, Fairs and Events? 
Get in touch at (11) 3123-8858 or send an 
e-mail to eventos@trendoperadora.com.br. 

CONTATO
QUER GARANTIR A MELHOR 
ExPERIêNCIA EM VIAGENS PARA 
GRUPOS, FEIRAS E EVENTOS?  
ENTRE EM CONTATO PELO TELEFONE 
(11) 3123-8558 OU PELO E-MAIL 
EVENTOS@TRENDOPERADORA.COM.BR

Nossa experiência com o setor de 
Grupos, Feiras e Eventos sempre 

foi satisfatória, pois a equipe trabalha com 
grande brilhantismo da cotação do evento à 
confirmação, acompanhamento e desfecho da 
programação, oferecendo total monitoramento. 
É muito gratificante para o agente de viagens 
saber que pode contar com uma estrutura 
na qual os profissionais são extremamente 
capacitados e que vão nos atender bem nos 
mínimos detalhes da operação.”
“Our experience with the department of Groups, Fairs and 
Events has always been satisfactory, because the team 
works greatly to estimate the costs of the event, to follow-up 
and define the schedule and to provide total monitoring. It 
is very good for the travel agent to know he can count on 
a structure of extremely skilled professionals, who will work 

with the details of the operation.”

Jorge Queiroz
Lufthansa City Center
Rio de Janeiro (RJ)

Trabalho com o departamento de 
Grupos, Feiras e Eventos há cinco anos. 

Disposição, rapidez e transparência facilitam 
muito o nosso dia a dia com os clientes, e 
encontramos todas estas características neste 
departamento. Os clientes finais dificilmente 
sentem essa intermediação, o que significa que 
todos os processos são bem feitos. Estamos 
muito satisfeitos com a forma de atendimento.”
“I have been working with the department of Groups, Fairs 
and Events for five years. Availability, agility and transparency 
make our routine with the clients much easier, and we find 
all of these aspects in this department. The final clients hardly 
feel this intermediation, which means all processes are well 

done. We are very happy about the service.”

Fernanda Moraes  
AGM Turismo
Brasília (DF)

Estou muito satisfeito com a agilidade e 
o atendimento do departamento, pois a 

equipe demonstra preocupação com o agente 
de viagens, profissionalismo e comprometimento. 
Sempre oferecem indicações de produtos e 
serviços diferenciados, de acordo com o perfil 
do cliente, além de preços competitivos e 
rapidez no retorno. O atendimento é nota 10. 
Nossas vendas duplicaram após o crescimento 
do setor graças ao excelente trabalho que a 
área vem desempenhando.”
“I am very happy with the agility and the service of the 
department, because the team shows concern with the 
travel agent, professionalism and commitment. They always 
indicate special products and services, according to the 
profile of our client, besides competitive prices and fast 
response. The service is great! Our sales have doubled 
after the sector’s growth, thanks to the excellent work the 

department has been doing.”

Raimundo Chaves  
Ecofly Turismo 
Manaus (AM)

A OPINIÃO DO AgENTE
AGENT TALkING

O QUE É O QUÊ
WHAT IS WHAT

grUPOS
Groups

•	 Reservas, cotações ou bloqueios acima de dez 
apartamentos;

•	 Tipo de viagem indiferente: corporativa, lazer, 
incentivo, grupos sociais etc.

•	 Every	reservation,	budget	or	block	for	more	than	10	apartments;
•	 Any	kind	of	trip	is	considered:	it	can	be	corporate,	leisure,	incentive	

or social groups, for example. 

FEIrAS
Fairs

•	 Quando delegações originárias de agências de 
viagens, associações ou empresas demandam 
serviços de aéreo, hotelaria, transporte, roteiros e 
credenciamento nos eventos.

• When delegations from travel agencies, associations or companies 
require services of airline transportation, hotel nights, transportation, 
tours and registration in events.

EVENTOS
Events

•	 Locação de espaço comercial para no mínimo 15 
participantes; 

•	 Utilização de quatro ou mais serviços simultaneamente: 
hospedagem, transporte aéreo e/ou terrestre, 
coordenação de campo e de roteiros, contratação de 
espaço para eventos, serviços de alimentos e bebidas 
(A&B), equipamento audiovisual e receptivo.

• Rental of a commercial space for at least 15 participants; 

• To use four or more services simultaneously, such as room nights, air 
and/or land transportation and coordination in the event and tours, as 
well as hiring a space for events, food and beverage services (F&B), 
audio equipment and incoming services.
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NEXT STOP: EUROPE

BETWEEN APRIL AND OCTOBER, SOME OF 
THE MOST BEAUTIFUL DESTINATIONS IN THE 
CONTINENT WILL BE PART OF THE CRUISE SHIP 
ROUTE

The cruise ship season in Europe is about to begin, 
and the ships are getting ready to cross the Atlantic 
and the Mediterranean with all the comfort and 
refinement their clients deserve. Segue Viagem 
selected some information that may help you sell the 
product even better at this time of the year. Come 
on board with us!
WONDERS FROM THE OLD CONTINENT
Most European cruise ships sail through the waters 
of the Mediterranean, especially between April and 
October, high-season period, but there are also routes 
passing by the British Isles and the North of Europe. 
Besides all the facilities on board and the excellent 
service, this unique experience represents the 
chance to carelessly explore the best of the major 
European cities – guaranteeing beautiful tours 
around the streets of Rome and Barcelona, and also 
the possibility to see the works of art exposed in 
Florence and Paris, for instance, in their renowned 
museums. 
Ships crossing the west of the Mediterranean 
traditionally dock in Spain, Italy and France, even 
though they also head to Monaco, Tunisia, Portugal 
or Morocco. The east side has destinations such as 

eM alto-Mar

entre abril e OutubrO, alguns dOs mais 
belOs destinOs dO cOntinente farÃO parte 

das rOtas dOs cruzeirOs marítimOs

PRÓXIMO DESTINO:  
EUROPA

A temporada de cruzeiros na 
Europa está prestes a começar, 
e os navios se preparam para 

desbravar o oceano Atlântico e o mar 
Mediterrâneo com toda a comodidade 
e requinte que o seu passageiro merece. 
A Segue Viagem selecionou algumas 
informações que podem ajudá-lo a 
vender ainda melhor o produto nesta 
época do ano. Embarque conosco! 

mArAVIlhAS DO VElhO 
CONTINENTE
A maioria dos cruzeiros europeus 
navega pelas águas do Mediterrâneo, 
especialmente entre abril e outubro, 
período de alta temporada, mas há 
também rotas que passam pelas Ilhas 
Britânicas e Norte da Europa.
Além de todas as facilidades de bordo 
e excelência no atendimento, esta 

experiência única representa a chance 
de explorar despreocupadamente o 
melhor das grandes cidades europeias – 
garantia de belos passeios pelas ruas de 
Roma e Barcelona e, ainda, de conhecer 
as obras de arte em exposição em 
Florença e Paris, por exemplo, enquanto 
se tem a oportunidade de visitar seus 
renomados museus.

Navios que percorrem o Oeste do 
Mediterrâneo tradicionalmente aportam 
na Espanha, Itália e França, embora 
também se dirijam a Mônaco, Tunísia, 
Portugal ou Marrocos muitas vezes. No 
lado Leste estão destinos como Grécia, 
Turquia, Croácia, Bulgária e Ucrânia, 
ostentando as suas muitas belezas e 
cenários de tirar o fôlego. 

Vale destacar que, mesmo os portos 
do continente sendo imperdíveis, as 
ilhas igualmente merecem uma visita, 
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Quando nossos clientes solicitam 
dicas de viagens, sempre incluo 

os cruzeiros marítimos na lista. O serviço 
é impecável, com boas acomodações, e 
as refeições maravilhosas. Existe, ainda, a 
grande vantagem de conhecer vários destinos 
em uma só viagem, sem a preocupação 
com deslocamentos, check-in ou check-out. 
A primavera e o verão na Europa são boas 
opções para descobrir o Mar Mediterrâneo 
e o Mar Báltico. Comprar com a TREND 
também é uma ótima pedida: a central de 
cruzeiros é um facilitador para que as vendas 
sejam um sucesso. Além disso, os atendentes 
conhecem muito bem o produto e nos ajudam 
solucionando dúvidas e dando sugestões."
“When our clients ask for travel tips, I always mention 
cruise ships. The service is impeccable, with good 
accommodations and wonderful meals. There is also the 
great advantage of getting to know many destinations 
in a single trip, without worrying about transportation, 
check-ins our check-outs. The spring and the summer in 
Europe are great choices to discover the Mediterranean 
and the Baltic seas. Buying with TREND is also a great 
call: the cruise ship central facilitates the sales, which are 
a success. Besides, the staff knows the product very well, 

and helps us by answering questions and 
giving suggestions.”

Alcir Teixeira 
Revoar Turismo

Manaus (AM)

A TREND é a melhor 
operadora para a venda 

de cruzeiros. A equipe, além 
de muito eficiente, tem grande 
conhecimento sobre o produto, o 
que, aliado às excelentes formas 
de pagamento, torna a venda 
muito mais tranquila e confiável.”
“TREND is the best operator to sell 
cruise ships. The team is not only very 
efficient, but also knows a lot about 
the product; add to that the excellent 
payment methods and the sales 
become much easier and reliable.”

Adriana Castro  
Agente de viagens
Rio de Janeiro (RJ)

DEPOImENTOS
STATEMENTS

principalmente em função de sua rica 
cultura e paisagens lindíssimas. Destaque 
para as Ilhas Baleares, Canárias e para 
as esplêndidas Ilhas Gregas – estas últimas 
localizadas no Mediterrâneo Oriental. 

DICAS gErAIS 
Agosto é um mês de procura elevada 
na Europa, sobretudo por concentrar um 
volume enorme de viagens de verão, 
momento em que muitas famílias chegam 
à região. Setembro também atrai muitos 
visitantes por ser um período marcado 
por temperaturas mais amenas devido à 
aproximação do outono. 

Greece, Turkey, Croatia, Bulgaria and Ukraine, for 
example, all with breathtaking scenarios. 
It is important to mention that even though the ports 
of the continent are a must-see, the islands are also 
worth the visit, especially because of their rich culture 
and amazing landscapes. Some that stand out are 
the Balearic and the Canary Islands, as well as the 
splendid Greek Islands – the latter located in the 
Eastern Mediterranean. 
GENERAL TIPS
August is a busy month in Europe, especially because 
of the high number of summer trips, when many 
families get to the region. September also attracts 
many visitors for presenting milder temperatures due 
to the approximation of autumn.
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SegUrança de coMpra

A palavra “segurança” tem 
ganhado cada vez mais força 
no Turismo, tendo em vista que, 

assim como muitos outros, o nosso setor 
também está sendo impactado pelo 
atual cenário econômico do país. Como 
você bem sabe, empresas tradicionais 
fecharam as suas portas recentemente,  
e os motivos que as levaram a tomar 
esta decisão diferem caso a caso.  

Mais do que deixar os consumidores 
inseguros, esta situação coloca toda 
a indústria de viagens em estado de 
alerta. Afinal, como você, agente, 
pode ter segurança ao comprar de um 
fornecedor? Como blindar a empresa e 
os seus negócios de possíveis quebras? 
A Segue Viagem traz considerações 
que podem ser muito úteis para você.  

shutterstoCK

a Segue Viagem responde a esta pergunta 

com dicas sobre como se preVenir

COMO SEI SE É SEGURO COMPRAR  
com um determinado fornecedor?

