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EDITORIAL

Crise! Amigos, o que eu mais tenho escutado nos últimos 
tempos é a palavra crise. Tem gente falando sobre ela 
em todos os lugares. Já ouvi sair até da boca de crianças. 

E isso me intriga muito, afinal, é muito fácil falar de crise, reclamar, 
bater o pé, bater panela, fazer post em rede social... Tudo isso é muito fácil. 
Difícil mesmo é tomar uma atitude em relação a uma situação econômica. 

Eu costumo repetir sempre que posso: enquanto uns 
choram, outros vendem lenços. E é isso que faz a 
diferença. Chorar não resolve. Pode até acalmar, mas 
não muda a problemática. E, no GRUPO TREND, 
nosso foco é exatamente na venda de lenços. A gente 
está no mercado para vender, e a crise, para nós, é 

apenas um degrau. E provamos isso nas próximas páginas desta revista, na 
qual apresentamos tudo o que alcançamos neste último trimestre:

• Lançamento de uma nova empresa para o grupo: a TREND 
TECH chegou com força. Com uma equipe de 70 pessoas, 
tem como objetivo inovar o trade no quesito tecnologia. E 
chega com muita coisa boa.

• Reforço na liderança do GRUPO TREND: agora contamos 
com cinco vice-presidentes, sendo um alocado em 
Orlando, o que permite muito mais agilidade em todos os 
processos, além de garantia de excelência operacional.

• Lançamento de uma nova plataforma digital: o 
tradicional diretório de hotéis da TREND ganhou uma 
versão on-line, com um conteúdo ainda mais rico, com 
meios de hospedagem, atrativos turísticos, sugestões 
de passeios, guias de destinos, cruzeiros, parques 
temáticos, receptivo, locação de carros e muito mais. 
Tudo para que o agente de viagens venda ainda mais 
e deixe de lado essa onda negativa chamada crise. 

Afinal, vender lenços é muito mais interessante e rentável 
do que chorar.

Pra cima!

Um forte abraço!

PALAVRA DO PRESIDENTE

Luis Paulo LUPPA 
Diretor-presidente

CEO'S WORDS

“WE ARE IN THE MARKET TO SELL, AND THE CRISIS, FOR US, IS 
JUST ANOTHER STAIR STEP”

Crisis! My friends, what I have heard the most in the past few months 
is the word crisis. People are talking about it everywhere. I have even 
heard it from kids. And that intrigues me much, after all, it is very easy 
to talk about the crisis, complain about it, protest, hit pans, posting it 
on the social network… This is all too easy. What is difficult is to take 
a stand in relation to an economic situation.
I usually repeat it: while some cry, others sell tissues. This is what makes 
a difference. Crying doesn’t solve anything. It may even be soothing 
for some people, but it doesn’t change the problem. And in the TREND 
GROUP, our focus is exactly on selling tissues. We are in the market to 
sell, and the crisis, for us, is just another stair step. And we will prove it 
on the next pages of this magazine, where we present everything we 
launched in the last trimester.
• We launched a new company for the GROUP: TREND TECH 

came strong. With a team of 70 people, the new company aims at 
innovating the trade when it comes to technology. And a lot of good 
things are coming.

• Reinforcement in the TREND GROUP leadership: now, the group 
counts on five vice-presidents, one living in Orlando, which 
guarantees speed in all processes, besides the operational 
excellence. 

• Launch of a new digital platform: the traditional TREND hotel 
directory got an on-line version with even more content, including 
hotel, tourism attractions, and suggestions of tours, destination 
guides, cruise ships, theme parks, incoming services, car rental and 
more. All for the travel agents to sell even more and put aside this 
negative wave called crisis.

After all, selling tissues is much more interesting and profitable than crying. 

Up we go!

Best!

Luis Paulo LUPPA 
CEO

“A GENTE ESTÁ NO 
MERCADO PARA VENDER,  
E A CRISE, PARA NÓS,  
É APENAS UM DEGRAU”
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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
We have passed the half of the year, and usually 
stop to think and get surprised with how fast the 
days seem to have been going by. What we 
don’t see is that we only get the feeling the clock 
is broken and running because we are really 
producing. So, we will propose an exercise: 
stop and think of everything you have created this 
year. See how many things were done in the past 
seven months.
We did it here and realized that, in the last three 
months, the TREND GROUP didn’t stop! In the 
next pages, you will have the opportunity to get 
to know all of our great news, like the launch of 

TREND TECH; the digitalization of our hotel 
directory, which now is named Segue Viagem 
– The Almanac of the Modern Traveler; the 
expressive growth of SHOP HOTEL, company 
that makes us proud month after month; the new 
negotiations of TREND TRAVEL USA, gaining 
new territory in the United States; the promotion 
of four directors to vice-presidency and more.
Besides, the team of Segue Viagem prepared 
many other amazing stories so that you can 
not only sell, but program where and how you 
want to spend your free time. After all, we 
and you, agent, know very well that travelling 
is a great investment. 
Travel with us in the next pages! 

“THE TREND GROUP HAS GREAT NEWS, 
LIKE THE LAUNCH OF TREND TECH, THE 

DIGITALIZATION OF OUR HOTEL DIRECTORY 
AND THE GROWTH OF TREND TRAVEL USA."

“IN THE NEXT FEW PAGES, YOU WILL FIND STORIES 
THAT WILL HELP YOU NOT ONLY TO SELL, BUT TO 
PROGRAM WHERE AND HOW YOU WANT TO 

SPEND YOUR FREE TIME."

Counseling-director Counseling-director
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“O GRUPO TREND TEM GRANDES NOVIDADES, 
COMO O LANÇAMENTO DA TREND TECH, A 

DIGITALIZAÇÃO DO NOSSO DIRETÓRIO DE HOTÉIS 
E O CRESCIMENTO DA TREND TRAVEL USA.”

“NAS PRÓXIMAS PÁGINAS, VOCÊ VAI ENCONTRAR 
MATÉRIAS QUE VÃO AJUDÁ-LO NÃO APENAS A 
VENDER, MAS A PROGRAMAR ONDE E COMO 

QUER PASSAR O SEU TEMPO DE FOLGA.” 

Já passamos da metade do ano e, 
por muitas vezes, paramos para 
pensar e nos espantamos com a 

velocidade com que os dias parecem 
estar passando. O que não percebemos 
é que só temos a sensação de o relógio 
estar desconfigurado e correndo porque 
estamos realmente produzindo. Por isso, 
vamos te propor um exercício: pare e 
pense em tudo o que você já criou neste 
ano. Repare na quantidade de coisas que 
foram feitas nestes últimos sete meses.
Nós fizemos isso por aqui e percebemos 
que, apenas nos últimos três meses, o 
GRUPO TREND não parou! Nas próximas 
páginas, você terá a oportunidade 
de conhecer todas as nossas grandes 

novidades, como o lançamento da 
TREND TECH; a digitalização do 
nosso diretório de hotéis, que agora 
atende pelo nome de Segue Viagem – 
o Almanaque do Viajante Moderno; o 
crescimento expressivo da SHOP HOTEL, 
empresa que nos enche de orgulho a 
cada mês; as novas negociações da 
TREND TRAVEL USA, que cada dia mais 
está conquistando território nos Estados 
Unidos; a promoção de quatro diretores 
a vice-presidentes; e muito mais. 
Além disso, a equipe da Segue Viagem 
ainda preparou muitas outras matérias 
incríveis para que você, mais do que 
vender, possa programar onde e como 
quer passar o seu tempo de folga. Afinal, 
nós e você, agente, sabemos muito bem 
o  quanto viajar é um ótimo investimento. 
Viaje com a gente nas próximas 
páginas!
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CONHEÇA O SEGMENTO QUE TEM DESPONTADO COMO UM DOS FAVORITOS 
DOS VIAJANTES BRASILEIROS E FIQUE POR DENTRO DE TUDO O QUE OS MEIOS 
DE HOSPEDAGEM TÊM FEITO PARA ATENDER AINDA MELHOR ESTE CLIENTE

SEGUINDO VIAGEM COM...

RODRIGO LINS,  
ESPECIALISTA EM 
TURISMO DE EXPERIÊNCIA 
FOTOS DIVULGAÇÃO

RODRIGO LINS, EXPERT IN EXPERIENTIAL TOURISM
GET TO KNOW THE SEGMENT THAT HAS BEEN STANDING OUT AS ONE OF THE BRAZILIANS' FAVORITES, 
AND GET TO KNOW EVERYTHING HOTELS HAVE BEEN DOING TO SERVE THESE CLIENTS EVEN BETTER  
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Travelling has always been among the main 
wishes of the Brazilians, once this contact 
with new destinations and cultures represents 
the possibility of including in the luggage 
something that goes beyond souvenirs and 
clothes: memories for a lifetime. And since 
trips usually represent an escape from reality, 
how about presenting your client with the 
advantages provided by the new experiential 
tourism? 
This segment has been gaining more followers 
every year, so, many hotels have been working 
hard to incorporate this new travelling style 
to their structure. The objective is to insert the 
visitors in a universe of opportunities, allowing 
them to try a truly unique experience by day 
and by night - often, the experiences are 
designed exclusively for them. 
These hotels value the local culture, and, in 
a creative and almost ludic way, create a 
completely new environment, a result of the 
combination between comfort, freedom, high 
standards for the services and a lot of boldness. 
In every detail, the atmosphere reflects regional 
elements and the values of the hotel, creating 
an image that simultaneously promotes fun and 
well-being and reinforces brand positioning - it is 
worth to mention the effort to hear and translate 
the expectations of the visitors into actions, 
which is an essential factor to guarantee an 
incomparable and unforgettable stay. 
Segue Viagem talked to Rodrigo Lins, 
commercial manager at Nannai Resort & 
Spa, a reference when it comes to experiential 
tourism. We invite you to come with us in this 
interview to understand a little more about some 
of the characteristics of this tendency that came 
to stay, and that is becoming more and more 
important in the preference of the tourists.

SV: What can hotels do to improve the guests' 
stay as much as possible, therefore becoming 
an experiential hotel?
Information, planning and attitude are 
essential to promote unforgettable moments 
for the guests. The progress of social tools, 
the relationship with commercial partners 
and the details we can absorb by being in 
touch with guests help the hotel to overcome 
expectations, also because experiential tourism 
tends to provide something more remarkable 
than the pleasure of simply travelling. It is the 
search for something unique, exciting, which 
will captivate the traveler beyond pictures, 
making their memories stronger. Hotels should 
diversify their initiatives by mixing their local 

Viajar sempre esteve entre 
os principais desejos do 
brasileiro, uma vez que este 
contato com novos destinos e 

culturas representa a possibilidade de 
incluir na bagagem algo que vai muito 
além de lembrancinhas e roupas: 
memórias para a vida toda. E como 
as viagens muitas vezes representam 
uma válvula de escape da realidade, 
que tal apresentar ao seu cliente 
as vantagens proporcionadas pelo 
chamado turismo de experiência? 
Este segmento tem ganhado mais 
adeptos a cada ano e, por este motivo, 
muitos meios de hospedagem têm se 
esforçado para incorporar este novo estilo 
de viajar à sua estrutura. Seu objetivo é 
mergulhar o visitante em um universo 
de oportunidades, permitindo que ele 
vivencie, dia e noite, uma experiência 
verdadeiramente única – e muitas vezes 
projetada especialmente para ele. 
São empreendimentos que valorizam 
profundamente a cultura local e, de 
maneira criativa e quase lúdica, criam 
um ambiente completamente novo, 
fruto da combinação entre conforto, 
liberdade, alto padrão de serviço e 
grande dose de ousadia. A atmosfera 
reflete, em cada detalhe, elementos 
regionais e os valores do próprio hotel, 
criando uma imagem que, ao mesmo 
tempo em que promove a diversão e 
o bem-estar, reforça o posicionamento 
da própria marca – vale mencionar 
também o esforço em ouvir e traduzir 
em ações as expectativas dos visitantes, 
fator fundamental para garantir uma 
estada incomparável e inesquecível.

“EXPERIENTIAL TOURISM PROVIDES 
SOMETHING MORE REMARKABLE THAN 
THE PLEASURE OF SIMPLY TRAVELING. 
IT IS THE SEARCH FOR SOMETHING 
UNIQUE, EXCITING, WHICH CAPTIVATES 
THE TRAVELER AND MAKES HIS 
MEMORIES STRONGER"

O TURISMO DE 

EXPERIÊNCIA OFERECE 

ALGO MAIS MARCANTE 

QUE O PRAZER DE 

SIMPLESMENTE 

VIAJAR. É A BUSCA 

POR ALGO ÚNICO, 

EMOCIONANTE, QUE 

CATIVA O VIAJANTE 

E TORNA AS SUAS 

MEMÓRIAS MAIS 

FORTES

A Segue Viagem conversou com 
Rodrigo Lins, gerente comercial do 
Nannai Resort & Spa e referência 
quando o assunto é turismo de 
experiência. Convidamos você a 
embarcar conosco nesta leitura e 
entender melhor algumas características 
desta tendência que veio para ficar e 
que tem conquistado espaço importante 
na preferência dos turistas.