DICAS gErAIS 
Antes de tudo, uma breve consulta à 
Serasa, empresa privada que facilita o 
acesso ao crédito, é fundamental. Ali 
estão dados cadastrais de pessoas físicas 
e jurídicas, registros de protestos de títulos, 
ações judiciais, cheques sem fundos e uma 
série de outras informações que apontam 
dívidas. “Se, ao consultar a Serasa, o 
agente verificar que determinada empresa 
tem muitos títulos em aberto, isso pode 
significar que ela está com dificuldade de 
caixa para honrar os seus compromissos”, 
explica Marcelo Turim, diretor de 
Controladoria do GRUPO TREND. 
Outro indício que pode exigir atenção é se 
a empresa pesquisada conta com muitos 
títulos em factory, atividade comercial que 
antecipa vendas a prazo em vendas à 

HOW TO TELL IF IT IS SAFE TO BUy FROM A SPECIFIC 
SUPPLIER?
SEGUE VIAGEM ANSWERS THIS QUESTION ABOUT 
HOW TO PREVENT yOURSELF 
The word “safety” has become stronger in the Tourism field, 
considering that, as many others, our area is also being 
impacted by the current economic scenario in the country. 
After all, you know that traditional companies have closed 
their doors recently – and the reasons why each one of 
them did it are different. 
More than making consumers unsafe, this situation puts the 
whole travel industry in a state of alert. But how can you, 
as an agent, be safe when buying from a supplier? How 
to protect the company and the business from possible 
ruptures? Segue Viagem has useful tips for you.
GENERAL TIPS
Before starting, a brief consultation to Serasa – private 
company that facilitates access to credit – is essential. 
There are records of individuals and companies, records 
of securities, lawsuits, bad checks and other information 
indicating debt. “if, by checking Serasa, the agent sees that a 
company has many open debts, this can mean that it is having 
difficulties to keep up with business”, explains Marcelo Turim, 
Controlling director at the TREND GROUP.
Another indication that might require attention is whether the 
analyzed company counts on many factories, commercial 
activity that anticipates sales on credit and turns them on sales 
on cash by buying credit. This attitude may represent a risk, 
once a company anticipates its receivables with higher taxes 
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marcElo olivEira é advogado da abav 
nacional, sócio do Escritório cmo 
advogados E da lorEntur viagEns.
MARCELO OLIVEIRA IS A LAWyER AT NATIONAL 
ABAV, PARTNER IN THE OFFICE CMO 
ADVOGADOS AND LORENTUR VIAGENS

marcElo turim é dirEtor dE controla-
doria do grupo trEnd E atua na trEnd 
opEradora Há mais dE sEis anos. 
MARCELO TURIM IS THE CONTROLLING 
DIRETOR AT THE TREND GROUP AND HAS 
BEEN WORkING IN TREND OPERATOR FOR 
MORE THAN SIX yEARS 

vista por meio da compra de créditos. Esse 
modo de agir pode representar um risco, 
uma vez que a empresa antecipa os seus 
recebíveis a um juro acima do mercado e 
eleva seu custo variável (custos que variam 
de acordo com a produção ou volume), 
o que impacta sua margem de lucro e 
resultado e coloca em risco a capacidade 
de honrar os seus compromissos no médio 
e longo prazo para dar continuidade à 
longevidade da empresa.
Também é importante desconfiar de todo 
preço que apresente uma disparidade 
muito acentuada ou um comissionamento 
agressivo. “Em sua maioria, os acordos 
comerciais tendem a ter paridade 
de preços, sejam eles nacionais ou 
internacionais. Na matemática não existe 
milagre, mas, sim, gestão financeira. 
Afinal, como as empresas irão conseguir 
gerir seu resultado e fluxo de caixa 
apresentando uma entrada menor que as 
suas saídas e sem controlar os seus custos 
variáveis?”, analisa Turim.  
De acordo com ele, é sempre válido 
conversar com outros agentes de via-
gens para obter um panorama geral do 
setor, identificando, assim, quais empre-
sas entregam o que foi solicitado e têm 
mais confiabilidade para a realização 
de transações.  

E QUANTO À TrEND? 
Como o objetivo da TREND é atuar em 
parceria com as agências, a empresa 
adota algumas medidas fundamentais para 
que as operações sejam as mais seguras 
possíveis para ambos os lados. Uma 
delas diz respeito ao fato de não utilizar 
recursos de terceiros, como empréstimos 
e antecipação de recebíveis, sendo 
totalmente independente financeiramente. 
Além disso, existe um controle muito forte 
em liberação de crédito, disponibilizando-o 
apenas para clientes que estão com os 
seus respectivos pagamentos em dia.  
“Vale destacar ainda a gestão eficiente 
no que se refere ao giro financeiro, uma 
vez que temos total controle de prazos de 

recebimentos, pagamentos e prorrogações. 
Isso significa que existe um ‘encaixe’ 
entre eles que permite que aconteçam 
simultaneamente, sem que existam lacunas 
entre um e outro”, declara o diretor.  
A variação cambial é outro ponto forte, 
uma vez que a companhia dispõe de 
proteção total de moeda estrangeira de 
todo fornecedor internacional de todas 
reservas já emitidas – em outras palavras, 
compra a moeda no momento em que 
a venda é efetuada, sem prejudicar o 
cliente não correndo o risco cambial.  
Sob o ponto de vista de Turim, “uma 
das coisas que mais fortalecem a 
rentabilidade da empresa está na 
adaptação constante à realidade do 
mercado, adaptação esta que acontece 
de maneira natural, sem que seja preciso 
sacrificar qualquer resultado”.  

FrAUDES 
De maneira geral, o Turismo também é 
bastante impactado pelo alto índice de 
fraudes, que chegam às agências de 
viagens de diferentes maneiras. Uma 
das mais recorrentes é o envio de e-mails 
falsos, que fazem o agente acreditar que 
foi enviado por uma empresa com a 
qual se está sempre em contato.  
Para Marcelo Oliveira, consultor jurídico 
da Associação Brasileira de Agências 
de Viagens (ABAV Nacional), é preciso 
que os departamentos de emissão e 
pagamentos estejam constantemente em 
contato com os seus parceiros comerciais, 
tendo em vista que a contínua atualização 
de informações é fundamental para evitar 
mal-entendidos. “Isso vale também para os 
próprios colaboradores, que devem estar 
a par de práticas não aceitas e estranhas 
aos negócios, procedimentos internos e 
informações sobre o mercado”, declara.  
Após receber um e-mail suspeito, antes de 
tomar qualquer atitude, o ideal é confirmar 
se ele realmente é verídico e não o 
repassar diretamente aos seus clientes, em 
casos de campanhas e promoções, sem a 
devida conferência. 

and increases its variable cost (costs that change according 
to production or volume), which impacts its profit margin and 
results and jeopardizes the ability to commit in the mid and 
long term, thus continuing with the company’s businesses.
It is also important to suspect prices when they are too different, 
or with aggressive commission. “Mostly, commercial deals 
tend to have similar prices, be them national or international. 
There is no miracle in mathematics, but instead, financial 
management. After all, how can companies manage their 
result and cash flow presenting less inputs than outputs, without 
controlling the variable costs?”, analyzes Turim. 
According to him, it is valid to talk to other travel agents 
to get a general view of the sector, thus identifying which 
companies are more reliable for transactions. 
WHAT ABOUT TREND? 
Since TREND’s goal is to work in partnership with 
agencies, the company adopts some basic measures to 
make sure operations are as safe as possible for both sides. 
One of them regards not using resources from third parties, 
like loans and anticipation or receivables, being totally 
independent in financial terms. Besides, there is a lot of 
control related to credit release, so it is only available for 
clients who pay their debts on schedule. 
“It is worth to mention the efficient administration of the 
trading value, once we have full control of deadlines, 
payments and extensions. This means there is a ‘fit’ between 
them that allows them to be simultaneous, without gaps 
between one another”, says the director.
The exchange variation is another strong aspect, once the 
company has the full protection of foreign currencies from 
every international supplier, from all issued reservations – in 
other words, buying the currency when the sale is made, 
without damaging the client by not taking the exchange risk. 
For Turim, “one of the features that strengthen the profitability 
of the company lies on the constant adaptation to the reality 
in the market. This adaptation is natural, and does not 
require sacrificing any result”.
FRAUD
Generally, Tourism also suffers from a high level of fraud, 
which can reach travel agencies in different ways. One of the 
most common ones are false e-mails, so the agents believe 
it was sent by a company they usually have relations with. 
To Marcelo Oliveira, legal consultant of the Brazilian Travel 
Agencies Association (National ABAV), it is important that 
the issuance and payment departments be often in contact 
with their commercial partners, considering that the continuous 
update of information is essential to prevent misunderstandings. 
“This is also good for the collaborators, who should be aware 
of unacceptable and strange practices, internal procedures 
and information about the market”, he says.
After receiving a suspicious e-mail, before doing anything, 
it is better to confirm if it is real and not forward it to your 
clients, in cases of promotions, without checking it first.
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cUrioSidadeS

Organizar o roteiro, arrumar as malas e sentir aquele 
friozinho na barriga ao pensar em cair na estrada são 
algumas das experiências pelas quais todo mundo 

que está prestes a fazer uma viagem adora passar. E embora 
dificilmente esperemos que algo possa dar errado, é preciso 
incluir na bagagem, além de muita disposição e energia, a 
arte de saber lidar com imprevistos, sobretudo se a viagem for 
para o exterior. 
Por isso, vale a pena alertar o seu cliente sobre a necessidade 
de contratar um seguro-viagem ou cartão de assistência, que 
podem dar uma força e tanto se as coisas apertarem por 
algum motivo. A maioria das pessoas pensa que não há 
diferença entre os dois, mas é preciso muita atenção quanto às 
características de cada um. Entenda melhor!

SAFETy COMES FIRST
DO yOU kNOW THE DIFFERENCE BETWEEN TRAVEL INSURANCE 
AND ASSISTANCE? SEGUE VIAGEM CAN EXPLAIN
Organizing the tour, packing the bags and feeling the butterflies in the 
stomach before hitting the road are some of the experiences lived by 
anyone who is about to embark on a journey. And even though we 
never expect anything to go wrong, it is important to take not only a lot 
of will and energy, but also the art of dealing with setbacks, especially 
if you are travelling abroad. 
So, warn your client about the need to have travel insurance or 
an assistance card - both can help a lot if things go wrong for any 
reason. Most people think there is no difference between them, but 
it is important to pay attention to the characteristics of each of them. 
Learn more!
THE ADVANTAGES OF THE INSURANCE
Before choosing the travel-insurance, the traveler must consider that the 
prices range according to the type of coverage and to the age - not 
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Segurança  

em primeiro lugar

afinal, você sabE 

Qual é a difErEnça 

EntrE sEguro-viagEm E 

assistência ao viajantE?  

a Segue Viagem Explica 

para você
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AS VANTAgENS DO SEgUrO
Ao optar pelo seguro-viagem, o viajante 
precisa ter em mente que os preços variam 
de acordo com o tipo de cobertura 
escolhida e com a idade do contratante 
– isso sem mencionar o fato de que os 
planos se adaptam a diferentes perfis de 
turistas, que transitam para lá e para cá a 
lazer, trabalho ou estudos. 
A cobertura pode incluir desde despesas 
médicas e odontológicas até traslado 
médico (no caso de necessidade de 
transferência até uma clínica ou hospital), 
regresso sanitário (traslado de regresso 
até o local de origem da viagem ou até 
o domicílio devido a acidente pessoal ou 
enfermidade), invalidez permanente total 
ou parcial, morte (por causas naturais ou 
acidentais) e traslado do corpo (para a 
residência ou local de sepultamento) – 
ou mesmo problemas menos complexos 
e bem recorrentes, como extravio e 
perda de bagagem. 
Quem pratica esportes radicais, e 
sabe que vai colocar a vida em risco 
de alguma maneira ao longo da 
viagem, pode – e deve! – garantir sua 
segurança ao escolher um plano que 
ofereça uma cobertura específica. Mas 
atenção: independentemente do plano 
selecionado, o seguro-viagem exige 
que o segurado arque com todos os 
gastos para que, só depois de voltar ao 
seu país de origem, seja reembolsado.
Muitas bandeiras de cartões de crédito 
oferecem o seguro gratuitamente, o 
que pode parecer tentador em um 
primeiro momento. Esta opção nem 
sempre é vantajosa, mesmo porque, 
na maioria das vezes, a cobertura é 
apenas básica, o que talvez não seja 
suficiente para o tipo de viagem que o 
contratante pretenda realizar. 

QUEm DÁ ASSISTÊNCIA...
O cartão de assistência também é 
uma ótima opção para quem quer 

curtir o passeio sem preocupações, já 
que não há quem não esteja sujeito 
a eventualidades como dor de ouvido 
ou intoxicação alimentar. Assim como 
o seguro-viagem, conta com diferentes 
planos e preços, formatados para 
atender com eficiência e qualidade 
qualquer tipo de viagem e viajante. 
Sua principal característica é o fato 
de que, ao contrário do seguro-
viagem, o passageiro não precisa 
desembolsar nem um centavo em caso 
de emergência: basta entrar em contato 
com a central de atendimento via 
telefone para receber instruções de onde 
procurar assistência médica, tendo em 
vista que existe uma rede de hospitais e 
parceiros conveniados espalhados pelo 
mundo – inclusive, há casos em que um 
médico poderá ser enviado ao local 
em que o viajante estiver, agilizando, 
assim, todo o processo. 
Como imprevistos não têm horário e data 
marcada para acontecer, os consultores 
estão disponíveis 24 horas por dia, 365 
dias por ano, distribuídos em diversas 
linhas telefônicas. A maioria das 
empresas do segmento defende ainda 
que, se por algum motivo o contato 
com a central não for possível, o cliente 
poderá ser ressarcido posteriormente 
– por isso vale ler com atenção as 
cláusulas do contrato antes de assiná-lo. 

TrATADO DE SChENgEN: O 
QUE É ISSO?
A maioria dos países da União Europeia 
é adepta do Tratado de Schengen, que 
exige que seus visitantes comprovem 
assistência viagem com valor mínimo de 
€ 30 mil para circular em seu território. 
São eles: Alemanha, áustria, Bélgica, 
Dinamarca, Eslováquia, Eslovênia, 
Espanha, Estônia, Finlândia, França, 
Grécia, Holanda, Hungria, Islândia, 
Itália, Letônia, Lituânia, Luxemburgo, 
Malta, Noruega, Polônia, Portugal, 
República Tcheca, Suécia e Suíça. 

É PRECISO INCLUIR NA BAGAGEM, ALÉM DE 
MUITA DISPOSIçãO E ENERGIA, A ARTE DE 

SABER LIDAR COM IMPREVISTOS, SOBRETUDO 
SE A VIAGEM FOR PARA O ExTERIOR

to mention the fact that the plans are adapted to 
different profiles of tourists, who go here and there 
for leisure, work or to study. 
This coverage may include medical and/or dental 
bills and even medical transportation (if it is necessary 
to go to a clinic or hospital), sanitary return (return 
to the place of origin or to the household due to 
personal injury or Illness), total or partial permanent 
invalidity, death (of natural or accidental causes) and 
body transport (to the household or place of burial) 
- or even less complex and common problems, like 
luggage loss or misplacement. 
Lovers of radical sports, who know they will put 
their lives at risk at some point during the trip, can 
- and should! - guarantee their safety by choosing 
a plan that provides specific coverage. But be 
careful: regardless of the selected plan, the travel 
insurance requires the insured person to pay for all 
the expenses so that, after returning to the country of 
origin, the person can be reimbursed.  
Many credit cards provide free insurance, and 
that may seem tempting at first. This option is not 
always advantageous, even because most of the 
time coverage is just basic, and that may not be 
enough for the type of trip the person wishes to take.

WHO PROVIDES ASSISTANCE...
The assistance card is also a great option for those who 
want to enjoy the ride with no concerns. Everyone is 
subject to situations, like an earache or food poisoning. 
Just like the travel-insurance, there are different plans 
and prices for any type of trip and traveler. 
Its main characteristic is the fact that, unlike the 
travel insurance, the passenger does not need 
to pay anything In case of an emergency: all it 
takes is to contact a service central by phone to 
receive instructions about where to look for medical 
assistance, considering there is a network of 
hospitals and partners around the world - in many 
cases, a doctor can go to the traveler's location, 
thus speeding up the process.
Since setbacks don't have a scheduled time and place 
to happen, the consultants are available 24-7, 365 
days a year, distributed in many phone lines. Most 
companies in the field also say that, if for some reason 
the central cannot be reached, the client can be 
reimbursed afterwards - that Is why it is worth it to read 
the clauses of the contract carefully before signing it. 

THE SCHENGEN AGREEMENT: WHAT IS IT?
Most countries in the European Union are members 
of the Schengen Agreement, which requires visitors 
to prove they have travel assistance worth at least 
€ 30 thousand to move around the territory. The 
countries are: Germany, Austria, Belgium, Denmark, 
Slovakia, Slovenia, Spain, Estonia, Finland, France, 
Greece, Holland, Hungary, Iceland, Italy, Latvia, 
Lithuania, Luxembourg, Malta, Norway, Poland, 
Portugal, Czech Republic, Sweden and Switzerland. 

“it is iMPortant to taKe not 
only a lot of will and energy, 
but also the art of dealing 
with setbaCKs, esPeCially if 
you are travelling abroad"
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O verde intenso que toma conta 
da região Centro-Oeste do 
Brasil, combinado ao clima 

quase sempre quente, tem tudo a ver 
com uma das épocas mais esperadas 
do ano: as férias de verão. O panorama 
de incrível beleza, que tem o Cerrado 
como protagonista, está presente em 
praticamente todos os lugares e é um 
eterno convite a famílias que buscam um 
destino especial para curtir merecidos 
dias de descanso.

eSpecial rio qUente reSortS

HOTIBUM: A WORLD MADE OF 
WATER
FUN RULES IN THE NEW WATER PARk AT 
HOT PARk, IN THE CERRADO OF GOIáS

The intense green that takes over the Center-
West of Brazil, combined to the weather 
- usually hot -, is very much connected to one 
of the most expected times of the year: summer 
vacation. The amazing beauty of the Cerrado 
is practically everywhere, and is an eternal 
invitation to families who look for a special 
destination to enjoy expected resting days.
The Hot Park, brand in the Rio Quente Group, 
is by far one of the most emblematic icons of 
the region, whose hot waters and excellent 
infrastructure alone give a warm welcome to the 
visitors. And since all good things can be better, 
the business took this hot season to reinforce its 
natural talent for fun and launched Hotibum, the 
newest attraction for children in the complex.    

GO GET WET!
With the model "The happiest day of your life", the 
complete water park is still shining - it was launched 
on November 12. Its megastructure, with 5.4 

O Hot Park, marca do Grupo Rio Quente, 
é, de longe, um dos mais emblemáticos 
ícones da região, ostentando águas 
quentes e infraestrutura de primeira que, 
sozinhas, dão alegres boas-vindas aos 
visitantes. E como tudo o que é bom pode 
melhorar ainda mais, o empreendimento 
aproveitou esta temporada de calor para 
reforçar seu talento nato para a diversão 
e inaugurou o Hotibum, a mais nova 
atração infantil do complexo.

POrQUE QUEm TÁ NA ÁgUA É 
PrA SE mOlhAr
Sob o lema “O dia mais feliz da sua 
vida”, o completíssimo parque aquático 
ainda está reluzindo – foi inaugurado 
no último dia 12 de novembro. Dono de 
uma megaestrutura de 5,4 mil m² de área 
total, está de portas abertas para quem 

fotos tuCa reinés

a diversão fala mais 

alto no novo parque 

aquático do Hot Park, 

no Cerrado de goiás

fotos divulgação joão raPoso

HOTIBUM:
um mundo feito de água
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procura brincadeiras sem fim em meio 
às suas duas piscinas, oito toboáguas, 
um balde de quase 12 metros de altura 
e outros 221 itens interativos, como 
sprays, jatos, cortinas e rodas d’água, 
que nasceram com um único intuito: 
derramar litros de água aquecida e 
fazer a alegria de quem se amarra em 
ficar encharcado. 
áreas de sol e sombra estão espalhadas 
pelo complexo, permitindo que os pais 
descansem enquanto os filhos curtem 
a piscina ou figurando como mais um 
espaço para que possam brincar com 
eles tranquilamente. Fome? Nem pensar! 
O Hotibum conta com a hamburgueria 
Hot Burguer, cujas bebidas, lanches e 
saladas ajudam a repor as energias que 
foram gastas correndo pra lá e pra cá.

SEgUrANÇA PArA TODOS

Existe uma equipe especializada de 
salva-vidas sempre atenta no parque, 
pronta para entrar em ação. Além 
disso, o complexo também é adepto 
de um tecido de sombreamento que 
oferece proteção ultravioleta e garante 
o conforto de todos os visitantes. Show 
de bola!

Qualidade é uma palavra levada 
a sério por ali, o que se reflete em 
todas as atrações disponíveis: os 
toboáguas e brinquedos são de 
fabricação da empresa canadense 
White Water West, que tem mais de 
30 anos de experiência no segmento 
e é referência mundial em atrações 
aquáticas. 

PErSONAgENS Em CArNE E 
OSSO
Para fazer a alegria da garotada, a 
Turma do Cerrado – zira, Kaipó, Blá, 
Bola, Juba, Lara, Marina, Piopardo e 
Valente – também aparece no Hotibum! 
Todos eles passaram recentemente 
por uma reformulação e estão de 
cara nova. O design e o visual dos 
oito bichinhos e do indiozinho foram 
modernizados e, de quebra, eles 
ganharam imagens em 3D. 
Os personagens interagem com as 
crianças e organizam atividades 
recreativas, como caça ao tesouro, 
escolinha de artes e gincana, 
contribuindo para a conscientização 
acerca da importância de preservar e 
respeitar a natureza ao redor. 

thousand m2 of area, is available for people looking for 
endless attractions in swimming pools, eight waterslides, 
a 12-meter high bucket and 221 other interactive items, 
such as sprays, jets, curtains and water wheels, whose 
goal is just one: to spill liters of warm water so people 
who love it can have a lot of fun.
Sunny and shady areas are all around the complex, 
allowing parents to rest while their kids enjoy the 
swimming pool, or while they stay some place where 
they can play safely. Feeling hungry? Not a chance! 
Hotibum has the hamburger place Hamburgueria Hot 
Burger; there, drinks, snacks and salads help to replace 
the energies that were used by running around.