SV: O que os empreendimentos 
hoteleiros podem fazer para 
aprimorar ao máximo a 
estada dos hóspedes e, assim, 
enquadrarem-se como sendo 
de experiência?
Informação, planejamento e atitude 
são essenciais para proporcionar 
momentos inesquecíveis aos visitantes. 
O avanço das ferramentas sociais, 
o relacionamento com os parceiros 
comerciais e as entrelinhas que 
podemos absorver em contato com os 
hóspedes auxiliam o empreendimento 



12 / SV

a superar expectativas, mesmo porque 
o turismo de experiência tem como 
premissa oferecer algo mais marcante 
que o prazer de simplesmente viajar. É 
a busca por algo único, emocionante, 
que vai cativar o viajante muito além 
das fotos, tornando as suas memórias 
mais fortes. Os hotéis devem diversificar, 
mesclando sua identidade local a 
experiências gastronômicas, culturais, 
emocionais e sensitivas. A criatividade 
tem importância fundamental neste 
processo, e a personalização e a 
atenção aos detalhes fazem toda 
a diferença. Alguns exemplos: um 
“hotel móvel”, em um vagão de trem, 
que remeta ao luxo e à classe que 
simbolizava o ato de viajar no passado, 
ou hospedar-se em um quarto todo em 
vidro e poder dormir rodeado pelo 
mundo submarino. As possibilidades 
são inúmeras.  

identity to gastronomic, cultural, emotional and 
sensitive experiences. Creativity is essential 
in this process, and the personalization and 
attention to details can make all the difference. 
Some examples: a "mobile hotel", in a train 
wagon, which reminds visitors of the luxury 
and class that symbolized the act of traveling 
in the past; or staying in room made of glass, 
sleeping surrounded by the submarine world. 
Possibilities are many.

SV: What is the main difference between 
experiential hotels and luxurious hotels?
Generally, luxurious hotels are experiential 
hotels; however, the opposite is not always 
true. The concept of luxury in the hotel business 
is now characterized by the complete attention 
to the client and absolute rigor in services, 
allied to the quality of the rooms. Experiential 
hotels must provide comfort and quality, but not 
necessarily with ostentation. The personalization 
aims at transforming the travelers' stay into an 
actual experience, created exclusively for them, 
making them feel unique, instead of a "stranger 
in the crowd". And that is a result of "knowing 
how to listen", understanding the clients and 
anticipating their needs and wishes. 

SV:  How is it possible to translate the concept 
of experience in gastronomy?

OS HOTÉIS DEVEM DIVERSIFICAR, 

MESCLANDO SUA IDENTIDADE LOCAL A 

EXPERIÊNCIAS GASTRONÔMICAS, CULTURAIS, 

EMOCIONAIS E SENSITIVAS

“HOTELS SHOULD DIVERSIFY THEIR INITIATIVES 
BY MIXING THEIR LOCAL IDENTITY WITH 

GASTRONOMIC, CULTURAL, EMOTIONAL AND 
SENSITIVE EXPERIENCES”

SV: Qual é a principal diferença 
entre hotéis de experiência e 
hotéis de luxo?

De maneira geral, os hotéis de luxo são 
hotéis de experiência, porém o inverso 
pode não ser verdadeiro. O conceito de 
luxo na hotelaria é caracterizado hoje 
por uma atenção completa ao cliente 
e rigor absoluto no serviço, aliados 
à qualidade nas instalações. Na 
hotelaria de experiência é obrigação 
oferecer conforto e qualidade, mas 
não necessariamente com ostentação. 
A personalização visa transformar a 
estada do viajante em uma experiência 
de fato, criada exclusivamente para ele, 
fazendo-o sentir-se único, e não algum 
“desconhecido no meio da multidão”. 
E isso é fruto do “saber escutar”, 
entender o cliente e antecipar as suas 
necessidades e desejos.



/ 13Veja mais no www.segueviagem.com.br

Handling the senses is a major challenge, 
and translating that to the moment of sitting 
at the table brings many opportunities. Some 
examples: try a thematic menu, in a completely 
dark place, in which only the maître and 
the waiters can see; have a meal with some 
commensals lifted by a crane some meters 
away from the ground; be in a resort and 
participate in a workshop to create drinks, and 
maybe create a contest to choose the best one; 
navigate through the Mediterranean with a chef 
on board, dock at specific points, visit markets 
and learn about the ingredients of each place 
so that, in the evening, it is possible to try a 
meal made with the items that were bought 
during the day, harmonized with regional 
drinks… all it takes is creativity.

SV: How can a person distinguish a common 
hotel from an experiential hotel? How are they 
different from the others?
A common hotel is "limited", somehow, to 
offering a good room, allied to service, 
entertainment and meals, when applicable. 
There is a "standardization" of the way the 
traveler can enjoy his stay. By adding the 
mission of transmitting something remarkable, 
different, and often unique to a common hotel, 
the DNA of an experiential environment is built. 

SV: Does a good experiential hotel or resort 
necessarily need to have a single theme, like, 
for instance, an environment that reminds us 
of a spa, a ski or a safari? Or is it possible to 
combine different elements to create a context 
for the place?
Not necessarily. A hotel can be thematic, but, 
at the same time, include elements of the culture 
in which it is inserted. This reinforce its identity 
and the possibility for the client to "transport 
himself" to Polynesia, for example, while 
having the opportunity to experiment and know 
the flavors and traditions of a destination like 
Pernambuco. 

SV: According to you, what are the tendencies 
for the experiential segment?
We all look for moments that have a positive 
impact on our lives. We are happy for being 
treated by our names, for receiving something 
that we like or needed in a specific situation, 
for interacting with people we are fond of, or 
simply for not doing anything and enjoying 
a moment of peace, quiet and calmness. To 
create something that meets the guest's wishes, 
it is important to hear what he has to say. The 
technological progress will allow us to provide 
the customization of the experiences, with more 
creativity and diversity. Sustainable projects 
have projection and are acknowledged by the 
travelers, and also generate major impact on 
the operation of the products. The connectivity 
and the possibility of sharing moments with 
social circles are increasing, thus empowering 
the exposure and the reinforcement of the brand 
for millions of consumers, besides opening a 
direct communication channel between the 
user and the hotel. And as we build something 
different and successful, the level of expectation 
for the "something else" makes the challenge of 
surprising even bigger.

SV:  Como é possível traduzir 
o conceito de experiência na 
gastronomia?
Mexer com os sentidos é um grande 
desafio, e traduzir isso para a hora 
de sentar à mesa traz consigo muitas 
oportunidades. Alguns exemplos: 
provar um cardápio temático, em um 
ambiente completamente às escuras, 
onde só o maître e os garçons 
consigam enxergar; fazer uma 
refeição com mais alguns comensais 
erguidos por um guindaste a algumas 
dezenas de metros do chão; estar num 
resort e participar de um workshop 
para criar sua própria bebida e, 
quem sabe, submetê-la a um concurso 
para atestar qual seria a melhor 
entre os participantes; navegar pelo 
Mediterrâneo com um chef de cozinha 
a bordo, atracar em determinados 
pontos, visitar os mercados e aprender 
sobre os ingredientes de cada local 
para, à noite, provar uma refeição 
com as iguarias compradas no 
dia, harmonizadas com bebidas 
regionais... basta ser criativo.

SV: Como uma pessoa pode 
diferenciar um meio de 
hospedagem comum de um 
de experiência? Como eles se 
distinguem uns dos outros?
Um meio de hospedagem comum 
“limita-se”, de certa forma, a oferecer 
um bom quarto, aliado a serviço, 
entretenimento e alimentação, quando 
aplicáveis. Há uma “padronização” na 
forma como o viajante pode desfrutar 
sua estada. Somando à oferta do meio 
de hospedagem comum a missão de 
transmitir algo marcante, distinto e 
muitas vezes único, constrói-se o DNA 
de um meio de hospedagem voltado 
para experiências.  

SV: Um bom hotel ou resort 
de experiência precisa, 
necessariamente, ter um único 
tema, como, por exemplo, um 
ambiente que em tudo remeta 

a spa, ski ou safári? Ou é 
possível combinar elementos 
diferentes para criar a 
“contextualização” do local?

Não necessariamente. Um hotel pode 
ser temático, mas, ao mesmo tempo, 
incluir em sua proposta elementos da 
cultura em que está inserido. Isso reforça 
sua identidade e a possibilidade 
de o cliente se “transportar” para a 
Polinésia, por exemplo, enquanto 
tem a oportunidade de experimentar 
e conhecer os sabores e tradições de 
um destino como Pernambuco.

SV: Quais você acredita que 
sejam as tendências para o 
segmento de experiência?

Todos nós buscamos momentos que 
marquem positivamente as nossas vidas. 
Ficamos felizes com o fato de sermos 
tratados pelo nome, de recebermos 
algo de que gostamos ou do qual 
tínhamos necessidade em determinada 
situação, de interagir com pessoas com 
quem temos afinidade, ou simplesmente 
não fazer nada e desfrutar um momento 
de paz, silêncio e tranquilidade. Para 
criar algo que atenda aos anseios 
do hóspede é preciso saber escutar 
o que ele tem a dizer. O avanço 
tecnológico nos permitirá oferecer 
uma personalização ainda maior das 
experiências, com mais criatividade 
e diversidade. Projetos sustentáveis 
têm projeção e reconhecimento por 
parte dos viajantes e, também, grande 
impacto na operação dos produtos. 
A conectividade e a possibilidade de 
compartilhar momentos com círculos 
sociais são cada vez maiores, o 
que potencializa a exposição e o 
reforço da marca perante milhões de 
consumidores, além de abrir um canal 
de comunicação direto entre o usuário 
e o meio de hospedagem. E à medida 
que construímos algo distinto e de 
sucesso, o nível de expectativa para 
o “algo a mais” torna o desafio de 
surpreender ainda maior. 



14 / SV14 / SV



SPECIAL RESORTS AND EXPERIENTIAL HOTELS



MAIS EXPERIENTES 
DO QUE NUNCA

SAIBA POR QUE OS EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS TÊM 

APOSTADO NO TURISMO DE EXPERIÊNCIA, VERTENTE QUE 

VEM CONQUISTANDO A ATENÇÃO DOS VIAJANTES

Você, agente, mais do que ninguém, 
sabe da importância de garantir uma 
viagem tranquila e prazerosa ao 

passageiro, que investe tempo e dinheiro 
para chegar ao destino dos sonhos. Mas 
passar uma temporada fora de casa não 
é tão fácil assim; é importante acertar já 
na escolha do meio de hospedagem, cuja 
infraestrutura precisa refletir aquilo que o 
cliente procura e, sempre que possível, 
ir muito além, realizando desejos e 
superando expectativas.
Atendimento cordial, acomodações 
confortáveis e serviços de apoio são 
essenciais, é claro, mas existe um 
segmento que tem ganhado relevância 
entre os viajantes justamente por sair do 
lugar-comum: o turismo de experiência. 
Extremamente inovadores, os hotéis e 
resorts que aderem a esta nova tendência 
transformam completamente o dia a 
dia dos visitantes, criando cenários e 
atividades que promovem uma deliciosa 
imersão e, assim, distanciando-os da 
rotina à qual estão acostumados. 
Se, por um lado, o hóspede consegue tirar 
uma folga da realidade, por outro ele tem 
a oportunidade de se entregar a vivências 
totalmente novas, como jantar sob o céu 
estrelado, percorrer um safári em um 
veículo 4x4, contemplar a aurora boreal de 

MORE EXPERIENCED THAN EVER
FIND OUT WHY HOTELS HAVE BEEN BETTING 
ON EXPERIENTIAL TOURISM, NEW TREND 
AMONG TRAVELERS

You, agent, more than anyone else, know of the 
importance of guaranteeing a quiet and pleasant 
trip to your passengers, who invest time and 
money to get to their dream destinations. But 
spending some time away from home is not that 
easy; it is important to make the right hotel choice, 
whose infrastructure must reflect what the clients 
are looking for and, whenever possible, do more 
and overcome their wishes and expectations.
Polite service, comfortable rooms and support are 
essential, of course, but there is one segment that 
has been gaining relevance amongst travelers 
because it leaves the common place: experiential 
tourism. Extremely innovative, hotels and resorts that 
go for this new tendency transform the routine of the 
visitors completely, creating scenarios and activities 
that promote a delicious immersion, therefore 
distancing them from their regular daily lives. 
If, on the one hand, the guest can take a break 
from reality, on the other hand he has the chance 
of experiencing totally new things, like having 
dinner under a starry sky, going to a safari on a 
4x4 vehicle, contemplating the aurora boreal from 
a Jacuzzi or even having a private driver at his 
service. There is no model to be followed: here, 
creativity goes a long way, which means the 
possibilities are practically infinite for hotel owners.

EVERY DETAIL COUNTS
Experiential tourism first appeared as a way to 
stand out the costumes and traditions of a specific 
region – and, as a result, most of these elements 
are applied to the structure of hotels. In different 
ways, these hotels encourage the contact with the 

FOTOS SHUTTERSTOCK

uma jacuzzi ou até mesmo ter um motorista 
particular à disposição. Não existe um 
modelo a ser seguido: aqui, a criatividade 
conta muitos pontos, o que significa que as 
possibilidades são praticamente infinitas 
nas mãos dos hoteleiros.

CADA DETALHE CONTA
O turismo de experiência surgiu como uma 
maneira de realçar os costumes e tradições 
de determinada região – e, como resultado, 
grande parte destes elementos é aplicada à 
estrutura dos meios de hospedagem. Estes 
empreendimentos incentivam, de diferentes 
formas, o contato com a cultura local e 
elevam a personalização e o nível de 
serviço a patamares altíssimos. 

A gastronomia é um território extremamente 
fértil quando se trata de experiências. A 
ideia pode ser diminuir a distância que 
existe entre o hóspede e o cardápio, 
convidando-o a participar do preparo 
das refeições ao lado de experientes 
chefs; promover degustações de vinho ou 
de pratos às cegas (uma venda cobre os 
seus olhos e, dali em diante, ele só conta 
com os seus cinco sentidos para saborear 
a comida); levá-lo para acompanhar 
colheitas de frutas ou, talvez, torná-lo digno 
da realeza ao servir-lhe o mesmo banquete 
consumido por príncipes e reis. 
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Há, também, os resorts e hotéis que focam 
no bem-estar físico e espiritual, nos quais 
as instalações foram projetadas como 
extensões de um spa e trazem aquela 
aura inconfundível de relaxamento, que 
harmoniza perfeitamente com as cores 
alegres, perfume suave e o toque de 
delicadeza presente em praticamente 
todo o lugar. 