SAFETy FOR ALL
There is a special lifeguard team in the park, constantly 
ready to get to work. Besides, the complex has a 
sun shade fabric, providing ultraviolet protection and 
ensuring comfort to all visitors. Way to go! 
Quality is taken seriously in the complex, and that 
is reflected in all of the attractions available: the 
waterslides and toys are made by the Canadian 
company White Water West, with more than 
30 years of experience in the field, as a global 
reference in water attractions. 

REAL CHARACTERS
For the kids, the group Turma do Cerrado - Zira, 
kaipó, Blá, Bola, Juba, Lara, Marina, Piopardo and 
Valente – is also at the Hotibum! They have all been 
through a recent change and look different now. The 
design and looks of the eight pets and the little Indian 
are more modern, and they also have 3D images.
The characters interact with children and organize 
recreational activities, like treasure hunts, art school 
and games, contributing to raise awareness about 
the importance of protecting the environment and 
respecting nature. 

acima, entrada do hotibum. no topo, À direita, personagens da turma do 
cerrado. ao lado, detalhe de uma das principais atrações do complexo
above, hotibum's entrance. at the toP, to the right, characters of turma Do 
cerraDo. next, Detail of one of the main attractions in the comPlex
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Se alguém perguntar onde fica guardado o segredo para o 
sucesso, talvez nenhum de nós acerte a resposta, justamente porque 
ele está em um lugar onde podemos manipulá-lo conforme a nossa 
vontade. Achou estranho? O vendedor Brian Tracy, autor de vários 
best sellers, explica: o segredo do sucesso está no pensamento.
Você certamente já ouviu falar do Princípio 80/20, também 
conhecido como Princípio de Pareto. Ele estabelece que os 20% 
melhores colaboradores fazem 80% do dinheiro, e os 80% piores 
fazem apenas 20% do dinheiro. Inclusive, esses 20% melhores 
ganham 16 vezes o rendimento médio dos 80% restantes. 
Mas quais são os fatores que distinguem esses indivíduos? A 
conclusão é a de que pequenas diferenças em habilidades 
podem causar enormes diferenças em resultados. Um estudo 
recente descobriu que 48% de todas as tentativas de vendas 
terminam sem que o vendedor tente fazer o fechamento ao 
menos uma vez. Descobriu-se ainda que há uma relação 
direta e inversa entre o medo de rejeição e de falhar e grande 
autoestima. Ou seja, quanto mais você gosta de si, menos sente 
rejeição e menos teme falhar.
Quando você repete uma afirmação com confiança e entusiasmo, 
como um tipo de comando ao subconsciente, você assume controle 
sobre a mente e as emoções. Não há nada mais poderoso do 
que criar um nítido quadro mental da pessoa que você deseja 
ser e das metas que quer atingir – especialistas afirmam que a 
visualização é o poder mais incrível dos seres humanos.
As pessoas são 100% emotivas. Pensar requer tempo e esforço, 
mas as emoções são instantâneas – é por isso que compramos 
emocionalmente e depois justificamos logicamente. Se um cliente 
se sente bem quanto a você e sua empresa, gosta de você e o 
respeita, o poder de “gostar” possivelmente levará à venda.
Não há limites para o pensamento. Duvida? Por que não paga 
para ver? 

não há nada Mais Poderoso do que 
Criar uM nítido quadro Mental da 
Pessoa que voCê deseja ser e das 
Metas que quer atingir
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WHAT IS yOUR LIMIT?
THERE IS NOTHING MORE POWERFUL THAN CREATING A CLEAR MENTAL 
PICTURE OF THE PERSON yOU WISH TO BE AND THE GOALS yOU 
WANT TO ACHIEVE
If anyone should ask where the secret for success is, maybe none of us will get the 
answer right, and that is just because it is some place where we can manipulate 
it as we wish to. Do you find that strange? The salesman Brian Tracy, author of 
several best-sellers, explains: the secret to success is in our thought.
you certainly have heard of the 80-20 rule, also known as the Pareto Principle. 
According to it, the 20% of best collaborators make 80% of the money, and 80% 
of the worst collaborators make only 20% of the money. Also, these 20% earn 16 
times more than the average income of the other 80%.
But which factors can distinguish these individuals? The conclusion is that small 
differences in skills may lead to huge differences in results. A recent study has 
discovered that 48% of all sales attempts are concluded before the salesman tries 
to close the deal at least once. It also observed there is a direct and an inverse 
relationship between the fear of rejection and failure and great self-esteem. That is, 
the more you like yourself, the less you feel rejected and the less you fear to fail. 
When you repeat a statement with confidence and enthusiasm, as a sort of 
command to the subconscious, you take control over your mind and emotions. 
There is nothing more powerful than creating a clear mental picture of the person 
you wish to be and the goals you want to achieve – experts say that visualization 
is the most incredible power of human beings.
People are 100% emotional. Thinking takes time and effort, but emotions are 
instantaneous – that is why we buy emotionally, and then we justify the purchase 
logically. If a client feels good about you and your company, if he likes and 
respects you, the power of “liking” will possibly close the deal.
There are no limits to thoughts. Don’t you believe me? Bet on it! 
alessandra assad is the director of assimassad desenvolvimento humano, professor, speaker and author of the book 
atreva-se a mudar! - alessandra@alessandraassad.com.br

Qual é o seu limite?

colUniStaS Alessandra Assad é diretora da AssimAssad Desenvolvimento 
Humano, professora, palestrante e autora do livro Atreva-se a mudar! 

alessandra@alessandraassad.com.br
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O mundo mágico evoluiu conforme os séculos se passaram. No 
início, o mágico era aquele que vestia capa e cartola e conduzia 
os truques com um aceno de varinha. Inclusive, quando se falava de 
mágica, todos recordavam automaticamente do truque do coelho 
saindo da cartola. Assim como as bruxas, que ficaram eternizadas 
com a verruga no nariz, o mágico ficou preso a esses elementos 
por um longo tempo. Mas a modernização veio e, com a ela, a 
necessidade de ampliar os universos mágico e corporativo. 
Atualmente, todos lutam por um espaço perante os holofotes. 
Os homens de negócios saíam engravatados, com maletas 
debaixo do braço e um simplório chapéu na cabeça. Hoje eles 
caminham com os avanços tecnológicos, profissionalizando-se 
cada vez mais para manter o emprego. O perfil do antigo 
empresário foi substituído por alguém rodeado por redes 
sociais, celulares e notebooks. 
A figura do mágico também não é mais a mesma. Itens como a 
varinha se tornaram um detalhe representativo, pois o gesticular 
das mãos se tornou precioso, que faz assistentes desaparecerem 
do palco com a mesma maestria. Criss Angel ajudou a inovar 
esse cenário com o street magic, ou mágica de rua, o que 
ampliou a competitividade e fez outros mágicos aderirem ao 
novo estilo para atender às expectativas do público.
As minhas palestras motivacionais também são exemplos de 
modernização da mágica, pois faço uso dela com o objetivo 
de ajudar as pessoas a acreditarem em seus potenciais e para 
conscientizar gestores a melhorarem seus empreendimentos. 
Seja na mágica ou no mundo corporativo, as evoluções foram 
gradativas, e isso aumentou a concorrência. Ser moderno é 
andar conforme as tendências mercadológicas e nunca se 
esquecer de que o público, no final das contas, sempre será a 
parte mais importante de qualquer espetáculo. 

A evolução do mundo corporativo
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ser Moderno é andar ConforMe 
as tendênCias MerCadológiCas 
e nunCa se esqueCer de que o 
PúbliCo seMPre será a Parte Mais 
iMPortante de qualquer esPetáCulo
THE EVOLUTION OF THE CORPORATE WORLD
TO BE MODERN MEANS TO FOLLOW MARkET TRENDS AND NEVER 
FORGET THAT THE AUDIENCE WILL ALWAyS BE THE MOST IMPORTANT 
PART OF ANy SHOW
The magic world evolved as centuries passed by. In the beginning, the 
magician was a person wearing a cape and a hat, making tricks with a magic 
wand. At the mention of the word magic, everyone remembered the trick of the 
rabbit coming out of a hat. As it happened with the witches, who were made 
eternal with warts on their noses, the magician was stuck to those elements for 
a long time. But modern times came, and with them came the need to increase 
the magic and corporate worlds.
Nowadays, everyone struggles for space under the spotlights. Business 
men used to walk around with their ties, suitcases and a simple hat on their 
heads. Now, they have technological devices and acquire new skills to keep 
their jobs. The profile of the old business man was replaced by someone 
surrounded with social networks, cell phones and notebooks.
The magician figure is no longer the same. Items such as the wand became a 
representative detail, because the gesture of the hands became something precious, 
making assistants disappear from stage with the same mastery. Criss Angel helped 
to innovate this scenario with street magic, increasing the competitiveness and 
making other magicians work with the new style to meet the audience demands.
My motivational lectures are also an example of the modernization of magic, 
because I use it with the objective of helping people believe in their potential 
and to raise awareness among managers to improve their businesses. Be it 
in magic or in the corporate world, evolutions were gradual, which made 
competition grow. To be modern means to follow market trends and never 
forget that the audience will always be the most important part of any show.
Marco zanqueta is a magician, a motivational speaker and the creator of corporate training programs. 
marcozanqueta@palestracommagica.com.br

Marco Zanqueta é mágico, palestrante motivacional 
e criador de programas de treinamento corporativo.

marcozanqueta@palestracommagica.com.br



118 / SV

1. O PAIXONISmO. As empresas, entre elas as agências de 
viagens, prometeram adotar um novo conceito: cair de amores 
pelos clientes. Mas, na prática, elas gastaram R$ 10 para sondar 
o comportamento dos consumidores para cada R$ 200 a fim de 
inovar seu produto/serviço. Falsa mudança!
2. OS ATENDOIDES. Muitas grandes corporações disseram 
que iriam inovar suas formas de atendimento humano, mas 
cresceram barbaridade nas formas de atendimento eletrônico, 
do tipo “se você quer falar sobre tal assunto, disque tal tecla”. 
Pequenas empresas, sem dinheiro para a inovação, continuaram 
com as velhas abordagens, do tipo: “Pois não? Já foi atendido, 
chefe?”. Por pensarem como máquinas, algumas empresas foram 
tratadas como máquinas pelos clientes não humanoides, que 
foram atrás de concorrentes humanos.
3. O INTErNISmO. Uma ideia errada não mudou: a de 
que, se a organização se tornar forte internamente, ela fica forte 
externamente. Sua empresa é assim? Você, como pessoa, é 
fraco por dentro e forte por fora nos contatos? Muitas empresas 
continuaram pensando que, para ter uma empresa sólida, 
bastava ter clientes internos sólidos. Elas pensaram sólido, mas 
agiram líquido e o cliente fugiu.
4. A CAmISA SEIS. Descobriu-se que não basta mais vestir a 
camisa da agência, mas, sim, a do cliente, e que não adianta 
ser especialista em produtos, pois sucesso é ser especialista em 
fregueses. Porém, muito gerente reuniu os colaboradores e disse: 
“Parem de vestir a camisa cinza da empresa e vistam agora a 
camisa colorida”. Mudou a cor, mas não o conceito. Trocaram a 
camisa seis pela meia dúzia.  
5. A CONCOrrÊNCIA INDIrETA. A TV concorre com 
telefones; as companhias aéreas com livros de viagens; e 
assim por diante. Quem ficou focando os concorrentes diretos 
e se esqueceu das ofertas alternativas perdeu dinheiro, porque o 
conceito de concorrência indireta continuou o mesmo.
E você, o que vai mudar na sua agência de viagens? 

Por PensareM CoMo Máquinas, alguMas 
eMPresas foraM tratadas CoMo 
Máquinas Pelos Clientes, que foraM 
atrás de ConCorrentes huManos
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FIVE THINGS THAT HAVEN’T CHANGED IN 10 yEARS
FOR THINkING LIkE MACHINES, SOME COMPANIES WERE TREATED LIkE 
MACHINES By THE CLIENTS, WHO WENT AFTER HUMAN COMPETITORS
1. PASSIONISM. The companies, including travel agencies, promised to adopt a 
new concept: to fall in love with clients. But, in practice, they spent R$ 10 to discover the 
behavior of customers for every R$ 200 to innovate their product/service. False change!
2. ATTENDOIDS. Many large corporations said they would create new forms of 
human service, but there are more and more barbarities in telephone services, such as 
"if you want to talk about this subject, dial x". Small companies that don't have money 
for innovation still use old approaches, like: "How can I help you? Have you talked 
to anyone yet?". Because they think like machines, some companies were treated like 
machines by the non-humanoid clients, who went after human competitors.   
3. INTERNISM. One wrong idea hasn't changed: that if the organization becomes 
strong in the inside, it becomes strong in the outside. Is your company like that? Are 
you, as a person, weak in the inside and strong in the outside, with contacts? Many 
companies continued to think that in order to have a solid company it was enough to 
have solid internal clients. They though solid but acted liquid, and the clients escaped.   
4. BEING A TEAM PLAYER. It was observed that it is no longer sufficient to be 
a player for the company, but instead, for the client, and that it is worthless to be an 
expert in products, because success means being an expert in customers. However, 
many managers have said to their collaborators: "Stop wearing the gray company's 
shirt and wear the colored one instead". The color has changed, but not the concept. 
They changed six of one and half a dozen of the other.     
5. INDIRECT COMPETITION. TVs compete with telephones; airline companies, 
with travel books, and so on and so forth. If you were focusing on direct competitors, 
you forgot about the alternative offers and lost money, because the concept of 
indirect competition remained the same. What about you? What will you change 
in your travel agency?
Maurício	Góis	is	a	speaker	and	author	of	the	book	o atendimento Perfeito: Como fazer o Cliente Confiar, gostar e 
voltar. contato@mauriciogois.com.br

Maurício Góis é palestrante e autor do livro O Atendimento 
Perfeito: Como Fazer o Cliente Confiar, Gostar e Voltar.

contato@mauriciogois.com.br

As cinco coisas que não mudaram em dez anos
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Dicas para uma lua de mel dos sonhos

Natalie Soares é autora do blog de viagens Sundaycooks.com 
e viaja o mundo em busca de experiências inesquecíveis.

Quando recebo a notícia de que amigos meus vão se casar, 
logo fico empolgada para saber qual foi o destino escolhido 
para a lua de mel. Ultimamente, alguns têm me respondido que 
a maratona da organização da festa é tão intensa que a viagem 
ficou em segundo ou terceiro plano. Momentos importantes como 
um casamento merecem ser celebrados com uma linda viagem, 
por isso nada de deixar os planos de lado ou cogitar não cair 
na estrada.
Além de marcar essa data especial, também é uma forma 
deliciosa de o casal descansar da gincana que é organizar o 
próprio casamento: ansiedade, estresse e aquela agitação toda 
são facilmente esquecidos ao fazer o check-in no hotel.
Para tanto, aí vão alguns conselhos para deixar tudo ainda mais 
incrível:
•	Planejar	 as	 férias	 com	 antecedência.	 Deixar	 tudo	 para	 a	

última hora pode transformar esse item da lista em mais uma 
preocupação; 

•	 Investir	 em	 um	 bom	 hotel,	 que	 fará	 toda	 a	 diferença	 para	
comemorar a data;

•	Avisar	o	hotel	que	essa	é	uma	viagem	de	lua	de	mel;
•	Pesquisar	se	a	época	escolhida	é	ideal	para	visitar	o	lugar.	

Por exemplo: evitar alguns destinos no Caribe durante a 
época de furacões. 

Para uma viagem de experiências inesquecíveis, vale fazer um 
safári pela áfrica do Sul ou conhecer o Atacama. A Austrália 
também não poderia ficar de fora. O país é um sonho e combina 
muito bem com uma viagem de lua de mel para diferentes tipos 
de casais: dos mais aventureiros, fãs de natureza, até os mais 
apaixonados por metrópoles. 
No Brasil, o meu roteiro especial favorito é a Rota Ecológica em 
Alagoas, com o mar que é uma verdadeira pintura e suas praias 
paradisíacas. Para complementar esse cenário, a Rota ainda 
conta com pousadas que são puro charme e elegância. 

MoMentos iMPortantes CoMo uM CasaMento 
MereCeM ser Celebrados CoM uMa linda 
viageM, Por isso nada de deixar os Planos 
de lado ou Cogitar não Cair na estrada
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TIPS FOR THE HONEyMOON OF yOUR DREAMS
MOMENTS AS IMPORTANT AS A WEDDING SHOULD BE CELEBRATED WITH A 
BEAUTIFUL TRIP, SO, DON'T PUT yOUR PLANS ASIDE AND DON'T EVEN THINk 
OF NOT HITTING THE ROAD

When I hear that my friends are getting married, I get excited to know what 
destination was chosen for the honeymoon. Lately, some of them have been 
telling me that the work to organize the party is so hard that the trip became 
less important. Moments as important as a wedding should be celebrated with 
a beautiful trip, so don't put your plans aside and don't even think of not hitting 
the road. 
Besides scheduling this special date, this is also a great way for the couple to 
rest after organizing their own wedding: anxiety, stress and those busy days are 
easily forgotten when you check-in to the hotel.
So, here are some tips to make this experience even more incredible: 
•	 Plan	your	holidays	ahead.	Leaving	things	for	the	last	minute	may	turn	this	item	

of list into another reason for concern; 
•	 Invest	in	a	good	hotel;	this	will	make	all	the	difference	to	celebrate	the	date;
•	 Let	the	hotel	know	this	is	a	honeymoon	trip;
•	Check	if	 the	 time	of	 the	year	 is	 ideal	 to	visit	 the	destination.	For	example:	

avoid some destinations in the Caribbean during the hurricane season.
To have unforgettable experiences, take a safari around Africa or go to the 
Atacama. Australia cannot be left out of the list. The country is a dream and 
has everything to do with honeymoons for different types of couples: from 
adventurous, nature lovers to people who love with big cities.
In Brazil, I love the ecological route of Alagoas. The ocean is a true painting, 
and the beaches are paradisiacal. To complement this scenario, the route 
counts on charming and elegant inns. 

Natalie	Soares	is	the	author	of	the	travel	blog	Sundaycooks.com,	and	travels	around	the	world	looking	for	
unforgettable	experiences.
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trend conVida / Marcos Paes de Barros

O Brasil é um dos três maiores emissores de 
turistas para Orlando, ao lado de Inglaterra 
e Canadá. Dentro da América Latina, 
sempre foi um mercado mais maduro quando 
comparado ao restante da região. Pode-se 
dizer que o aumento constante do número 
de brasileiros em Orlando o ano todo elevou 
o país a outro patamar: de um mercado 
importante para um mercado crítico.
Não é à toa que investimos tão alto nos últimos 
anos, mostrando quanto levamos a sério a 
experiência dos visitantes no nosso complexo. 
O Universal Orlando® Resort apresentou nada 
menos que 18 novas experiências nos últimos 
cinco anos. Entre elas estão as incríveis áreas 
dedicadas a Harry Potter:  The Wizarding 
World of Harry Potter – Hogsmeade (aberta 
em 2010 no Universal’s Islands of Adventure®) 
e The Wizarding World of Harry Potter – 
Diagon Alley (inaugurada em 2014 no 
Universal Studios Florida®).
Neste ano teremos a abertura do quinto 
hotel local, o Loews Sapphire Falls Resort, 
que aumentará o número total de quartos 
do complexo para 5.300. Outra grande 
novidade é a abertura da atração Skull 
Island: Reign of Kong, no parque Universal’s 
Islands of Adventure®, trazendo de volta a 
colossal criatura em uma aventura épica. 
Há ainda três grandes novidades para 
2017: duas novas atrações no parque 
Universal Studios Florida® – Fast & Furious: 
Supercharged, baseada nos filmes Velozes & 
Furiosos, e Race Through New York Starring 
Jimmy Fallon, atração inspirada no famoso 
quadro do apresentador da NBC – e o parque 
temático aquático Universal’s Volcano Bay, que 
revolucionará o conceito de parques aquáticos. 
Com o Volcano Bay, projeta-se aumentar a 
permanência do visitante brasileiro para quatro 
dias – atualmente, a média é de três. 
E não vamos parar por aí. Anunciamos 
recentemente uma incrível parceria com 
a Nintendo, e não há dúvidas de que os 
brasileiros podem esperar novidades ainda 
mais espetaculares para o futuro. 

Universal OrlandO® 
resOrt apOsta em 
tUristas brasileirOs

“o aumento constante 
do número de brasileiros 
em orlando o ano todo 
elevou	o	país	a	outro	

patamar: de um mercado 
importante para um 
mercado	crítico”

MARCOS PAES DE BARROS 
é administrador de empresas pela 
Fundação Getulio Vargas de São 
Paulo e, desde 2011, diretor sênior de 
Marketing & Vendas para a América 
Latina do Universal Orlando® Resort.

UNIVERSAL ORLANDO® RESORT 
INVESTS ON BRAZILIAN 
TOURISTS
“THE EVER-GROWING NUMBER OF 
BRAZILIANS IN ORLANDO THROUGHOUT 
THE yEAR TOOk THE COUNTRy TO 
ANOTHER LEVEL: FROM AN IMPORTANT 
MARkET TO A CRITICAL ONE"

Brazil is one of the three countries that send more 
tourists to Orlando, next to England and Canada. 
Inside Latin America, it has always been a more 
mature market in comparison to the rest of the 
region. It is possible to say that the ever-growing 
number of Brazilians in Orlando throughout the 
year took the country to a new level: from an 
important market to a critical one.
So there is a reason why we have been investing 
so much in the past few years, showing how 
seriously we take the experience of visitors in 
our complex. The Universal Orlando® Resort has 
launched 18 new attractions in the past five years. 
Some of them are the incredible areas dedicated 
to Harry Potter: The Wizarding World of Harry 
Potter – Hogsmeade (open in 2010, at Universal’s 
Islands of Adventure) and The Wizarding World of 
Harry Potter – Diagon Alley (launched in 2014, in 
Universal Studios Florida®).
This year, we will launch the fifth hotel in the 
location, the Loews Sapphire Falls Resort, 
increasing the number of rooms in the complex 
to 5,300. We will also open the attraction Skull 
ISland: Reign of the kong, in Universal's Islands of 
Adventure®, bringing back the colossal creature in 
an epic adventure. 
There are three other news for 2017: two new 
attractions in Universal Studios Florida® - Fast & 
Furious: Supercharged, based on the movie Fast 
& Furious, and Race Through New york Starring 
Jimmy Fallon, inspired by the famous NBC host - 
and the water team park Universal's Volcano Bay, 
which is a revolution in the concept of water parks. 
The objective of Volcano Bay is to prolong the 
stay of Brazilian visitors to four days - currently, the 
average is three days.
And there is  more to come. We have recently 
announced a new partnership with Nintendo, and 
Brazilians can surely expect more spectacular news 
for the future.