Outros apostam em uma programação 
mais aventureira e incluem passeios de 
balão, mergulho com tubarões, trilhas e 
cavalgadas pelas montanhas, pernoites 
em tribos indígenas, atividades de 
caça... as características entre um e outro 
podem variar muito, mas todos têm um 
mesmo objetivo: permitir que o viajante se 
aventure em emoções e experiências até 
então inéditas, as quais, por si só, tornam 
a viagem inesquecível. 

REINOS PARTICULARES

Esta atmosfera ousada é muito presente no 
interior dos quartos, refúgios particulares 
aconchegantes e com grande dose de 
charme. Não bastam uma cama confortável 
e uma boa ducha; travesseiros de plumas 
de ganso, amenidades sofisticadas, 
banheiras posicionadas de frente para 
vistas deslumbrantes e peças decorativas 
criadas por artistas renomados são algumas 
das peculiaridades que tornam estas 
acomodações diferentes das demais. 

E já que a ideia é reinventar o conceito 
de hospedagem, que tal sugerir algumas 
noites em um apartamento com design 
inusitado, com janelas gigantes que 

local culture and take the personalization and level 
of service to very high standards. 
Gastronomy is an extremely fertile territory when it 
comes to experiences. The idea can be to reduce the 
distance between the guests and the menu, inviting 
them to participate in the preparation of meals next 
to experienced chefs; to promote wine tastings or 
blind dinners (with their eyes covered, guests can 
only count on their five senses to try the food); to take 
them to harvest fruits, or maybe to make them feel 
like royalty by serving the same meals consumed by 
princes and kings. 
Some resorts and hotels also focus on the physical 
and spiritual well-being of the guests, and the places 
are designed to be extensions of a spa, with the 
unmistakable aura of relaxation, perfectly in harmony 
with the joyful colors, the soft perfume and the 
delicate touch that are present almost everywhere. 
Others bet on a more adventurous schedule and 
include balloon rides, diving with sharks, hiking 
and horseback riding along the mountains, sleeping 
in indigenous tribes, hunting activities… the 
characteristics can change a lot, but they all have 
the same goal: to allow the travelers to feel emotions 
and experiences they had never felt before, and that 
alone makes the trip unforgettable. 
PRIVATE KINGDOMS
This bold atmosphere is also inside the rooms, private 
and cozy refuges with a lot of charm. A comfortable 
bed and a good shower are not enough; goose 
feather pillows, sophisticated amenities, bath tubs 
facing amazing views and decorative pieces created 
by renowned artists are some of the peculiarities that 
make these rooms stand out from the others. 
And since the idea is to reinvent the concept of 
hotel stays, how about suggesting some nights in an 
apartment with different design, and gigantic windows 
that show a privileged view? When it comes to leisure, 
mention the possibility of diving into an infinity edge 
pool, looking at a postcard, or of worrying about 
nothing at all – leave any concerns to the hotel staff.
In the next few pages, Segue Viagem shows some 
examples of Brazilian experiential resorts and hotels 
that have an innate talent to host, with enviable 
services and structure when it comes to leaving a 
positive mark on the traveler. Check it out!

descortinam uma vista privilegiada? No 
quesito lazer, realce a possibilidade de 
dar um mergulho em uma piscina de borda 
infinita, de frente para um cartão-postal, ou 
de se ater apenas com a sombra e água 
fresca, deixando quaisquer preocupações 
com a equipe do hotel. 
A Segue Viagem apresenta, nas 
próximas páginas, alguns exemplos de 
resorts e hotéis de experiência brasileiros 
que têm um talento nato para hospedar, 
exibindo serviços e estrutura invejáveis 
quando o assunto é marcar positivamente 
o viajante. Confira! 

VOCÊ SABIA?
A TREND Operadora sabe 
do potencial deste mercado 
que, agora, está entrando em 
expansão, e incorporou ao seu 
portfólio excelentes opções para 
que você possa formatar pacotes 
cada vez mais sob medida para o 
seu cliente. Nas próximas páginas 
você confere uma seleção de 
empreendimentos hoteleiros que se 
enquadram neste segmento – todos 
com o selo TREND de qualidade.
DID YOU KNOW?
TREND Operator knows about the potential 
of this growing market, and has incorporated 
in its portfolio some excellent choices so that 
you can make customized packages for your 
client. In the next pages, check out a selection 
of hotels that fit this segment – all with the 
TREND quality approval.
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JATIÚCA HOTEL & RESORT
(MACEIÓ/AL)

Surrounded by beautiful beaches and the live 
and untouched nature of Maceió, Jatiúca Hotel 
& resort has an extra privilege: it is located in the 
center of the capital of Alagoas, which allows 
the guest to ally the excellent infrastructure of 
the hotel to the agitation and the comfort of the 
beautiful city. 
There are many facilities provided for the 
traveler, especially when it comes to choosing 
the type of room. The 96 apartments have an 
electronic lock (which also unlocks with the use 
of identification bracelets), Split air-conditioner, 
LCD TV, king size bed, wi-fi, hair dryer, 
telephone and safe.
Guests who prefer more privacy can go to 
Jatiúca Suítes; its room are in a separate 
building, but still inside the complex. More 
spacious, they count on a living room and a 
privileged view of the blue-green ocean or the 
tropical gardens, offering the same charm and 
comfort of a house – that is why these are great 
options for longer stays.

ENDLESS FUN

Throughout its 62 thousand m2, Jatiúca is great 
at guaranteeing leisure and fun for the visitors. 
Its structure includes two swimming pools, deck 
with a view of the beach, tree-climbing circuit 
and a zip line. There are two areas exclusive for 
kids: Espaço Kids and Clubinho do Jacaré – the 
latter has recently acquired illustrations created 
by the renowned Brazilian artists, Os Gêmeos. 
A schedule filled with activities and games is 
run by a team of professionals who actively 
participates in the children’s routine.

Rodeado por lindas praias e 
pela natureza viva e intocada 
de Maceió, o Jatiúca Hotel & 

Resort desfruta um privilégio extra: 
está localizado no centro da capital 
alagoana, o que permite ao hóspede 
aliar a excelente infraestrutura do meio 
de hospedagem à badalação e às 
comodidades da bela cidade. 
São diversas as facilidades oferecidas 
ao viajante, sobretudo no momento de 
escolher o tipo de quarto desejado. 
Os 96 apartamentos dispõem de 
fechadura eletrônica (que também 
destrava com a utilização de pulseiras 
de identificação), ar-condicionado 
Split, TV LCD, cama king size, wi-fi, 
secador de cabelo, telefone e cofre.
Já os hóspedes que preferem mais 
privacidade podem optar pelo 
Jatiúca Suítes, cujas acomodações 
ficam em um edifício separado, mas 
ainda dentro do complexo. Mais 
espaçosas, contam com sala de 
estar e vista privilegiada para o azul-

esverdeado do oceano ou para os 
jardins tropicais, oferecendo o mesmo 
charme e conforto de uma casa – por 
este motivo, são ótimas opções para 
estadas prolongadas.

DIVERSÃO QUE NÃO TEM FIM

Ao longo dos seus 62 mil m², o 
Jatiúca é mestre em garantir o lazer e 
a diversão dos visitantes. Sua estrutura 
inclui duas piscinas, deck com vista 
para a praia, circuito de arborismo 
e tirolesa. Para as crianças foram 
reservadas duas áreas exclusivas: o 
Espaço Kids e o Clubinho do Jacaré 
– este último ganhou recentemente 
ilustrações criadas pelos renomados 
artistas brasileiros Os Gêmeos. Uma 
programação recheada de atividades 
e brincadeiras é comandada por uma 
equipe de profissionais que participa 
ativamente do dia a dia da garotada. 
O empreendimento conta, ainda, com 
a ótima estrutura do fitness center, com 
vista para o mar e composto pelo 
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The hotel also counts on a great structure for the 
fitness center, with a view of the ocean, and 
composed of modern equipment, giving direct 
access to the white sands of Jatiúca and to an 
exclusive beach service, transforming the stay in a 
very calm experience.
There is also an outdoor spa, which provides 
massages facing the sea, and hammocks to relax 
in the vibrating nature surrounding the resort.

GASTRONOMY & EVENTS
The Jatiúca complex is one of the supporters of 
experiential tourism, so it sees gastronomy as 
an essential item for an excellent stay. Besides 
two bars, two restaurants mix flavors and scents 
of regional ingredients with the finest items in 
international cuisine. Canoas has a complete buffet 
with salads, meats and desserts, whereas Alagoas 
by Wanchako is a famous Peruvian bistro. 
The resort is also the best at promoting events, 
once it counts on a modern and complete 
convention center, with capacity to comfortably 
fit up to 1,200 people. Sophisticated and totally 
equipped, the nine rooms have an amazing view 
of the beach.

que há de mais moderno em termos 
de equipamentos, acesso direto às 
areias brancas de Jatiúca e serviço 
de praia exclusivo, transformando a 
estada em uma experiência que é 
pura tranquilidade. 
Em suas instalações constam também 
um spa ao ar livre de frente para o 
mar, que disponibiliza áreas para 
massagens, e redes para relaxar junto 
à natureza vibrante que cerca o resort.  

GASTRONOMIA & EVENTOS
O complexo Jatiúca é um dos adeptos 
do turismo de experiência e, por 
este motivo, enxerga a gastronomia 
como parte fundamental para uma 
hospedagem de excelência. Além de 

dois bares, dois restaurantes mesclam 
sabores e aromas de ingredientes 
regionais com o mais fino da 
cozinha internacional. O Canoas 
traz um buffet completo com opções 
de saladas, carnes e sobremesas, 
enquanto o Alagoas by Wanchako é 
um prestigiado bistrô peruano.
O resort igualmente dá um show 
no que diz respeito à realização 
de eventos, uma vez que conta 
com um moderno e completo centro 
de convenções com capacidade 
para acomodar confortavelmente 
até 1.200 pessoas. Sofisticadas e 
totalmente equipadas, as nove salas 
exibem um deslumbrante panorama 
da praia. 

AGENTE LEVA!

Hospede no Jatiúca Resort Hotel com a TREND. Para a baixa temporada, diárias com regime de meia pensão a partir de 10x R$ 194 por pessoa, hospedagem 
de 6 noites, transfer in/out, city tour e seguro-viagem. Para o período de férias de janeiro, com hospedagem de 5 noites, o pacote completo sai a partir de 10x 
R$ 253 por pessoa. A operadora também trabalha com pacotes para o Jatiúca Resort Suítes: fora de temporada, a estada de 5 noites sai a partir de 10x R$ 163.
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HOTEL PONTA VERDE PRAIA 
DO FRANCÊS
(MACEIÓ/AL)

À beira de um irresistível mar azul-tur-
quesa, o Hotel Ponta Verde Praia do 
Francês tem muito a oferecer. A combi-

nação harmoniosa entre o rústico e o moder-
no se faz presente em todas as instalações, 
refletindo a essência da cidade histórica de 
Marechal Deodoro, onde está localizado. A 
todo o momento os hóspedes encontram re-
ferências à música, ao artesanato e ao estilo 
de vida regional, conferindo de perto o que 
de melhor esta paradisíaca região alagoana, 
presenteada com a formação de deliciosas 
piscinas naturais, tem a proporcionar.
RECANTOS DE CHARME E TRANQUILIDADE
Distribuídas em quatro categorias, cada uma 
das 98 acomodações tem um charme espe-
cial: a decoração criteriosa inclui painéis, qua-
dros, esculturas e pinturas de artistas locais, en-
feitando o ambiente com parte da riquíssima 
tradição nordestina. Os quartos vão de apar-
tamentos com vista para a charmosa Vila do 
Francês a suítes premium e presidenciais, com 
jacuzzi aquecida, cafeteira Nespresso e jar-
dim – de forma geral, todos disponibilizam TV 
LED, canais por assinatura, isolamento acústi-
co, secador, minibar, cofre digital e wi-fi grátis.

SERVIÇOS INIGUALÁVEIS
Inspirado no talento natural dos alagoanos 
em bem receber os visitantes, o hotel conta 
com uma equipe permanentemente à dispo-
sição, que zela pelo conforto e bem-estar do 
hóspede. Na cobertura do edifício está uma 
piscina com hidromassagem, excelente dica 
para quem quer se refrescar sob o céu azul 
ou, ainda, curtir o pôr do sol em uma vista 
privilegiada. Serviço de praia e room service 
24 horas também estão entre as facilidades 
oferecidas, assim como lavanderia e Baby 
Copa, espaço aberto durante todo o dia e 
equipado com fogão, micro-ondas e utensí-
lios para o preparo de alimentos.
No quesito gastronomia, o restaurante 
Fateixa apresenta buffet recheado de 
iguarias da região, como a incomparável 
tapioca de queijo coalho com coco ralado. 
Outra opção é o bar e restaurante Rabeca, 
que faz uma homenagem aos músicos da 
cidade ao utilizar rabecas (instrumento 
similar ao violino) como elementos 
decorativos e contar com um grande painel 
pintado à mão, retratando as famosas 
bandas de pífano do destino. 