MARCOS PAES DE BARROS 
is a business administrator graduated at Fundação 
Getulio Vargas de São Paulo and, since 2011, 
has been a senior director of Marketing and Sales 
for Latin America in Universal Orlando® Resort.
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De portas abertas  
PArA O mUNDO 
Mais de 2.800 hotéis do portfólio da TREND serão incorporados ao 
conteúdo da Travelport, plataforma de comércio de viagens líder de 
mercado e que fornece soluções de distribuição, tecnologia e pagamento 
para a indústria global de Turismo. 
Esta iniciativa amplia as mais de 650 mil unidades hoteleiras exclusivas 
disponíveis em nível mundial e que constam no Travelport Smartpoint, 
plataforma que ajuda os agentes de viagens a maximizarem as receitas, 
aumenta a produtividade e aprimora a experiência do cliente. 
“O acordo expandirá nossa presença em mais de 170 países, incluindo 
os Estados Unidos e os mercados da Europa, destacando a TREND como 
um importante broker”, revela Emmanuel Labastida, gerente-geral de 
Produtos Internacionais da operadora.

OrA, POIS!  
aqui tem troféu 
O Pestana Hotel Group promoveu uma cerimônia de 
premiação para cerca de 100 parceiros com o objetivo 
de agradecer o trabalho em conjunto em 2015. A 
TREND ficou em primeiro lugar na categoria “Tour & 
Travel”, destacando-se como a operadora que mais 
vendeu os hotéis da rede. O troféu foi recebido por Silvia 
Russo, gerente de Produtos São Paulo e Lazer Nacional.

OPEN DOORS TO THE WORLD
More than 2,800 hotels in TREND's portfolio will be 
incorporated to the content of Travelport, market leader 
travel business platform that provides solutions of distribution, 
technology and payment for the global Tourism industry.  

This initiative increases the number of the more than 650 
thousand exclusive hotel units, available worldwide, that 
are present in the platform Travelport Smartpoint and help 
travel agents to maximize the income, besides increasing 
productivity and improving the client's experience. 

"The deal will expand our presence in more than 170 
countries, including the United States and the markets in 
Europe, highlighting TREND as an important broker", says 
Emmanuel Labastida, general manager of International 
Products at the operator.

ORA, POIS! HERE IS A TROPHy 

Pestana Hotel Group promoted an award ceremony for about 100 
partners with the objective of thanking the team work in 2015. 
TREND came in first in the category "Tour & Travel", standing out 
as the operator that sold the most hotels in the network. The trophy 
was received by Silvia Russo, Product Manager in São Paulo and 
National Leisure.

silVia russo, gerente de produtos são paulo e lazer nacional da trend, recebe troféu de 
renata honorato e bruno orsi, da rede pestana 
silvia russo, ProDuct manager in são Paulo anD national leisure of ternD, receives troPhy from 
renata honorato anD bruno orsi, from Pestana 

Nos últimos meses, o GRUPO TREND trouxe uma série de inovações, 
além de ter realizado eventos, mantendo-se sempre lado a lado com o 
agente de viagens. Confira a seguir um resumo do que aconteceu, com 
destaque para as novidades no NATREND. Siga viagem com a gente! 

fotos arquivo trend

Fique por dentro dos acontecimentosESPAÇO trend

TEm NOVIDADE NA ÁrEA!

NEWS IN THE AREA!
In the past few months, the TREND GROUP came up with new 
activities and events, always side by side with the travel agents. 
Check out a summary of what happened, especially the news of 
NATREND: Come along with Segue Viagem!
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hOTElArIA  
com superdesconto
A TREND continua a todo vapor com a campanha Supertarifa, sucesso 
entre as agências de viagens. Cerca de 270 meios de hospedagem, 
em mais de 60 cidades, já aderiram à campanha, que consiste em 
oferecer tarifas imbatíveis no setor hoteleiro – desde o seu lançamento, 
em junho de 2015, até janeiro de 2016, rendeu aos hotéis participantes 
incremento de aproximadamente 40% nas vendas em comparação ao 
verificado no mesmo período de 2014. 
Para acessar as ofertas, o agente deve entrar com seu login e senha 
no portal de reservas NATREND e pesquisar hotelaria no destino 
escolhido. Os hotéis com valores exclusivos estão em destaque com 
fotos e a tarja "Promoção”.

HOTELS WITH SUPER-DISCOUNTS
TREND is flat out with the campaign Supertarifa (Super-rate), successful among travel 
agencies. About 270 hotels, in over 60 cities, are involved in the campaign, which 
consists of providing unbeatable prices in the hotel sector - ever since its launch, in 
June, 2015, until January 2016, the participating hotels increased their sales in 40% 
in comparison to the same period in 2014.
To access the offers, the agent should use a login and password in NATREND 
reservation website, and search for hotels in the chosen destination. Hotels with 
exclusive prices are highlighted with pictures and the sign "Discount". 

INSTANTANEOUS SHOPPING? NATREND HAS IT

NATREND incorporated to the system the option "Fast Reservation", 
instantaneous shopping tool that allows clients to make reservations fast 
and simply. To use it, click on the option "Frequent buyer", on the menu, 
and fill out a brief registration form with the client's data, which will be 
available whenever a new option is activated.

"This function is new among operators in Brazil, and was inspired 
by the one-click buying concept, adapted to the Tourism reality. 
Besides bringing agility to the agent's routine, it ensures total safety 
to the operations, presenting cancellation policies and all Information 
the agent has to know before confirming the purchase", says Robson 
Gomes, director of Information Technology at the TREND GROUP.

COmPrA 
INSTANTÂNEA?  
O NATREND tem 
O NATREND incorporou ao seu sistema a opção 
Reserva Rápida, ferramenta de compra instantânea 
que permite efetuar reservas de maneira ágil e 
simplificada para clientes frequentes. Para utilizá-la, 
basta clicar na opção “Comprador Frequente”, no 
menu, e preencher um cadastro sucinto com os dados 
do cliente, os quais estarão disponíveis sempre que a 
nova opção for acionada. 
“Esta funcionalidade, inédita entre as operadoras do 
Brasil, foi inspirada no conceito de one-click buying e 
adaptada para a realidade do Turismo. Além de trazer 
agilidade ao dia a dia do agente, garante total segurança 
das operações, apresentando políticas de cancelamento 
e todas as informações que o profissional precisa saber 
antes de confirmar a compra”, destaca Robson Gomes, 
diretor de Tecnologia da Informação do GRUPO TREND.
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emmanuel labastida, gerente-geral de produtos internacionais da trend; luis paulo 
luppa, presidente do grupo trend; robson gomes, diretor de ti do grupo, e simone 
araújo, diretora de produtos para eua e canadá da operadora
emmanuel labastiDa, general manager of international ProDucts at trenD; luis Paulo luPPa, 
ceo of the trenD grouP; robson gomes, Director of it in the grouPo, anD simone araújo, 
Director of ProDucts for the usa anD canaDa in the oPerator

FITUr:  
palco de novidades  
e networking mundial
Em busca de oportunidades de negócios, inovações 
tecnológicas e networking com parceiros, o GRUPO TREND 
participou da 36ª edição da Feira Internacional do Turismo 
(Fitur), realizada em janeiro. Promovida anualmente em Madri, 
reuniu os principais players do Turismo em âmbito mundial. 
Participaram do evento o presidente LUPPA, os diretores Robson 
Gomes (TI) e Simone Araújo (Produtos para Estados Unidos e 
Canadá), o gerente-geral Emmanuel Labastida e o analista Pedro 
Pucci, ambos de Produtos Internacionais. 
Os executivos aproveitaram o espaço reservado no estande 
da Embratur para apresentar ao mercado a TREND TRAVEL 
USA, nova empresa do GRUPO, e as suas duas marcas: 
TREND Fun Florida e Global TREND.

FITUR: STAGE OF NEWS AND GLOBAL NETWORk
In search of business opportunities, technological innovation and networking with partners, the 
TREND GROUP participated in the 36th edition of the International Tourism Fair (FITUR), held in 
January. The annual event is promoted in Madrid every year and gathered the main global players 
of Tourism. CEO LUPPA, directors Robson Gomes (IT) and Simone Araújo (Products for the 
United States and Canada), the general manager Emmanual Labastida and the analist 
Pedro Pucci, both from International Products, participated in the event.
The executives used their space in Embratur's stand to present TREND TRAVEL USA, a new 
company in the GROUP, and its two brands, TREND Fun Florida and Global TREND, to the market.

Visita à hAPPy ISlAND 
Doze agentes de viagens de diversas cidades do Brasil participaram de um famtour 
exclusivo para Aruba no final de 2015. A iniciativa, realizada em parceria com o Aruba 
Convention Bureau e com o apoio da rede de hotéis Riu, foi resultado de uma campanha 
de vendas criada para premiar os agentes que mais emitissem viagens para o local por 
meio dos portais de reservas do Lazer e NATREND.
A programação incluiu cinco noites de hospedagem no Riu Palace Antilhas, traslados, visitas 
às principais opções da oferta hoteleira da região e passeios pelos pontos turísticos da ilha.

VISITING HAPPy ISLAND

Twelve travel agents from several cities of Brazil 
participated in an exclusive famtour to Aruba in 
the end of 2015. The initiative was carried out in 
partnership with the Aruba Convention Bureau, and 
with the support of the hotel network Riu. It was the 
result of a sales campaign created to recognize the 
agents that could issue more trips to the location 
using the Leisure and NATREND reservation website. 

The schedule included five hotel nights in Riu Palace 
Antilhas, shuttles, visits to the main hotel options in the 
region and tours around the tourist spots of the island. 

À esquerda, agentes de Viagens que participaram do famtour para aruba. acima, beatriz yumi, do aruba tourism authority 
(ata); giselle silVa, de produtos internacionais da trend; e  rosmário santa cruz, diretor de Vendas brasil da riu
to the left, travel agents who ParticiPateD in famtour aruba. above, beatriz yumi, from aruba tourism authority (ata); 
giselle silva, from trenD's itnernational ProDucts, anD rosmário santa cruz, brazil sales Director at riu

da esquerda para a direita: felype cabral, executiVo de 
Vendas para recife, e rebeca ferreira, gerente regional 
de Vendas para o nordeste, ambos da trend, ao lado de 
luiz fogaça e simone cardone, do copacabana palace 
from left to right: felyPe cabral, sales executive for 
recife, anD rebeca ferreira, regional sales manager for the 
northeast, both from trenD, next to luiz fogaça anD simone 
carDone, from coPacabana Palace 

FROM RIO TO THE NORTHEAST
The teams in TREND and Copacabana Palace organized relationship lunches for about 50 travel agents 
in the Northeast. The meetings contemplated the cities of Salvador, Recife and Fortaleza and aimed at 
strengthening both companies in the destination, presenting the infrastructure and the services of the hotel 
and reassuring the competitive advantages by making reservations with the operator. 
The classes were given by Rebeca Ferreira, regional Sales manager for the Northeast at TREND, and Luiz 
Fogaça and Simone Cardone, from Copacabana Palace.