In front of an irresistible turquoise-blue water, Hotel Ponta 
Verde Praia do Francês has a lot to offer. The harmonious 
combination between rustic and modern is present in 
all rooms, reflecting the essence of the historical city of 
Marechal Deodoro, where it is located. At all times, guests 
will find references to music, crafts and regional lifestyle, 
checking out the best in this paradisiac region of Alagoas, 
which has delicious formations of natural pools and more. 
REFUGES OF CHARM AND CALMNESS
Distributed in four categories, each one of the 98 rooms 
has a special charm: the detailed decoration includes 
panels, pictures, sculptures and paintings by local artists, 
adorning the place with part of the rich Northeastern 
tradition. The rooms range from apartments with a view of 
the charming Vila do Francês to premium and presidential 
suites, with hot tubs, Nespresso coffee maker and gardens 
- generally, they all have LED TVs, cable TV, acoustic 
isolation, hair dryer, minibar, digital safe and free wifi.
INCOMPARABLE SERVICES
Inspired by the natural talent of locals to welcome visitors, 
the hotel counts on a team that is available 24-7, caring 
for the guest's comfort and well-being. At the top of the 
building there is a hydro massage swimming pool, excellent 
tip for those who want to enjoy the water under the blue 
sky, or, still, appreciate the sunset with a privileged view. 
Beach services and 24-hour room service are also among 
the amenities, as well as a laundry room and a baby dining 
room, open all day long and equipped with a stove, a 
microwave oven and utensils to prepare the meals.
When it comes to gastronomy, restaurant Fateixa has 
a buffet filled with delicacies from the region, like the 
incomparable tapioca made of queijo coalho (Brazilian 
lightweight cheese) and grated coconut. Another option 
is the bar and restaurant Rabeca, honoring the city 
musicians by using 'rabecas' (instrument similar to a violin) 
as decorative elements. There is also a large hand-painted 
panel showing the famous 'pífano' bands in the destination.

AGENTE LEVA!

Hospede no Hotel Ponta Verde Praia do Francês com a TREND. Para a baixa temporada, diárias com café da manhã a partir de 10x R$ 108 
por pessoa, hospedagem de 7 noites, transfer in/out, city tour e seguro-viagem. Para o período de Réveillon, com hospedagem de 5 noites, o pacote 
completo sai a partir de 10x R$ 270 por pessoa.
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Os hotéis do Palladium Hotels & Resorts estão localizados em destinos de sonho com praias de areia 
branca, água azul-turquesa e jardins exuberantes. Indicados para famílias e ideais para viagens românticas e 
encontros empresariais, estes hotéis exclusivos oferecem um serviço personalizado, delícias gastronómicas 

locais e internacionais e instalações topo de gama, com áreas especialmente adaptadas para as crianças. Tudo 
o que precisa para desfrutar ao máximo as suas férias.

It’s included, feel free
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GRAND PALLADIUM 
IMBASSAÍ RESORT & SPA
(MATA DE SÃO JOÃO/BA)

Tendo como pano de fundo a paradisíaca 
região de Imbassaí, na Bahia, o Grand 
Palladium Imbassaí Resort & SPA está 

cercado pela mata atlântica e pelas mais 
belas paisagens do Nordeste brasileiro. 
Com projeto arquitetônico com influência 
do período Colonial e dos casarões do 
Pelourinho, é o refúgio perfeito para relaxar 
e se divertir com todo o requinte de um meio 
de hospedagem cinco-estrelas.
Os 11 prédios de três andares, conhecidos 
como vilas, guardam 654 suítes e disponibi-
lizam toda a infraestrutura para uma estada 
completa, incluindo camas king size ou que-
en size, espelho de aumento, secador de 
cabelo, ar-condicionado, minibar, cafeteira, 
reprodutor de MP3 com despertador, balan-
ça, TV LCD, cofre digital, sofá-cama, wi-fi e 
varanda. Além dessas, a Villa Premium Only 
Adults oferece acomodações e serviços dife-
renciados para quem está curtindo a viagem 
a dois – inclusive, quem fica na Villa pode 
aproveitar a piscina O Segredo, exclusiva 
para maiores de 18 anos.

PADRÃO DE QUALIDADE

O resort dispõe de amplo complexo de lazer, 
constituído por quatro piscinas, quadras de 
tênis, basquete e vôlei de praia, área de fitness 
(que inclui salas para atividades aeróbicas, 
spinning e sauna) e um campo de futebol 
society. Já o Zentropia Spa garante serviços 
e atendimento premium em um ambiente de 
pura tranquilidade e relaxamento. Em suas 
16 salas são realizadas diversas massagens, 
além de sua estrutura incluir salão de beleza, 
aulas de ioga e pilates e até tratamento com 
lama negra. 
No que diz respeito à gastronomia, o Grand 
Palladium dá um show. Comandados 
pelo chef espanhol Juan Carlos, os seis 
restaurantes (três deles à la carte, com 
comida mediterrânea, japonesa e brasileira) 
servem pratos inspirados na culinária de 
países como Cuba, Espanha, México e 
República Dominicana – há, ainda, menus 
especiais para vegetarianos ou hóspedes 
com algum tipo de intolerância alimentar. 

With the paradisiac region of Imbassaí, in Bahia, in the 
background, the Grand Palladium Imbassaí Resort & SPA is 
surrounded by the Atlantic forest and by the most beautiful 
landscapes in the Brazilian Northeast. Its architectonic 
project is influenced by the Colonial period and the 
mansions in Pelourinho, and the perfect refuge to relax and 
have fun with refinement in a five-star hotel.
The 11 three-story building, known as villas, have 654 suits 
and provide the best infrastructure for your stay, including 
king or queen size beds, magnifying mirror, hair dryer, 
air-conditioner, minibar, coffee-maker, MP3 player with 
an alarm clock, scale, LCD TV, digital safe, sofa-bed, wi-fi 
and balcony. Besides, Villa Premium Only Adults provides 
differentiated rooms and services for a trip for two – also, 
those who stay at the Villa can enjoy the swimming pool 
The Secret, exclusive for people who are older than 18.
QUALITY PATTERN
The resort has a wide leisure complex, composed of four 
swimming pools, tennis, basketball and beach volleyball 
courts, fitness area (including rooms for aerobic activities, 
spinning and sauna) and a society soccer field. Zentropia 
Spa, on the other hand, guarantees services and premium 
services in an atmosphere of pure calmness and relaxation. 
There are 16 rooms offering different massages, and its 
structure also includes a beauty salon, yoga and Pilates 
classes and even a treatment with black mud. 
When it comes to gastronomy, the Grand Palladium is a 
show. Run by the Spanish chef Juan Carlos, the six restaurants 
(three of them are a la carte, serving Mediterranean, 
Japanese and Brazilian food) serve dishes inspired by the 
culinary of countries like Cuba, Spain, Mexico, and the 
Dominican Republic – there are also special menus for 
vegetarians or guests with some type of food intolerance.

AGENTE LEVA!

Hospede no Grand Palladium Imbassaí Resort & Spa com a TREND. Diárias em regime all inclusive a partir de 10x R$ 210 por pessoa, 
hospedagem de 4 noites, transfer in/out e seguro-viagem.



Os hotéis do Palladium Hotels & Resorts estão localizados em destinos de sonho com praias de areia 
branca, água azul-turquesa e jardins exuberantes. Indicados para famílias e ideais para viagens românticas e 
encontros empresariais, estes hotéis exclusivos oferecem um serviço personalizado, delícias gastronómicas 

locais e internacionais e instalações topo de gama, com áreas especialmente adaptadas para as crianças. Tudo 
o que precisa para desfrutar ao máximo as suas férias.

It’s included, feel free

IMBASSAÍ
BAHIA
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TIVOLI ECORESORT PRAIA DO FORTE
(MATA DE SÃO JOÃO/BA)

To the North of Salvador, in Bahia, Tivoli Ecoresort Praia 
do Forte is a true oasis of beauty and architecture, gifted 
by the untouched nature of an environmental preservation 
area. The motivation of the trip does not matter: the hotel 
has good service addressed to tourists on leisure and on 
business, families, groups of friends or couples, ensuring 
remarkable experiences and customized services.
PARADISIACAL STRUCTURE
Formed by blocks parallel to the sea, Tivoli was thought to 
be ecological, so that it does not interfere in the vibrating 
environment around it. The 287 rooms have a balcony 
and are located in front of the curves and enchanting 
colors of Praia do Forte. The guest can choose between 
one of the five room categories - Premium, Master, 
Master Spa, Deluxe Suites and Presidential Collection 
-, equipped with wi-fi, work desks, exclusive amenities, 
mini-bar, air-conditioner, LCD TV and special bedding 
and towels, besides an elegant beach decoration. 
It is worth to take a quick stroll around the resort to identify 
the innate talent for leisure: there are eight swimming pools, 
a nautical center, a beach volley court, a children's club, 
four tennis courts, soccer field, fitness center, amphitheater, 
beauty salon, children's club Careta Careta, with a water 
park and recreational staff, baby dining room and baby-
sitter service. The spa is one of the trademarks of the hotel 
and provides different treatments, massages, body and 
facial aesthetics and fitness programs.   
DISH FULL OF EXPERIENCES
With awarded restaurants, like Goa and Tabaréu, Tivoli 
has a varied menu contemplating the regional cuisine and 
the finest contemporary gastronomy. Guests also can go to 
Dendê Bar and the Champagne Bar, with special drinks, 
snacks and the beach club environment facing the sea. 

Ao norte da cidade baiana de 
Salvador, o Tivoli Ecoresort Praia 
do Forte é um verdadeiro oásis 

de beleza e arquitetura, presenteado 
com a natureza intocada de uma área  
de preservação ambiental. A 
motivação da viagem não importa: o 
empreendimento atende bem turistas 
a lazer e a negócios, famílias inteiras, 
grupos de amigos ou casais de 
namorados, garantindo experiências 
marcantes e serviços sob medida.
ESTRUTURA PARADISÍACA
Formado por blocos em paralelo ao mar, 
o Tivoli foi pensado ecologicamente, 
de modo a não interferir no vibrante 
meio ambiente à sua volta. As 287 
acomodações têm varanda e estão 
localizadas de frente para as curvas e 
cores encantadoras da Praia do Forte. O 
hóspede pode escolher qualquer uma das 
cinco categorias de quartos – Premium, 
Master, Master Spa, Suítes Deluxe e 
Presidencial Collection –, equipadas 
com wi-fi, mesa de trabalho, amenidades 
exclusivas, minibar, ar-condicionado, 

TV LCD e roupa de cama e banho 
diferenciada, além de uma decoração 
elegantemente praiana. 
Basta uma caminhada rápida pelo 
resort para identificar o talento nato 
para o lazer: são oito piscinas, centro 
náutico, campo de vôlei na praia, 
clube infantil, quatro quadras de 
tênis, campo de futebol, fitness center, 
anfiteatro, salão de beleza, clube infantil 
Careta Careta com parque aquático e 
recreadores, baby copa e serviço de 
baby-sitter. O spa é uma das marcas 
registradas e disponibiliza amplo leque 
de tratamentos, massagens, estética 
corporal e facial e programas de fitness.
PRATO CHEIO DE EXPERIÊNCIAS
Com restaurantes premiados, como o 
Goa e o Tabaréu, o Tivoli oferece um 
cardápio variado, que contempla desde 
a cozinha regional ao que há de mais 
fino na gastronomia contemporânea. Os 
hóspedes também contam com o Dendê 
Bar e o Champagne Bar, com drinques 
especiais, petiscos e clima de beach 
club de frente para o mar. 

AGENTE LEVA!

Hospede no Tivoli Ecoresort Praia do Forte com a TREND. Diárias com regime de meia pensão a partir de 10x R$ 303 por pessoa, hospedagem 
de 4 noites, transfer in/out e seguro-viagem. 



P R A I A  D O  F O R T E  |  S Ã O  P A U L O  |  L I S B O A | A L G A R V E  |  C O I M B R A  |  S I N T R A

Localizado no coração de uma reserva ecológica, o Tivoli Ecoresort Praia do Forte 
oferece aos seus hóspedes experiências únicas para se integrar com a natureza, 
em um ambiente privilegiado e luxuoso.  Um lugar onde cada experiência, da 
culinária baiana a um mergulho nas piscinas naturais, é única. Não é à toa que o 
Tivoli Ecoresort Praia do Forte já foi eleito um dos melhores hotéis da América do Sul 
na categoria “Best for Families”, segundo a Travelers Choice, da Trip Advisor. 

MAIS DO QUE UM RESORT, 
UM PARAÍSO ESCULPIDO 
PELA NATUREZA
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GRAN HOTEL STELLA MARIS URBAN 
RESORT & CONVENTIONS
(SALVADOR/BA)

A Bahia tem o poder excepcional de 
encantar os visitantes com as suas 
cores, cultura, música e gastronomia 

vibrantes, além das incomparáveis belezas 
naturais que a transformam em um dos 
principais destinos turísticos do país. O 
Gran Hotel Stella Maris, localizado bem 
em frente à praia que deu seu nome e a 
30 km do centro histórico de Salvador, é 
uma excelente opção de hospedagem da 
região, com infraestrutura adequada para 
turistas que viajam a lazer ou a negócios. 
ESTADA COMPLETA
Os 334 apartamentos, classificados como 
Standard, Superior, Luxo e suítes Master e 
Presidencial, são equipados com TV LCD 
com canais a cabo, ar-condicionado, 
frigobar, cofre eletrônico, secador, 
varanda com rede e wi-fi – há opções 
de acomodação single, dupla, tripla, 
conjugada (ideal para famílias) e quartos 
exclusivos para pessoas portadoras de 
necessidades especiais. 
Ao percorrer as instalações do 
empreendimento, o hóspede se depara 
com uma piscina semiolímpica de 650 m² 

Bahia has the exceptional power of enchanting visitors with 
its vibrating colors, culture, music and gastronomy, besides 
the incomparable natural beauties that make it one of the 
main tourism destinations in Brazil. The Gran Hotel Stella 
Maris, located in front of the beach it is named after, 30 km 
away from the historical center of Salvador, is an excellent 
hotel choice in the region, with adequate infrastructure for 
tourists traveling on vacation or on business. 
COMPLETE STAY
The 334 apartments classified as Standard, Superior, 
Luxury and Master and Presidential suites, are equipped 
with LCD TV with cable channels, air-conditioner, minibar, 
electronic safe, hair dryer, balcony with a hammock, 
and wi-fi - there are options of single, double, triple, 
conjugated rooms (ideal for families), and exclusive 
rooms for people with special needs.
When walking around the hotel, the guests will find a 650 
m2 reflecting semi Olympic swimming pool, whose curves 
remind them of the come and go of the ocean waves. 
There is also a sports court, a fitness center and a game 
room, as well as exclusive services for children, as is the 
case of the Kids Club, for children aged more than 5 
years old, a children's swimming pool and the presence 
of monitors who are ready to make their stay even more 
fun. Leisure is guaranteed by the day and night schedule, 
inviting visitors for intense days of entertainment.
People traveling on business will find a convention center 
formed by 20 rooms, with capacity for 2,250 people, 
and a support team at their disposal.
GOOD FOOD? THEY HAVE IT.
Two restaurants lead gastronomy with menus that aim at 
pleasing different palates and preferences. Palmares is 
specialized in the best of international cuisine, whereas 
Trattoria Abaeté has a menu a la carte with pasta and the 
best in Italian gastronomy. An elegant lobby bar and pool 
bar are great options for drinks and snacks.

de espelho d’água, cujas curvas remetem 
ao ir e vir das ondas do mar. Há, também, 
quadra poliesportiva, fitness center e salão 
de jogos, assim como serviços exclusivos 
para os pequenos, como é o caso do Kids 
Club, para crianças acima de 5 anos, 
piscina infantil e a presença de monitores 
prontos para deixar a estada ainda 
mais divertida. O lazer é garantido com 
uma programação diurna e noturna que 
convida os visitantes para dias inteiros de 
entretenimento. 
Quem viaja a negócios encontra um 
convention center formado por 20 salões, 
com capacidade para 2.250 pessoas, e 
equipe de suporte à disposição. 
COMIDA BOA? AQUI TEM
Dois restaurantes comandam a gastronomia 
com menus que visam agradar a paladares 
e preferências distintos. O Palmares é 
especializado no melhor da culinária 
internacional, enquanto o Trattoria Abaeté 
traz um cardápio à la carte com massas 
e cozinha italiana de ponta. Um elegante 
lobby bar e um bar de piscina são ótimas 
opções para drinques e petiscos. 