Do Rio para o NOrDESTE 
As equipes da TREND e do Copacabana Palace realizaram almoços de relacionamento 
para cerca de 50 agentes de viagens do Nordeste. Os encontros contemplaram as 
cidades de Salvador, Recife e Fortaleza e tiveram como intuito fortalecer as duas empresas 
nos destinos, apresentando a infraestrutura e os serviços do empreendimento hoteleiro e 
reiterando as vantagens competitivas ao efetuar reservas com a operadora. 
As capacitações foram ministradas por Rebeca Ferreira, gerente regional de Vendas para 
o Nordeste da TREND, e Luiz Fogaça e Simone Cardone, do Copacabana Palace.
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rozilda gattis

alexandra macagnan

rozilda gattis

CONhECImENTO  
que inspira crescimento
Até 31 de dezembro de 2015, o TRENDCURSOS, ferramenta virtual de qualificação 
e treinamento do GRUPO TREND dedicada aos agentes de viagens, fornecedores, 
parceiros e colaboradores, havia registrado quase 7 mil acessos, distribuídos pelos 
22 cursos disponibilizados até o momento. 
“Entre os benefícios estão a oportunidade de acessar o conteúdo 24 horas por dia e o 
layout de fácil navegação, totalmente responsivo, que permite a visualização por meio 
de celulares e tablets e não deixa o usuário preso a horários ou plataformas específicas”, 
afirma Sergio Lopes, diretor de Engenharia Humana e Atendimento do GRUPO TREND.  
Para acessar os conteúdos, basta entrar no www.trendcursos.com.br. Em caso de 
dúvidas, o e-mail trendcursos@grupotrend.com está à disposição. 

Tudo para que você tenha a melhor experiência 
em vender grupos, eventos e feiras. 

T. 11 3123 8558   eventos@trendoperadora.com.br

• Rentabilidade

• Facilidade de crédito

• Atendimento personalizado

• Segurança e qualidade

• Estrutura (equipe + produtos + garantia de entrega)

São muitos os benefícios para você:

Você sabia que o GRUPO TREND 
tem um departamento exclusivo 
para grupos, eventos e feiras?

anun_rodape_gruposeeventosfinal.indd   1 27/10/15   15:53

NEW PEOPLE AROUND
TREND has recently announced the arrival of four new collaborators to guarantee total support to travel 
agencies, to work in partnership with regional managers. Guilherme Pizzo is taking care of agencies in São 
José do Rio Preto and Ribeirão Preto, in São Paulo, including the destinations around it. 
Daniela Fidelis was hired to work with Uberlândia, city in Minas Gerais, as well as the surrounding 
regions. Alexandra Macagnan took over the regions of the South (Serra Gaúcha and Vale do Rio 
Pardo), and Rozilda Gattis is in charge of the North of Santa Catarina, including Joinville, Jaraguá do 
Sul and São Bento do Sul. 

gENTE NOVA  
no pedaço 
A TREND anunciou recentemente a chegada de quatro novos 
colaboradores para garantir total apoio às agências de viagens e atuar 
em parceria com os gerentes regionais. Guilherme Pizzo está à frente do 
atendimento às agências de São José do Rio Preto e Ribeirão Preto, em 
São Paulo, incluindo os destinos localizados em seus entornos. 
Já Daniela Fidelis foi contratada para atender a cidade mineira de 
Uberlândia, bem como as regiões do Triângulo Mineiro. Alexandra 
Macagnan assumiu as regiões da Serra Gaúcha e Vale do Rio Pardo, no 
Rio Grande do Sul, e Rozilda Gattis passou a conduzir o Norte de Santa 
Catarina, que compreende Joinville, Jaraguá do Sul e São Bento do Sul. 

 daniela fidelis

kNOWLEDGE THAT INSPIRES GROWTH
Until December 31, 2015, TRENDCOURSES, 
TREND GROUP's online tool of qualification and 
training, dedicated to travel agents, suppliers, 
partners and collaborators, had recorded nearly 
7 thousand accesses, distributed in the 22 courses 
available until that moment.
"One of the benefits is the opportunity to access the 
content 24 hours a day, and the layout that is easy to 
use, totally responsive, allowing the visualization in cell 
phones and tablets. The user Is not restricted by schedules 
or specific platforms", says Sergio Lopes, director of 
Human Engineering and Services at the TREND GROUP.
To access the content, go to www.trendcursos.com.br.  
If there are doubts, contact us at trendcursos@
grupotrend.com.

guilherme pizzo
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1. equipe do grupo trend em frente À igreja matriz 
de Vila Viçosa; 2. líderes durante Visita ao estádio do 
sport lisboa e benfica; 3. cristiane jayme, diretora de 
lazer, e sérgio lopes, diretor de engenharia humana e 
atendimento, conhecendo o oceanário de lisboa
1. trenD's grouP team in front of the church of viçosa village; 2. 
leaDers During a visit to the staDium of sPort lisboa anD benfica; 
3. cristiane jayme, leisure Director, anD sergio loPes, Director 
of human engineering anD service, visiting the lisbon oceanarium 

OrA, POIS!  
Liderança do grupo TREND  
se reúne no Alentejo
Dias intensos de muito trabalho, aprendizado e visitas a atrações turísticas 
e meios de hospedagem marcaram a programação do Encontro Estratégico 
Internacional 2016 do GRUPO TREND durante viagem a Portugal.
O presidente Luis Paulo LUPPA, o vice Leonardo Ortega, diretores, gerentes 
de Vendas de todo o país e alguns gerentes estratégicos de outras áreas 
fizeram parte da comitiva convidada pelo Turismo do Alentejo e Turismo de 
Portugal para visitar o destino entre os dias 26 de fevereiro e 2 de março. 
Além de reuniões com foco no portfólio de produtos internacionais, 
estratégias, metas, melhorias e novidades para atender ainda melhor os 
agentes de viagens e, claro, vender mais, o grupo, que ficou hospedado 
no Dom Pedro Palace, teve a oportunidade de visitar alguns dos principais 
pontos turísticos de Lisboa, entre eles o Estádio do Sport Lisboa e Benfica, 
o Oceanário de Lisboa e a Torre de Belém, sem considerar a Adega 
Machado e seu show de fado.
A programação ainda contou com visita à região do Alentejo. O grupo, 
que ficou sediado em Évora, mais precisamente no Vitória Stone Hotel, 
pôde conhecer pontos turísticos como a Capela dos Ossos; Igreja São 
Francisco; Cromeleque dos Almendres; centro histórico de Arraiolos; Monte 
da Ravasqueira, onde o enoturismo faz a diferença, além do seu encantador 
museu de carruagens; Vila Viçosa, incluindo um castelo medieval; visita a 
oliveiras e adegas; e tour de bike pela costa. Site inspection em alguns 
hotéis, entre eles o Alentejo Marmoris Hotel & Spa, o M’Ar De Ar Muralhas 
e o Horta da Moura, completou a lista de atividades. E os restaurantes D. 
Joaquim e Café Alentejo serviram pratos típicos de dar água na boca.
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4. líderes reunidos no templo romano; 5. grupo no castelo de Vila Viçosa; 6. o 
presidente luis paulo luppa com o Vice leonardo ortega; 7. diariamente a equipe 
se reuniu para encontros estratégicos; 8. pedro ribeiro, diretor de Vendas & 
marketing da dom pedro hotels, com esequiel santos, gerente key account da 
trend; 9. cristiane jayme, diretora de lazer do grupo trend; bernardo cardoso, 
diretor do turismo de portugal no brasil; e helena ribeiro, promotora do turismo 
de lisboa - Visitors & conVention bureau 
4. leaDers gathereD in the roman temPle; 5. grouP at the castle in the viçosa village; 6. 
the ceo luis Paulo luPPa with the vice, leonarDo ortega; 7. the team haD Daily strategic 
meetings; 8. PeDro ribeiro, sales & marketing Director of Dom PeDro hotels, with esequiel 
santos, key account manager at trenD; 9. cristiane jayme, leisure Director at the trenD 
grouP; bernarDo carDoso, Director of Portugal tourism in brazil; anD helena ribeiro, 
lisbon tourism Promoter - visitors & convention bureau

ORA, POIS! TREND GROUP'S LEADERSHIP GETS 
TOGETHER IN THE ALENTEJO
Days of intensive work, learning and visits to tourist attractions 
and hotels were part of the schedule of the International Strategic 
Meeting 2016, of the TREND GROUP, during a trip to Portugal. 

CEO Luis Paulo Luppa, the vice-president Leonardo Ortega, 
directors, sales managers from all over the country and some 
strategic managers from other fields are part of the commission 
invited by the Alentejo Tourism and the Portugal Tourism to visit the 
destination between February 26 and March 2nd. 

Besides meetings focusing on the portfolio of international 
products, strategies, goals, improvements and news to provide 
even better services for travel agents, and of course, sell more, 
the group, who stayed at Dom Pedro Palace, had the chance to 
visit some of the main tourist spots of Lisbon, such as the stadium 
of Sport Lisboa and Benfica, the Lisbon Oceanarium, and the 
Belém Tower, not to mention the cellar Machado and its fado 
performance

The schedule also included a visit to the Alentejo region. The 
group, who stayed in Évora, more precisely at the Vitória Stone 
Hotel, got to know tourism points such as the Chapel of Bones; 
the São Francisco church; the Cromlech of the Almendres, the 
historic center of Arraiolos; Mount Ravasqueira, where enotourism 
is present, besides its charming coach museum; Viçosa Village, 
including a medieval castle; a visit to olive trees and cellars; and 
a bike tour around the coast. The list of activities also included a 
site inspection in some hotels, like the Alentejo Marmoris Hotel 
& Spa, the M'Ar de Ar Muralhas and the Horta da Moura. The 
restaurants D. Joaquim and Café Alentejo served typical and 
mouth-watering dishes.

POrTUgAl:  
35% mAIS VENDAS Em 2015 

No ano passado, a TREND Operadora registrou 
crescimento de mais de 35% nas vendas para 
Portugal em relação a 2014. Lisboa, Porto, 
Coimbra, Funchal, Cascais, Fátima e Évora foram 
as cidades mais procuradas no país, sendo a 
capital o primeiro lugar no ranking da Europa.

Atualmente oferecemos mais de mil hospedagens 
em Portugal, das quais cerca de 100 com parceria 
direta e integração de conteúdo, possibilitando 
mais agilidade no processo de compra, como é 
o caso das redes Pestana Hotels & Resorts, Dom 
Pedro Hotels, Tivoli, VIP Hotels e HF Fenix. Já 
para os empreendimentos conectados, o principal 
benefício é o aumento expressivo de vendas no 
Brasil via TREND.