AGENTE LEVA!

Hospede no Gran Hotel Stella Maris Urban Resort & Conventions com a TREND. Para a baixa temporada, diárias com café da manhã a partir de  
10x R$ 122 por pessoa, hospedagem de 6 noites, transfer in/out, city tour e seguro-viagem. Para o período de Réveillon, com hospedagem de 3 noites, o 
pacote completo sai a partir de 10x R$ 111 por pessoa.
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DOM PEDRO LAGUNA BEACH 
VILLAS & GOLF RESORT
(AQUIRAZ/CE)

Construído ao longo de uma lagoa 
de frente para o mar da paradisíaca 
Aquiraz, no Ceará, o Dom Pedro 

Laguna Beach Villas & Golf Resort é um 
verdadeiro point para aqueles que querem 
relaxar, sentir no rosto a brisa que vem da 
praia ou usufruir uma estada que combina 
conforto com uma incrível estrutura de lazer – 
inclusive, fica ali o único campo de golfe de 
18 buracos do estado. Localizado na Praia de 
Marambaia, ocupa boa parte do Eco-Resort 
Aquiraz Riviera e oferta serviços incríveis.
ACOMODAÇÕES DIFERENCIADAS
As 102 acomodações são recantos de paz 
e sossego e contam com um diferencial 
exclusivo: são interligadas por uma lagoa 
navegável, pela qual os hóspedes podem 
se deslocar de barco elétrico para a 
recepção, píer, piscinas e restaurante. Os 
apartamentos são equipados com cama 
de casal ou duas de solteiro, sofá-cama, ar-
condicionado, TV LCD, wi-fi, frigobar e cofre. 
Já as vilas se dividem nas categorias Water 
Villas, Presidential Villas e Royal Villas: mais 
espaçosas, têm uma ou duas suítes, sala com 

cozinha compacta e terraço com mesas, 
redes e espreguiçadeiras – algumas têm até 
acesso direto à praia e piscina privativa. 
UM MUNDO FEITO DE LAZER
A diversão fala mais alto no Dom Pedro 
Laguna e, além do campo de golfe exclusivo, 
há quadras de tênis e poliesportiva, aulas 
de surfe, gramado para partidas de 
futebol, piscinas com áreas de massagens 
e jacuzzi, e espaço fitness 24 horas, que 
conta com o que há de mais moderno em 
equipamentos de academia. Famílias com 
crianças não precisam se preocupar: há um 
clubinho especial para o público mirim, com 
parquinho, piscinas e uma equipe atenciosa 
que acompanha de perto os pequenos e 
promove atividades recreativas. 
A estrutura engloba, ainda, centro de con-
venções com capacidade para até 450 
pessoas, serviço de bagagem e rouparia, 
e câmbio de divisas, além de oferecer um 
chá diariamente, às 17 horas, para todos os 
visitantes. Quem quiser também pode apro-
veitar o transfer de ida e volta (serviço pago 
à parte) para visitar o Shopping Iguatemi. 

Cuilt along a lagoon facing the sea in the paradisiac 
Aquiraz, in Ceará, Dom Pedro Laguna Beach Villas & 
Golf Resort is a real point for those who want to relax, feel 
the breeze from the sea on their faces or enjoy a stay that 
mixes comfort with an amazing leisure structure - there you 
can find the only 18-hole golf course in the state. Located 
In the Marambaia beach, it takes up part of the Eco-Resort 
Aquiraz Riviera and provides incredible services. 
SPECIAL ROOMS
Its 102 rooms are refuges of peace and quiet, and 
count on an exclusive differential: they are interconnected 
by a navigable lagoon, so guests can move on an 
electric boat to the reception, pier, pools and restaurant. 
Apartments are equipped with a couple bed or two single 
beds, a sofa-bed, air-conditioner, LCD TV, wi-fi, mini-bar 
and safe. The villages are divided In categories Water 
Villas, Presidential Villas and Royal Villas: more spacious, 
they have one or two suites, room with a kitchen and 
terrace with tables, hammocks and reclining chairs - some 
have direct access to the beach and private pool.
A WORLD MADE OF LEISURE
Fun rules at Dom Pedro Laguna and, besides the exclusive 
golf course, there are tennis courts and gymnasium, 
surfing lessons, lawn for soccer games, pools with 
massage areas, hot tub and 24-hour fitness space, 
counting on modern gym equipment. Families with 
children do not need to worry: there is a special club for 
the little ones, with an amusement park, swimming pools 
and a thoughtful team that stays with the children and 
promotes recreational activities.
The structure also has a convention center for up to 450 
people, baggage and clothing service, and a currency 
exchange service; every day, at 5 p.m., there is tea for all 
visitors. It is also possible to use the shuttle service to go and 
to return (service paid separately) from Shopping Iguatemi.

AGENTE LEVA!

Hospede no Dom Pedro Laguna Beach Villas & Golf Resort com a TREND. Para a baixa temporada, diárias com regime de meia pensão a partir 
de 10x R$ 180 por pessoa, hospedagem de 4 noites, transfer in/out e seguro-viagem. Para o período de férias de janeiro, com hospedagem de 5 noites, 
o pacote completo sai a partir de 10x R$ 333 por pessoa.
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CARMEL CUMBUCO RESORT
(CAUCAIA/CE)
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Tendo liberdade, descontração e sofisti-
cação como palavras de ordem, o Car-
mel Cumbuco Resort, como o nome indi-

ca, situa-se na lindíssima Praia de Cumbuco, 
a 30 km da capital cearense. Quem esco-
lhe o empreendimento para uma temporada 
de lazer e descanso não se arrepende: há 
opções de atividades para públicos diversifi-
cados, atraídos pela completa infraestrutura 
e pelos ventos favoráveis à prática de kite e 
windsurfe nas águas límpidas do mar. 
REGIONALISMO MODERNO 
Ao chegar, o hóspede encontra cinco cate-
gorias de suítes, todas com varanda e uma 
vista deslumbrante para a praia e para a pis-
cina. Muito bem equipadas, ostentam uma 
decoração mais que especial, que mistura o 
regionalismo despretensioso do estado com 
um projeto arrojado e moderno. Espaçosas, 
disponibilizam TV LED full HD com canais 
por assinatura, frigobar retrô, ar-condiciona-
do, secador de cabelo, cofre e wi-fi, garan-
tindo o máximo de conforto ao visitante. 
De frente para o mar, as piscinas são 
o refúgio perfeito para se aconchegar 
e relaxar em um cenário digno de um 

With freedom, relaxation and sophistication as commanding 
words, the Carmel Cumbuco Resort, as the name indicates it, 
is located in the beautiful Cumbuco beach, 30 km away from 
the capital of Ceará. There are no regrets for those who pick 
the hotel for a season of leisure and rest: there are options of 
activities for diversified audiences, attracted by the complete 
infrastructure and by the wind that favors the practice of kite 
and windsurfing in the clear water of the ocean. 
MODERN REGIONALISM
At arrival, the guests will find five categories of suites, all 
with a balcony and an amazing view of the beach and 
the swimming pool. Very well equipped, they are especially 
decorated and mix the unpretentious regionalism of the state 
with a bold and modern design. Spacious, they provide LED 
TV, full HD with cable channels, retro mini-bar, air-conditioner, 
hair dryer, safe and free wi-fi, ensuring as must comfort as 
possible to the visitor.
Facing the sea, the pools are the perfect refuge to get 
comfortable ad relax in a scenario worthy of a postcard - 
especially the thermal and children's pool and the wet bar. 
There are also other attractions, like the fitness center, the hot 
tubs, the dry and steam sauna, or, still, the beach tennis court, 
enjoying the paradisiac landscape to keep fit, or simply have 
fun under the bright sun - the region is also good for stand up 
paddle, jet ski, banana boat and rafting.
EXPERIENCES AS A WHOLE
Thinking about the children's well-being, guests travelling with 
small kids can take them to the toy library, whose resources 
and structure are focused on the children's recreation and fun.
And since the idea is to use the amenities, how about 
indicating a shiatsu session or a treatment with hot stones? The 
spa has rooms for massages and special treatments to reload 
your batteries, renewing body and mind.
The restaurant and the Beach Lounge are other unmissable 
attractions: they bring cosmopolitan and contemporary 
references and unique gastronomy.

cartão-postal – destaque para as piscinas 
térmicas e infantil, e para o bar molhado. 
Quem preferir pode apostar no fitness 
center, nas jacuzzis, nas saunas seca e 
a vapor ou, ainda, na quadra de beach 
tênis, aproveitando o cenário paradisíaco 
para manter a forma ou simplesmente se 
divertir sob o sol forte – a região também 
é propícia para stand up paddle, jet ski, 
banana boat e passeios de jangada.
EXPERIÊNCIAS COMO UM TODO
Pensando no bem-estar das crianças, 
hóspedes que viajam com filhos pequenos 
podem levá-los à brinquedoteca, cujos 
recursos e estrutura zelam pela recreação 
e alegria da garotada. 
E já que a ideia é usufruir as comodidades, 
que tal indicar uma sessão de shiatsu ou 
um tratamento com pedras quentes? O 
spa tem salas de massagens e métodos 
especiais para recarregar as baterias e 
renovar corpo e mente.  
O restaurante e o Beach Lounge são outros 
atrativos imperdíveis: trazem referências 
cosmopolitas e contemporâneas e uma 
gastronomia única. 

AGENTE LEVA!

Hospede no Carmel Cumbuco Resort com a TREND. Para a baixa temporada, diárias com café da manhã a partir de 10x R$ 232 por pessoa, 
hospedagem de 4 noites, transfer in/out e seguro-viagem. Para o período de férias de janeiro, com hospedagem de 5 noites, o pacote completo sai a 
partir de 10x R$ 363 por pessoa.
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NANNAI RESORT & SPA
(IPOJUCA/PE)

To the South of Pernambuco, in the exclusive beach of Muro 
Alto, Nannai Resort & Spa is a result of the combination 
between the astonishing natural beauties of the destination 
and the high level of sophistication, translated into the bold 
and elegant project designed to be ecologically responsible, 
besides the special service provided for the guests. 
PRIVATE PALACES
Surrounded by beautiful gardens and an enviable green 
area, installations value privacy and comfort. Distributed in 
six categories, rooms go from totally equipped apartments 
to beachfront huts, with a privileged view of the beach, 
Nespresso coffee maker, home theater and hot tub. The 
suites with a garden and a private pool, a super king bed, 
closet and two independent entrances are also great options. 
LEISURE ABOVE ALL
People looking for differentiated experiences with a lot of 
fun came to the right place: Nannai counts on a 6 thousand 
m2 water park, whose pools go around the entire leisure 
structure and dispose of areas with exclusive spaces for 
hydro massage, and lanes for swimming-lovers. Since the 
ocean is right there, travelers can also use the kayaking, 
stand up paddle, and raft equipment, provided by the hotel. 
On land, entertainment is guaranteed with the golf field and 
the tennis court and the gymnasium.  
Taking care of body and mind is another basic premise 
for visitors at the resort, so the spa Nannai by L'Occitane 
is a must. The place has nine treatment rooms, an area 
for relaxation, fitness center, dry and steam sauna and 
a cyber cafe. 
GASTRONOMIC WEALTH
World comtemporary cuisine is a differential at Nannai, 
which found in gastronomy another way to enchant 
the visitor. The restaurant, named after the resort, has a 
view of the ocean and invests in typical dishes, besides 
mouthwatering options, like the shrimp stew and the Beijo 
Caboclo sweet.

Ao sul de Pernambuco, na exclusiva 
Praia de Muro Alto, o Nannai Resort 
& Spa é fruto da combinação entre 

as belezas naturais estonteantes do destino 
e o elevado nível de sofisticação, o qual 
se traduz no projeto arrojado e elegante, 
planejado de maneira ecologicamente 
correta, e no tratamento diferenciado 
oferecido aos hóspedes. 

PALÁCIOS PARTICULARES
Rodeadas por belos jardins e invejável 
área verde, as instalações prezam pela 
privacidade e conforto. Distribuídas em 
seis categorias, as acomodações vão 
de apartamentos totalmente equipados a 
bangalôs à beira-mar, com vista privilegiada 
para a praia, cafeteira Nespresso, home 
theater e banheira de hidromassagem. 
As suítes com jardim e piscina particular, 
com cama superking, closet e dois acessos 
independentes, são outras ótimas opções. 

LAZER ACIMA DE TUDO
Quem procura experiências diferenciadas 
regadas a muita diversão está no lugar certo: 
o Nannai conta com um parque aquático 

de 6 mil m², cujas piscinas percorrem toda 
a estrutura de lazer e dispõem de áreas 
com espaços exclusivos de hidromassagem 
e raias para os apaixonados por natação. 
Como o oceano está bem pertinho, 
os viajantes podem, ainda, usufruir  
equipamentos para caiaque, stand up 
paddle e jangada, disponibilizados pelo 
meio de hospedagem. Em terra firme, o 
entretenimento é garantido com o campo de 
golfe e as quadras de tênis e poliesportiva. 
Cuidar do corpo e da mente é outra premissa 
básica para quem se hospeda no resort, o 
que torna o spa Nannai by L’Occitane im-
perdível. O local é composto por nove salas 
de tratamento, área para relaxamento, fitness 
center, saunas seca e a vapor e cyber café.
FARTURA GASTRONÔMICA
A cozinha contemporânea mundial é um 
diferencial do Nannai, que encontrou 
na gastronomia mais uma maneira de 
encantar o visitante. O restaurante, que leva 
o mesmo nome do resort, tem vista para o 
mar e investe em pratos típicos e opções de 
dar água na boca, como a moqueca de 
camarão e o doce beijo caboclo. 

AGENTE LEVA!

Hospede no Nannai Resort & Spa com a TREND. Diárias com regime de meia pensão a partir de 10x R$ 598 por pessoa, hospedagem de  
7 noites, transfer in/out e seguro-viagem.
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Aquabarra Boutique Hotel & Spa is a refuge of beauty and 
elegance in the small village of Buzios, a few hours away 
from Rio de Janeiro. There, luxury blends with nature, and 
shows, in each detail, the philosophy of the hotel, whose 
rooms a celebration to life and to the inspiring and creative 
minds of the architects Lilian Rutemberg and Alejandro 
Palma, who idealized the whole concept of the hotel.
SPECIAL ROOMS
Art and sophistication coexist in all rooms, but have a 
special charm in the apartments, which are different in terms 
of architecture and design to provide unique experiences. 
Cotton sheets and goose feather pillows and cushions, 
combined with fabric and elements coming from distant 
lands, accompany each trace of the light decoration; its 
special lightning contributes to create an atmosphere of well-
being, comfort and sophistication. All rooms are equipped 
with air-conditioner, LCD TV, cable channels, mini-bar, safe, 
amenities and hair dryer – also, one of the Delux rooms have 
individual Nespresso coffee makers.
REFUGE OF PEACE, QUIET AND GOOD GASTRONOMY
The Aquabarra Spa has the benefits of some of the best 
rituals in the world so that your passenger can find some 
peace and quiet. With impeccable services, it provides 
treatments that reduce the level of stress, ensuring as much 
physical and mental rest as possible.
One of the main differentials of the hotel is Restaurant 
Caetano, where high gastronomy meets a simple and 
elegant decoration. A pleasant music selection makes 
the environment perfect for couples who love a romantic 
candlelight dinner.
Other advantages that only guests in Aquabarra can enjoy 
are the privileged location, once it is a few meters away 
from the agitated Geribá beach, with complete beach 
service, including chairs, sunshades and bath towels – it is 
important to mention that the hotel is also close to the center 
and to the best restaurants in town.

O Aquabarra Boutique Hotel & 
Spa é um refúgio de beleza e 
elegância na pequena vila de 

Búzios, a poucas horas da cidade do Rio 
de Janeiro. Ali, o luxo se mistura à natureza 
e espelha, em cada detalhe, a filosofia do 
empreendimento, cujas instalações são uma 
celebração à vida e à mente inspiradora e 
criativa dos arquitetos Liliana Rutemberg e 
Alejandro Palma, que idealizaram todo o 
conceito do meio de hospedagem.
ACOMODAÇÕES ESPECIAIS
Arte e sofisticação coexistem em todas as 
instalações, mas ganham um charme todo 
especial nos apartamentos, que diferem 
entre si quanto à arquitetura e ao design para 
proporcionar experiências únicas. Lençóis 
de algodão e travesseiros e almofadas de 
pluma de ganso, combinados com tecidos 
e elementos originários de terras distantes, 
acompanham cada traço da decoração 
suave, cuja iluminação especial contribui 
para a criação de uma atmosfera de 
bem-estar, conforto e sofisticação. Todas 
as acomodações são equipadas com ar-
condicionado, TV LCD com canais a cabo, 
frigobar, cofre, amenidades e secador de 

cabelo – inclusive, alguns dos quartos Delux 
têm cafeteiras Nespresso individuais. 
REFÚGIO DE PAZ, SOSSEGO E BOA 
GASTRONOMIA
O Aquabarra Spa busca os benefícios 
de alguns dos melhores rituais do mundo 
para que o seu passageiro encontre a 
tranquilidade. Com serviços impecáveis, 
disponibiliza tratamentos que reduzem o 
nível de estresse, garantindo o máximo de 
descanso físico e mental.
Um dos principais diferenciais do meio de 
hospedagem é o Restaurante Caetano, onde 
a alta gastronomia se encontra com uma 
decoração simples e elegante. Uma agradável 
seleção de músicas torna o ambiente perfeito 
para casais que não dispensam um ambiente 
romântico à luz de velas. 
Outras vantagens que apenas os hóspedes 
do Aquabarra podem desfrutar são a 
localização privilegiada, uma vez que está 
a poucos metros da badalada Praia de 
Geribá, e o serviço de praia completo, com 
cadeira, guarda-sol e toalhas de banho – 
vale mencionar ainda que o empreendimento 
também está próximo ao centro e aos 
melhores restaurantes da cidade. 

AGENTE LEVA!

Hospede no Aquabarra Boutique Hotel & Spa com a TREND. Para a baixa temporada, diárias com café da manhã a partir de 10x R$ 123 
por pessoa, hospedagem de 2 noites, transfer privativo in/out e seguro-viagem. Para o período de Réveillon, com hospedagem de 7 noites, o pacote 
completo sai a partir de 10x R$ 580 por pessoa.
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BELMOND 
COPACABANA PALACE

(RIO DE JANEIRO/RJ)

Symbol of refinement, the Belmond Copacabana 
Palace draws sighs from the outside: its elegant and 
emblematic facade, with classic and ultra-sophisticated 
architecture, reminds us of Rio de Janeiro from the past, 
in harmony with the busy Copacabana Beach.
With elegant furniture and original pieces of art, the 
239 rooms provide maximum comfort, sound-proof 
system, work desks, dock for iPod, plasma TV, complete 
minibar, wi-fi and the traditional Havaianas flip flops. 
Personalization is the keyword: guests are called by the 
name and each apartment counts on an average of 2.7 
employees – not to mention that all rooms are perfumed, 
with an special and exclusive scent, and products like 
candles, robes, bath towels and even water bottles 
have the name of the hotel. 
UNIQUE DIFFERENTIALS
Charming and gigantic, the swimming pool is ideal 
to relax and feel comfortable – a trained team brings 
towels, drinks and light meals from the menu. It is good to 
mention the beach service, which guarantees the access 
to reclining chairs, sunshade and water, besides the 
safety for the visitor’s belongings. 
Tennis courts are reserved for sports lovers, with free 
rackets and balls and the ability to request individual 
training. There is also a fitness center with state-of-the-art 
equipment and personal trainers.
WELL-BEING AND AMENITIES 
The structure includes the Copacabana Palace 
Spa, with hair salon, dry and steam sauna, area for 
relaxation and treatment rooms. The use of Brazilian 
products, like açaí, Guaraná fruit, and the white clay 
from the Amazon stands out; their combination leads to 
rituals of beauty and calmness. 
Gourmet culinary is another assertive bet. Three 
prestigious restaurants and a Piano Bar are around, 
mixing Italian dishes, exotic gastronomy, typically 
Brazilian meals and the best in international gastronomy.

toalhas, bebidas e pratos leves do menu. 
Vale mencionar também o serviço de praia, 
que garante o acesso a espreguiçadeiras, 
guarda-sol e água, e zela pela segurança 
dos pertences do visitante. 
Quadras de tênis são reservadas aos 
esportistas, com raquetes e bolas gratuitas 
e a possibilidade de requisitar treinamentos 
individuais. Quem preferir pode optar pelo 
fitness center, com equipamentos de última 
geração e personal trainer à disposição.
BEM-ESTAR E COMODIDADES
A estrutura inclui o Copacabana Palace 
Spa, com salão de cabeleireiro, sauna seca 
a vapor, área para relaxamento e salas de 
tratamento. Destaque para a utilização de 
uma linha de produtos brasileiros, como o 
açaí, o fruto do guaraná e a argila branca 
da Amazônia, cuja combinação resulta em 
rituais de beleza e tranquilidade. 
A culinária gourmet é outra aposta 
assertiva. Três restaurantes prestigiados e 
um Piano Bar estão por ali, mesclando 
pratos italianos, gastronomia exótica, 
refeições tipicamente brasileiras e o 
melhor da cozinha internacional. 

Símbolo de requinte, o Belmond 
Copacabana Palace arranca 
suspiros já do lado de fora: sua 

fachada elegante e emblemática, com 
arquitetura clássica e ultrassofisticada, traz 
à tona um Rio de Janeiro de muitos anos 
atrás, que harmoniza com a badalada 
Praia de Copacabana.
Com mobiliário elegante e obras de arte ori-
ginais, os 239 quartos prezam pelo confor-
to máximo, oferecendo sistema à prova de 
som, mesas de trabalho, dock para iPod, TV 
de plasma, minibar completo, internet wi-fi e 
as tradicionalíssimas sandálias Havaianas. 
Personalização é uma palavra-chave: os 
hóspedes são chamados pelo nome e cada 
apartamento conta, em média, com 2,7 fun-
cionários – isso sem mencionar que todas as 
instalações são perfumadas com um aroma 
especial e exclusivo, e produtos como velas, 
roupões, toalhas de banho e até garrafinhas 
de água levam o nome do hotel.
DIFERENCIAIS ÚNICOS
Charmosa e de proporções gigantescas, 
a piscina é ideal para relaxar e se sentir 
à vontade – uma equipe treinada traz 

AGENTE LEVA!

Hospede no Belmond Copacabana Palace com a TREND na baixa temporada. Diárias com café da manhã a partir de 10x R$ 218 por pessoa, 
hospedagem de 3 noites, transfer privativo in/out e seguro-viagem.
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GRAND HYATT RIO DE JANEIRO
(RIO DE JANEIRO/RJ)

Entre a praia da Barra da Tijuca e a 
Lagoa de Marapendi está o Grand 
Hyatt Rio de Janeiro, que combina a 

paisagem privilegiada e a energia vibrante 
do destino em um convite para conhecer e 
desfrutar o espírito carioca em grande estilo. 
Os 436 apartamentos são elegantes e 
sofisticados, denotando, ao mesmo tempo, 
o ar de informalidade deste resort urbano 
localizado à beira da praia. Todos têm 
varandas com vista para o mar e majestosas 
janelas do chão ao teto, as quais guardam 
um panorama impressionante das belezas 
naturais da região. 
Independentemente da categoria escolhida 
(Padrão, Vista, Grand Club e Suíte), o visitante 
tem uma experiência supercustomizada: antes 
de ele chegar, o hotel pode providenciar 
travesseiros e cabides extras, berços e até 
uma cafeteira Nespresso no quarto. O 
visitante pode, inclusive, hospedar-se com 
cachorros de pequeno e médio porte.

AUTENTICAMENTE CARIOCA
Um dos seus diferenciais é o Marapendi 
Lounge, espaço que disponibiliza duchas 

e vestiários para early check-in e late 
check-out, assim como serviço de buffet, 
guarda-bagagem e mesas para trabalho. 
E as facilidades não param por aí: quem 
busca bem-estar do corpo e da mente 
encontra tudo o que precisa no Atiaia 
Spa, que faz uso de técnicas e tratamentos 
especiais de relaxamento e hidroterapia. 
Sauna a vapor, centro de fitness, studio de 
ioga e piscina completam as instalações. 
Além da possibilidade de saborear a 
tradicional experiência culinária da rede Hyatt, 
o visitante se encanta já com o ambiente, 
projetado pelo arquiteto Arthur Casas. Para 
preferências diferentes, três restaurantes 
diferentes – Tano Cucina Italiana, referência 
no preparo de pratos italianos; Shiso, voltado 
aos amantes das delícias asiáticas; e Cantô 
Gastrô, cujo cardápio traz iguarias nacionais, 
como uma seleção exclusiva de caipirinha, e 
inspirações internacionais. 
O Grand Hyatt oferece, ainda, serviço 
de praia completo, mais de 2 mil m² de 
áreas flexíveis para eventos (são dois 
salões e nove salas de reuniões), e foyers 
e terraços ao ar livre. 