PORTUGAL: 35% GROWTH IN SALES IN 2015 

Tast year, TREND Operator registered a 35% increase in sales to 
Portugal in comparison to 2014. Lisbon, Porto, Coimbra, Funchal, 
Cascais, Fatima and Évora are the most visited cities, and the 
capital holds the first position of the European ranking.
Currently, we provide more than 1,000 hotels in Portugal, and 
about 100 of these have a direct partnership and Integration of 
content, making the purchase process faster, as is the case of the 
networks Pestana Hotels & Resorts, Dom Pedro Hotels, Tivoli, VIP 
Hotels and HF Fenix. For the connected hotels, the main benefit is 
the expressive sales growth in Brazil via TREND.
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agenDa

7 A 9 de FeVereirO ------------------------eurOPeAn MeetinGs & eVents COnFerenCe (COPenhAGue, dinAMArCA)
9 A 11 de FeVereirO ---------------------iBtM ArABiA (ABu dhABi, eMirAdOs ÁrABes unidOs)
11 A 13 de FeVereirO -------------------Bit (MilãO, itÁliA)
14 A 16 de FeVereirO -------------------lACte (sãO PAulO, sP)
23 e 24 de FeVereirO -------------------- AsiA-PACiFiC inCentiVe & MeetinGs exPO – AiMe (MelBOurne, AustrÁliA)
24 A 26 de FeVereirO -------------------VitrinA turístiCA AnAtO (BOGOtÁ, COlôMBiA)
29 de FeVereirO A 2 de MArçO ---- iltM JAPãO (tóquiO, JAPãO)

2 A 6 de MArçO --------------------------Btl (lisBOA, POrtuGAl) 
9 A 13 de MArçO -------------------------itB Berlin (BerliM, AleMAnhA)
10 A 12 de MArçO -----------------------sAlãO PArAnAense de turisMO (CuritiBA, Pr)
15 e 16 de MArçO -----------------------FóruM PAnrOtAs (sãO PAulO, sP)
23 de MArçO ------------------------------enCOntrO COMerCiAl BrAztOA riO de JAneirO (riO de JAneirO, rJ)
29 A 31 de MArçO -------------------------WtM lAtin AMeriCA & enCOntrO COMerCiAl BrAztOA (sãO PAulO, sP)

4 A 6 de ABril ------------------------------iltM ÁFriCA (CidAde dO CABO, ÁFriCA dO sul)
5 e 6 de ABril -------------------------------rendez-VOus eM FrAnCe (MOntPellier, FrAnçA)
6 de ABril ------------------------------------enCOntrO BrAztOA & uGArt (POrtO AleGre, rs)
6 A 8 de ABril ------------------------------WtM ÁFriCA (CidAde dO CABO, ÁFriCA dO sul)
8 e 9 de ABril -------------------------------AViesP – exPO de neGóCiOs eM turisMO (CAMPinAs, sP)
12 A 14 de ABril ---------------------------ChinA OutBOund trAVel & tOurisM MArket (BeiJinG, ChinA)
25 A 28 de ABril ---------------------------tiAnGuis turístiCO (GuAdAlAJArA, MéxiCO)
25 A 28 de ABril ---------------------------ArABiAn trAVel MArket (duBAi, eMirAdOs ÁrABes unidOs)

FEBRUARy 7 TO 9  --------------------------------------------------------------- EUROPEAN MEETINGS & EVENTS CONFERENCE (COPENHAGEN, DENMARk)
FEBRUARy 9 TO 11  ------------------------------------------------------------ IBTM ARABIA (ABU DHABI, UNITED ARAB EMIRATES)
FEBRUARy 11 TO 13  --------------------------------------------------------- BIT (MILAN, ITALy)
FEBRUARy 14 TO 16  --------------------------------------------------------- LACTE (SÃO PAULO, SP)
FEBRUARy 23 TO 24  ---------------------------------------------------------ASIA-PACIFIC INCENTIVE & MEETINGS EXPO – AIME (MELBOURNE, AUSTRALIA)
FEBRUARy 24 TO 26  --------------------------------------------------------- VITRINA TURÍSTICA ANATO (BOGOTA, COLOMBIA)
FEBRUARy 29 TO MARCH 2  --------------------------------------- ILTM JAPAN (TOkyO, JAPAN)

MARCH 2 TO 6  -------------------------------------------------------------------- BTL (LISBON, PORTUGAL)
MARCH 9 TO 13 ----------------------------------------------------------------- ITB BERLIN (BERLIN, GERMANy)
MARCH 10 TO 12  ------------------------------------------------------------- SALÃO PARANAENSE DE TURISMO (CURITIBA, PR)
MARCH 15 TO 16  ------------------------------------------------------------- FORUM PANROTAS (SÃO PAULO, SP)
MARCH 23  ------------------------------------------------------------------------------ ENCONTRO COMERCIAL BRAZTOA RIO DE JANEIRO (RIO DE JANEIRO, RJ)
MARCH 29 TO 31  -------------------------------------------------------------WTM LATIN AMERICA & ENCONTRO COMERCIAL BRAZTOA (SÃO PAULO, SP)

APRIL 4 TO 6  --------------------------------------------------------------------------- ILTM AFRICA (CAPE TOWN, SOUTH AFRICA)
APRIL 5 TO 6  --------------------------------------------------------------------------- RENDEZ-VOUS IN FRANCE (MONTPELLIER, FRANCE)
APRIL 6  -----------------------------------------------------------------------------------------MEETING BRAZTOA & UGART (PORTO ALEGRE, RS)
APRIL 6 TO 8  ---------------------------------------------------------------------------WTM AFRICA (CAPE TOWN, SOUTH AFRICA)
APRIL 8 TO 9  ---------------------------------------------------------------------------AVIESP – EXPO DE NEGóCIOS EM TURISMO (CAMPINAS, SP)
APRIL 12 TO 14  ---------------------------------------------------------------------CHINA OUTBOUND TRAVEL & TOURISM MARkET (BEIJING, CHINA)
APRIL 25 TO 28  --------------------------------------------------------------------- TIANGUIS TURÍSTICO (GUADALAJARA, MEXICO)
APRIL 25 TO 28  ---------------------------------------------------------------------ARABIAN TRAVEL MARkET (DUBAI, UNITED ARAB EMIRATES)

FEIrAS E EVENTOS SOBrE TUrISmO FAIRS AND EVENTS ABOUT TOURISM

FEVErEIrO A ABrIl 2016 FEBRUARY TO APRIL 2016
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1º de FeVereirO -----------------diA dO PuBliCitÁriO
9 de FeVereirO ------------------CArnAVAl 
10 de FeVereirO -----------------diA dO AtletA PrOFissiOnAl
14 de FeVereirO -----------------VAlentine’s dAy
16 de FeVereirO -----------------diA dO rePórter
19 de FeVereirO -----------------diA dO esPOrtistA
23 de FeVereirO -----------------diA dO surdO-MudO
27 de FeVereirO -----------------diA dO idOsO

8 de MArçO ----------------------diA internACiOnAl dA Mulher
15 de MArçO --------------------diA MundiAl dOs direitOs dO  

COnsuMidOr
21 de MArçO --------------------diA MundiAl dA ÁrVOre
22 de MArçO --------------------diA MundiAl dA ÁGuA
27 de MArçO --------------------diA dO dOAdOr de sAnGue

21 de ABril ------------------------FeriAdO de tirAdentes
22 de ABril ------------------------diA MundiAl dA terrA
22 de ABril ------------------------diA dO AGente de ViAGens
22 de ABril ------------------------desCOBriMentO dO BrAsil

FEBRUARy 1ST  -----------  DAy OF THE ADVERTISING PROFESSIONAL
FEBRUARy 9  -------------- CARNIVAL
FEBRUARy 10 -------------  DAy OF THE PROFESSIONAL ATHLETE
FEBRUARy 14  ----------- VALENTINE’S DAy
FEBRUARy 16  ----------- DAy OF THE REPORTER
FEBRUARy 19  ----------- DAy OF THE SPORTSMAN
FEBRUARy 23  ----------- DAy OF THE DEAF-MUTE
FEBRUARy 27  ----------- DAy OF THE ELDERLy

MARCH 8  ------------------- INTERNATIONAL WOMEN’S DAy
MARCH 15  --------------- WORLD CONSUMERS RIGHT DAy
MARCH 21  --------------- WORLD TREE DAy
MARCH 22  --------------- WORLD WATER DAy
MARCH 27  --------------- WORLD BLOOD DONOR DAy

APRIL 21  ----------------------- TIRADENTES
APRIL 22  ----------------------- EARTH DAy
APRIL 22  ----------------------- DAy OF THE TRAVEL AGENT
APRIL 22  ----------------------- DISCOVERy OF BRAZIL 

DATAS E EVENTOS ImPOrTANTES
IMPORTANT DATES AND EVENTS

2 de FeVereirO ------------------itu (sP)
4 de FeVereirO ------------------MACAPÁ (AP)
18 de FeVereirO -----------------PeruíBe (sP)
22 de FeVereirO -----------------sãO PedrO (sP)
28 de FeVereirO -----------------PAulíniA (sP)

1º de MArçO ---------------------riO de JAneirO (rJ)
12 de MArçO --------------------reCiFe (Pe)
17 de MArçO --------------------ArACAJu (se)
19 de MArçO --------------------riBeirãO Pires (sP)
19 de MArçO ---------------------sãO JOsé dO riO PretO (sP)
23 de MArçO --------------------FlOriAnóPOlis (sC)
26 de MArçO --------------------BArueri (sP)
26 de MArçO --------------------POrtO AleGre (rs)
27 de MArçO --------------------MAiriPOrã (sP)
29 de MArçO --------------------CuritiBA (Pr)
29 de MArçO --------------------sAlVAdOr (BA)

8 de ABril --------------------------CuiABÁ (Mt)
12 de ABril ------------------------FOrtAlezA (Ce)
21 de ABril ------------------------BrAsíliA (dF)

FEBRUARy 2  -------------------------------  ITU (SP)
FEBRUARy 4  -------------------------------  MACAPá (AP)
FEBRUARy 18  ----------------------------  PERUÍBE (SP)
FEBRUARy 22  ----------------------------  SÃO PEDRO (SP)
FEBRUARy 28  ----------------------------  PAULÍNIA (SP)

MARCH 1ST  ---------------------------------  RIO DE JANEIRO (RJ)
MARCH 12  --------------------------------  RECIFE (PE)
MARCH 17  --------------------------------  ARACAJU (SE)
MARCH 19  --------------------------------  RIBEIRÃO PIRES (SP)
MARCH 19  --------------------------------  SÃO JOSÉ DO RIO PRETO (SP)
MARCH 23  --------------------------------  FLORIANóPOLIS (SC)
MARCH 26  --------------------------------  BARUERI (SP)
MARCH 26  --------------------------------  PORTO ALEGRE (RS)
MARCH 27  --------------------------------  MAIRIPORÃ (SP)
MARCH 29  --------------------------------  CURITIBA (PR)
MARCH 29  --------------------------------  SALVADOR (BA)

APRIL 8  -------------------------------------------  CUIABá (MT)
APRIL 12  ----------------------------------------  FORTALEZA (CE)
APRIL 21  ----------------------------------------  BRASÍLIA (DF)

salVador (bahia) 
salvaDor (bahia)

ANIVErSÁrIOS DE CIDADES
CITY ANNIVERSARIES
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