Between the Tijuca Beach and the Marapendi Lagoon is 
the Grand Hyatt Rio de Janeiro, matching the privileged 
view and the vibrating energy of a destination that invites 
visitors to know and enjoy the 'carioca' spirit in great style.
The 436 apartments are elegant and sophisticated, 
denoting, at the same time, the casual environment of 
this urban resort located in front of the beach. They all 
have ocean view balconies and majestic floor-to-ceiling 
windows, facing an amazing panorama of the natural 
beauties of the region.
Regardless of the chosen category (Standard, View, 
Grand Club and Suite), visitors have a super-customized 
experience: before their arrival, the hotel can provide 
extra pillows and hangers, cradles and even a Nespresso 
coffee machine in the room - it is also possible to take 
small and medium-sized dogs.
TRULY CARIOCA
One of its differentials is the Marapendi Lounge, area with 
showers and changing rooms for early check-ins and late 
check-outs, besides the buffet service, the storage and work 
desks. And there is more: if your passenger is looking for the 
well-being of the body and the mind, everything is there at 
the Atiaia Spa, which uses techniques and special relaxation 
and hydrotherapy treatments. Steam sauna, fitness center, 
yoga studio and swimming pool complete the structure. 
Besides the possibility of experiencing the traditional culinary 
experience of the Hyatt network, the visitor is already 
enchanted by the environment, designed by the architect 
Arthur Casa. For different preferences, three different 
restaurants - Tano Cucina Italiana, reference in the preparation 
of Italian dishes; Shiso, for Asian food lovers, and Cantô 
Gastrô, whose menu has national favorites, like an exclusive 
selection of caipirinhas, and international inspirations.
The Grand Hyatt still offers a full beach service, more than 
2 thousand m2 of flexible areas for events (two rooms and 
nine meeting rooms) and outdoor foyers and terraces. 

AGENTE LEVA!

Hospede no Grand Hyatt Rio de Janeiro com a TREND. Diárias com café da manhã a partir de 10x R$ 168 por pessoa, hospedagem de 3 
noites, transfer privativo in/out, tour ao Pão de Açúcar e ao Corcovado, e seguro-viagem.



O RIO JÁ ERA LINDO.
E AGORA TAMBÉM É GRAND.

O novo Grand Hyatt Rio de Janeiro é um extraordinário resort urbano localizado na exclusiva região da Barra da 
Tijuca, com vistas únicas para o azul-esverdeado do Oceano Atlântico e cercado pela Lagoa de Marapendi.
Com amplas varandas, três restaurantes e spa de padrão internacional, esse hotel vai tirar o seu fôlego.

VENHA DESCOBRIR.
PARA INFORMAÇÕES E RESERVAS, ACESSE GRANDHYATTRIODEJANEIRO.COM

GRAND HYATT RIO DE JANEIRO | AV. LÚCIO COSTA, 9.600, BARRA DA TIJUCA.
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HOTEL CASA DA MONTANHA
(GRAMADO/RS)

In one of the most touristic destinations in Brazil, Hotel Casa 
da Montanha stands out in the middle of the araucarias 
and the unique architecture of Gramado, and is a very 
charming and refined hotel. Inside, each detail matters: 
fireplaces indicate the intense cold, typical of the region; the 
furniture and the decoration create a harmonious and cozy 
atmosphere, and the personalized service allows the guest to 
enjoy moments of well-being and rest. 
IMPECCABLE ARCHITECTURE AND SERVICES
In a mansion with the best European style downtown, the 
hotel has much comfort, making the visitors feel at as if they 
were at home. There aren't many rooms - 79, in total -, so 
the hotel is very busy. Both in the apartments and in the 
suites, the rustic and elegant style is prevalent, reinforcing 
the cozy touch that is present in all spaces. The rooms are 
equipped with LCD TV, DVD, mini-bar, Nespresso coffee 
maker, air-conditioner, safe and heating - the suites Duplex 
and Natalina have an electric fireplace.
EXPERIENCES THAT ARE WORTHWHILE 
There are more than enough reasons to go with children. 
The hotel provides an amazing experience called "Children's 
dream"; kids get personalized souvenirs at the check-in, then 
they are visited by the mascot Tulipito, and receive gourmet gifts, 
free access to the carrousel (hotel's postcard) and a good trip kit, 
besides the special attention of the staff when it is your birthday.
The whole stay can be registered with the initiative 
"Eternizando Momentos" (Eternizing Moments", allowing 
the visitors to take home a book filled with pictures taken 
by a professional photographer. Another cool detail is the 
Christmas Suite, decorated all year long. There, everything 
reminds visitors of Santa's house, and children receive a letter 
signed by the good old man, besides some other surprises.
There are also unmissable thematic scenarios if you 
are in a romantic trip, like helicopter flights and a very 
romantic decoration in the apartments for couples in their 
honeymoons, or willing to celebrate a special date.

Em um dos destinos mais turísticos do Brasil, 
o Hotel Casa da Montanha desponta 
em meio às araucárias e à arquitetura 

única de Gramado, trazendo consigo uma 
hospedagem de puro charme e requinte. Em 
seu interior, cada detalhe importa: as lareiras 
indicam o frio intenso, típico da região; a 
mobília e a decoração criam uma atmosfera 
harmoniosa e aconchegante; e o atendimento 
personalizado permite que o hóspede 
aproveite momentos de bem-estar e descanso.
ARQUITETURA E SERVIÇOS IMPECÁVEIS
Em um casarão no melhor estilo europeu, em 
pleno centro da cidade, o hotel transborda 
conforto, deixando o visitante tão à vontade 
quanto em sua própria casa. O número de 
acomodações não é muito alto – são 79 
no total –, o que torna o empreendimento 
bastante disputado. Seja nos apartamentos 
ou nas suítes, o estilo rústico e elegante 
impera, reiterando o toque acolhedor 
presente em todas as instalações. Os quartos 
são equipados com TV LCD, DVD, minibar, 
cafeteira Nespresso, ar-condicionado, cofre 
e calefação – as suítes Dúplex e Natalina 
têm lareira elétrica.

EXPERIÊNCIAS QUE VALEM A PENA
Há motivos de sobra para se hospedar 
com os pequenos. O hotel oferece uma 
experiência incrível chamada “Sonho 
de criança”, na qual a garotada ganha 
lembrancinhas personalizadas já no check-
in, a visita do mascote Tulipito, mimos 
gourmet, acesso livre ao carrossel (cartão-
postal do meio de hospedagem) e um kit 
de boa viagem, além de atenção especial 
da equipe durante o seu aniversário. 
Toda a estada pode ser registrada com o 
“Eternizando Momentos”, iniciativa que per-
mite aos visitantes levar para casa um livro 
repleto de fotos tiradas por um fotógrafo pro-
fissional. Outro detalhe superbacana é a Suíte 
de Natal, cuja decoração dura o ano inteiro. 
Ali, tudo remete à casa do Papai Noel, e as 
crianças recebem uma carta assinada pelo 
bom velhinho e pequenas surpresas. 
Há, também, cenários temáticos imperdíveis 
para quem visita Gramado a dois, como 
voos de helicóptero e decoração super-
romântica nos apartamentos para casais 
em lua de mel ou que querem celebrar uma 
data especial.  

AGENTE LEVA!

Hospede no Hotel Casa da Montanha com a TREND. Diárias com regime de meia pensão a partir de 10x R$ 233 por pessoa, hospedagem de 
4 noites, transfer in/out, tour a Gramado e Canela, e seguro-viagem.
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ROYAL PALM RESORT
(CAMPINAS/SP)

Comfort, excellent gastronomy, personalized service and 
guaranteed leisure for all ages: It is not easy to fulfill all 
of these requirements, but these are the Royal Palm Plaza 
and The Palms hotels, members of the Royal Palm Resort 
complex, in Campinas. A little more than one hour away 
from Sao Paulo, these are perfect refuges for people 
looking for different experiences.
INDIVIDUAL PALACES
The 500 rooms at the Royal Palm Plaza are divided in six 
categories and ensure a great stay: wide and nicely decorated, 
they are the perfect match between classic refinement and 
modern and functional design. The Palms has 116 Master 
apartments, ideal for guests with specific needs - the rooms 
are flexible and can be double, twin or triple. Among the 
facilities, it is worth to mention the electronic maid service and 
the sensors in the aisles for air-conditioner and LED lights.
BLOSSOMING LEISURE
The well-being of visitors is a priority, so, the complex worked 
hard to build the leisure are: there are seven options of 
swimming pools (four acclimatized ones, two children's pools 
with water jets and slides and an outdoor tub). Sports lovers 
will find a covered gymnasium, tennis courts, society soccer 
field, fitness center, archery lessons, movie theater, library and 
TV room. The resort also has a recreational team, always 
willing to kick a ball or participate in a tennis match, iIf the 
traveler is not with a group.
Another innovative experience is the Kata Kuka, which 
takes visitors to amazing expeditions, including mazes, huts, 
scaling walls and tree climbing. For children, the tip is the 
Miniville, destined to children aged between 3 and 6 years 
old. There live three characters, who guide them through 
beautiful stories and games. The area has a medieval castle, 
with performances and theater plays. 
OPTIONS OF RESTAURANTS
There are seven options of restaurants and bars in total, 
inspired by the best in national and international cuisine, as is 
the case of Vila Royal. the romantic bistro La Palette stands out.

Conforto, excelente gastronomia, 
atendimento personalizado e lazer 
garantido para todas as idades: não 

é fácil preencher todos esses requisitos, mas 
assim são os hotéis Royal Palm Plaza e The 
Palms, integrantes do complexo Royal Palm 
Resort, em Campinas. A pouco mais de uma 
hora de São Paulo, são refúgios perfeitos 
para quem busca experiências diferenciadas.
PALÁCIOS INDIVIDUAIS
As 500 acomodações do Royal Palm Plaza 
são dispostas em seis categorias e garantem 
uma estada de qualidade: amplas e decora-
das com capricho, são a combinação exata 
entre o requinte clássico e um design moder-
no e funcional. Já no The Palms estão 116 
apartamentos Master, ideais para hóspedes 
com necessidades específicas – os quartos se 
flexibilizam em double, twin ou triplo. Entre as 
facilidades oferecidas, vale ressaltar o servi-
ço de camareira eletrônica e os sensores nos 
corredores para ar-condicionado e luzes LED.
LAZER À FLOR DA PELE
O bem-estar dos visitantes é prioridade, 
e, portanto, o complexo se empenhou ao 
construir a área de lazer: são sete opções 

de piscinas (quatro climatizadas, duas infantis 
com jatos d’água e tobogã e uma jacuzzi 
ao ar livre). Amantes de esportes encontram 
um ginásio poliesportivo coberto, quadras de 
tênis, campo de futebol society, fitness center, 
aulas de arco e flecha, cinema, biblioteca e 
sala de TV. O resort conta ainda com uma 
equipe de recreação, sempre disposta a 
bater uma bola ou participar de uma partida 
de tênis caso o viajante não esteja em grupo. 
Outra experiência inovadora é o Kata Kuka, 
que mergulha os visitantes em expedições 
impressionantes, as quais englobam labirin-
tos, ocas, paredes de escalada e arborismo. 
Para o público mirim, a dica é o Miniville, 
destinado a crianças entre 3 e 6 anos e re-
sidência de três personagens, que os guiam 
por histórias e brincadeiras apaixonantes. A 
área contempla um castelo medieval, onde 
há apresentações de shows e peças teatrais. 
LEQUE DE RESTAURANTES 
São sete opções de restaurantes e bares 
no total, inspirados no melhor da culinária 
nacional e internacional, como é o caso 
do Vila Royal. Entre eles, destaque para o 
romântico bistrô La Palette. 

AGENTE LEVA!

Hospede no Royal Palm Plaza com a TREND. Diárias com café da manhã a partir de 10x R$ 91 por pessoa, hospedagem de 2 noites e seguro-viagem.



ROYAL PALM PLAZA RESORT CAMPINAS

CONHEÇA NOSSOS
PACOTES E ATRAÇÕES

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

anuncio_trend.pdf   1   13/07/2016   10:14:50



40 / SV

AR
Q

UI
VO

 H
OT

EL

CASA GRANDE HOTEL 
RESORT & SPA
(GUARUJÁ/SP)

Facing the Enseada Beach, the busiest one in Guarujá, 
the Casa Grande Hotel Resort & Spa is a true reference of 
charm in the south coast of São Paulo, combining the best 
beach style to the contemporaneity that looks just like the city. 
Part of its sophistication and glamour lies on the architectonic 
project with colonial influence and on the five-star services, 
which, together, create a very special experience. 
FIRST-LINE ROOMS AND SERVICES
Among apartments, suites and chalets, the 268 rooms 
are cozy and a synonym of comfort: spacious and with a 
clean decoration, they are equipped with air-conditioner, 
cable TV and high-speed wi-fi - most of them have a private 
balcony, a great opportunity to check out the amazing 
nature of the surroundings.
The main postcard of the hotel is the pool, surrounded 
by gardens, palm trees and an irresistible resting areas, 
with hammocks and reclining chairs. There are also 
two children's swimming pools that are part of Casa 
da Criança, space with a mini-golf field that promotes 
games and plays under the supervision of a team of 
monitors. Since water and relaxation are a good match, 
an interesting tip Is to enjoy the warm pool in the spa, 
with infinity edge and hydro massage, and then enjoy 
one of the more than 20 types of aesthetic, medical and 
therapeutic treatments offered for the guests. 
The complete structure of the hotel includes four tennis 
courts (rackets and balls can be rented at the reception 
desk), gymnasium, a full gym with a view of the beach 
and a personal trainer, and a convention center that can 
turn into five modular rooms.
SPECIAL FLAVORS
Fine cooking lovers are more than welcome at the resort. 
There are five restaurants, in total, whose menus include 
from traditional Brazilian seasonings to the exotic Thai food, 
besides four bars and a café that serves quick meals.

Em frente à Praia da Enseada, a mais 
badalada do Guarujá, o Casa Gran-
de Hotel Resort & Spa é verdadeira 

referência de charme no litoral sul de São 
Paulo, aliando o melhor estilo praiano à con-
temporaneidade que é a cara da cidade. 
Parte de sua sofisticação e glamour está no 
projeto arquitetônico com influência colonial 
e nos serviços cinco-estrelas, os quais, juntos, 
criam uma experiência superdiferenciada.
ACOMODAÇÕES E SERVIÇOS DE 
PRIMEIRA 
Entre apartamentos, suítes e chalés, as 
268 acomodações são aconchegantes 
e sinônimo de conforto: espaçosas e 
com decoração clean, são equipadas 
com ar-condicionado, TV a cabo e wi-
fi de alta velocidade – a maioria conta, 
ainda, com varanda privativa, uma 
oportunidade e tanto para conferir a 
natureza deslumbrante do entorno. 
O principal cartão-postal do 
empreendimento é a piscina, rodeada por 
jardins, palmeiras e uma irresistível área de 
descanso com redes e espreguiçadeiras. 

Há também duas piscinas infantis que fazem 
parte da Casa da Criança, espaço com 
campo de minigolfe que promove jogos 
e brincadeiras com a supervisão de uma 
equipe de monitores. Como água tem tudo a 
ver com relaxamento, uma dica interessante 
é aproveitar a piscina aquecida do spa, 
com borda infinita e hidromassagem, e, de 
quebra, usufruir um dos mais de 20 tipos de 
tratamentos estéticos, médicos e terapêuticos 
ofertados para os hóspedes. 
A estrutura completa do empreendimento 
inclui quadras rápidas de tênis (raquetes e 
bolinhas podem ser alugadas na recepção), 
poliesportiva, academia completa de 
ginástica, com vista para a praia, personal 
trainer e centro de convenções que pode 
ser transformado em cinco salas modulares.
SABORES ESPECIAIS
Amantes da alta gastronomia são mais que 
bem-vindos ao resort. São cinco restaurantes 
no total, cujos cardápios incluem desde os 
tradicionais temperos brasileiros à exótica 
culinária tailandesa, além de quatro bares 
e um café que serve refeições rápidas. 

AGENTE LEVA!

Hospede no Casa Grande Hotel Resort & Spa com a TREND. Diárias com café da manhã a partir de 10x R$ 233 por pessoa, hospedagem 
de 4 noites e seguro-viagem.
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UNIQUE GARDEN HOTEL & SPA
(MAIRIPORÃ/SP)

AGENTE LEVA!

Hospede no Unique Garden Hotel & Spa com a TREND. Para a baixa temporada, diárias com regime de meia pensão a partir de 10x R$ 199 
por pessoa, hospedagem de 3 noites e seguro-viagem.

Less than one hour away from the busy city of São Paulo, 
the Unique Garden hotel & Spa is a paradise where 
serenity and calmness are absolute, in perfect harmony 
with nature. With some areas designed by Ruy Ohtake, 
architect who also signed the sculptural project of hotel 
Unique, and located in the surroundings of the State Park 
Cantareira, the hotel mixes personalized service, exclusive 
services and a structure Inspiring comfort and rest. 
SURPRISING DIFFERENTIALS
Walking around the Unique Garden is, alone, a sensory 
experience, once the flowered gardens and the lavender 
field bring a pleasant smell to the entire place.
The hotel has 27 cozy huts, delicately decorated and 
distributed in five categories: Mediterranean Villa, 
Flower Chalet, Crystal Chalet, Contemporary Villa and 
Presidential Chalet. An iPad Is available in every room, 
which allows the guest to request for exclusive services with 
a single touch - room service, tours around the region and 
activities offered by the hotel are some examples.
WELL-BEING IS THE KEYWORD
The sinuous curves of the pools are an invitation to a 
delicious dive, whereas Spa Pandora has a wide and 
diversified menu of treatments and therapies, allying 
aesthetics, balance and health. The Fitness Garden is 
an alternative for those seeking for the well-being of the 
body and soul, with complete structure for stretching, yoga, 
meditation and Pilates activities; there are also tennis courts 
and an area to practice golf. 
Run by chef Daniel Aquino, gastronomy is also a synonym 
of experience. The menu has creative and balanced 
dishes, with healthy options and ingredients grown in a 
vegetable garden - the hotel also counts on a nutritionist, 
who accompanies the need of each guest. The hotel still 
has rooms totally equipped for corporate events.

A menos de uma hora do agito da 
cidade de São Paulo, o Unique 
Garden Hotel & Spa é um paraíso 

onde a serenidade e o sossego reinam 
absolutos e em perfeita consonância com a 
natureza. Com algumas áreas projetadas 
por Ruy Ohtake, arquiteto que também 
assinou o projeto do escultural Hotel 
Unique, e localizado nas proximidades 
do Parque Estadual da Cantareira, o 
empreendimento mescla atendimento 
personalizado, serviços exclusivos e uma 
estrutura que inspira conforto e descanso. 
DIFERENCIAIS SURPREENDENTES
Percorrer as dependências do Unique Gar-
den é, por si só, uma experiência sensorial, 
uma vez que os jardins floridos e a planta-
ção de lavanda garantem um aroma agra-
dável que paira sobre todo o ambiente. 
O hotel dispõe de 27 acolhedores chalés, 
delicadamente decorados e distribuídos em 
cinco categorias: Vila Mediterrânea, Chalé 
das Flores, Chalé Cristal, Vila Contemporâ-
nea e Chalé Presidencial. Um iPad está dis-
ponível em cada uma das acomodações, 
o que permite ao hóspede solicitar serviços 

exclusivos com apenas um toque – room 
service, passeios pela região e atividades 
oferecidas pelo hotel são alguns exemplos.
BEM-ESTAR É A PALAVRA-CHAVE
As curvas sinuosas das piscinas são um 
convite para um delicioso mergulho, 
enquanto o Spa Pandora dispõe de amplo 
e diversificado menu de tratamentos e 
terapias, aliando estética, equilíbrio e saúde. 
O Fitness Garden é outra opção para quem 
busca o bem-estar do corpo e da alma, 
com estrutura completa para atividades de 
alongamento, ioga, meditação e pilates, 
além de abrigar quadras de tênis e área 
para a prática de golfe. 
Comandada pelo chef Daniel Aquino, a 
gastronomia também é sinônimo de ex-
periência. No cardápio, pratos criativos e 
balanceados, com alternativas saudáveis e 
ingredientes cultivados em uma horta própria 
– inclusive, o empreendimento conta com 
uma nutricionista para acompanhar de perto 
as necessidades de cada hóspede.
O hotel oferta, ainda, espaços para a rea-
lização de eventos corporativos, totalmen-
te equipados. 
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L’HOTEL PORTOBAY SÃO PAULO
(SÃO PAULO/SP)
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AGENTE LEVA!

Hospede no L’Hotel PortoBay São Paulo com a TREND. Para a baixa temporada, diárias com café da manhã a partir de 10x R$ 68 por pessoa, 
hospedagem de 2 noites e seguro-viagem. 

Sob o título de hotel boutique, o 
estilo elegante europeu do L’Hotel 
PortoBay São Paulo harmoniza 

perfeitamente com os serviços premium 
e o sentimento cosmopolita da cidade, 
uma vez que está a apenas 50 metros 
da emblemática Avenida Paulista. Ao 
percorrer o lobby já se percebe parte do 
requinte: ali há um pequeno showroom 
de marcas de luxo e um acervo 
impressionante de obras de arte, que 
inclui a tapeçaria flamenga tecida na 
Bélgica ainda no século 16.
Os quartos são divididos em apenas 
duas categorias (Executivo e Suíte Luxo) e 
exibem comodidades únicas, como roupa 
de cama em algodão egípcio 400 fios, 
travesseiros de plumas de ganso, TV LCD 
de alta definição, mármore espanhol com 
banheira de imersão, amenidades Malin 
+ Goetz e sandálias Havaianas.
MAIS QUE UMA EXPERIÊNCIA
A gastronomia reflete a qualidade e 
a aura de sofisticação que envolve o 
empreendimento. O Trebbiano Ristorante 
é especialista na cozinha mediterrânea 

e oferece um ambiente romântico e 
acolhedor, além de uma charmosa área 
externa, perfeita para um café ou drinque. 
O Il Piano Bar, por outro lado, é ideal 
para happy hours ou coquetéis pela sua 
atmosfera informal e elegante.
Caso o seu passageiro esteja em busca 
de bem-estar, a área de lazer é uma 
excelente opção, pois abriga piscina 
coberta climatizada, academia com 
equipamentos de última geração e um spa 
de primeiríssima linha, que disponibiliza 
massagens com óleos relaxantes, banhos 
especiais e shiatsu, por exemplo.
Para completar, o hotel promove algumas 
experiências sensoriais inesquecíveis: 
casais podem optar pela “Noite Romântica” 
– com apartamentos decorados com 
rosas colombianas e velas, morangos e 
trufas, champanhe, roupões Trousseau, kit 
L'Occitane, spa com ofurô e café da manhã 
no quarto – ou pela “Luxury Experience” – 
um convite para revitalizar corpo e mente 
no spa e mergulhar na gastronomia 
exclusiva de um dos restaurantes do meio 
de hospedagem. 

As a boutique hotel, the elegant European style of L’Hotel 
PortoBay São Paulo perfectly matches the premium services 
and the cosmopolitan feeling of the city, once it is only 
50 meters away from the emblematic Pauilsta Avenue. It is 
possible to see the refinement by crossing the lobby: there 
is a small showroom of luxurious brands and an amazing 
collection of art pieces, including the Flemish tapestry made 
in Belgium in the XVI century.
The rooms are divided in only two categories (Executive 
and Luxury Suit), and proudly provide unique amenities, 
such as bedding made of 400 thread Egyptian cotton, 
goose feather pillows, high-definition LCD TV, Spanish 
marble with an immersion tub, Malin + Goetz amenities 
and Havaianas flip flops. 
MORE THAN AN EXPERIENCE
Gastronomy reflects the quality and the aura of sophistication 
involving the hotel. Trebbiano Ristorante specializes in 
Mediterranean cuisine and provides a romantic and cozy 
environment, besides a charming outdoor area that is 
perfect to have a cup of coffee or a drink. The II Piano Bar, 
on the other hand, is ideal for happy hours or cocktails, with 
its informal and elegant atmosphere.
In case your passenger is looking for well-being, the leisure 
area is an excellent option, since there is an acclimatized 
covered pool, gym with state-of-the-art equipment and a 
first-line spa, offering massages with relaxing oils, special 
baths and shiatsu, for example.
The hotel also has some unforgettable sensory 
experiences: couples can choose for the “Romantic 
Night”, with apartments decorated with Colombian 
roses and candles, strawberries and truffles, champagne, 
Trousseau robes, L’Occitane kit, spa with a hot tub 
and breakfast in the bedroom; there is also the “Luxury 
Experience”, an invitation to revitalize body and mind in 
the spa and dive into the exclusive gastronomy of one of 
the restaurants in the hotel.
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HOTEL UNIQUE
(SÃO PAULO/SP)

As a true mark in contemporary architecture, it is difficult 
to pass by the Avenue Brigadeiro Luis Antonio, in one 
of the noblest regions in São Paulo, without noticing the 
presence of Hotel Unique. Its project, from the awarded 
architect Ruy Ohtake, is a symbol of modernity, style and 
elegance, combining the contemporaneity of the city to 
the concept of a boutique hotel.
AN INCOMPARABLE EXPERIENCE
The boldness of the architectonic project and the premium 
service are essential parts of its essence, translating 
its main adjective in its name: unique. The rooms and 
suites are divided in eight categories and have a special 
touch of refinement, mixed with the cosmopolitan aura of 
the capital of São Paulo. The strong curves, turning the 
façade into a special show, reflect also on the elegant 
and modern furniture of the apartments.
The hotel owns the famous Skye, on the penthouse. 
Performances of DJs, exclusive drinks and mouthwatering 
snacks are some of the reasons why the bar is a magnet 
for national and foreign visitors. The red swimming pool 
is a singular detail of this carefully decorated space, 
enriched by the amazing view of São Paulo. The space 
has a restaurant run by the chef Emmanuel Bassoleil, 
whose menu includes the best in contemporary cuisine, 
Japanese food and pizza.
A PRESENT FOR THE BODY AND THE SOUL
The fitness center has the same infrastructure as a totally 
equipped gym, without losing its Unique way. With two 
covered, acclimatized pools with slide, dry and steam 
saunas, Technogym equipment and personal trainers, 
this is the perfect place to have fun and keep fit.
And surprises don't stop there: the hotel offers the 
possibility of personalizing your stay according to the 
objective of the visit, providing different amenities and 
special decoration. The guest can also reload the 
batteries with the relaxing body and facial treatments 
offered in the spa room.

Verdadeiro marco da arquitetura 
contemporânea, não há quem 
passe pela Avenida Brigadeiro Luís 

Antônio, em uma das regiões mais nobres 
de São Paulo, e não note a presença do 
Hotel Unique. Com projeto do premiado 
arquiteto Ruy Ohtake, o empreendimento 
é símbolo de modernidade, estilo e 
elegância, aliando a contemporaneidade 
da cidade ao conceito de hotel boutique.
UMA EXPERIÊNCIA INCOMPARÁVEL
A ousadia do projeto arquitetônico e o 
serviço premium de atendimento são partes 
fundamentais de sua essência, traduzindo 
em seu nome o seu principal adjetivo: único. 
Os quartos e suítes são divididos em oito 
categorias e trazem um ar especial de requinte 
que se entrelaça com a aura cosmopolita da 
capital paulista. As curvas acentuadas, que 
fazem da fachada um espetáculo à parte, 
se refletem também na mobília elegante e 
moderna dos apartamentos. 
O hotel é dono do famoso Skye, na 
cobertura. Apresentações de DJs, drinques 
exclusivos e petiscos de dar água na 
boca são alguns dos motivos que fazem 
do bar um ímã de visitantes nacionais e 

estrangeiros. A piscina vermelha é um 
detalhe singular deste local cuidadosamente 
decorado, enriquecido ainda mais pela 
vista deslumbrante de São Paulo. O espaço 
abriga também um restaurante comandado 
pelo chef Emmanuel Bassoleil, cujo cardápio 
inclui o melhor da cozinha contemporânea, 
comida japonesa e pizzas. 
PRESENTE PARA O CORPO E PARA A 
ALMA
O fitness center tem a mesma infraestrutura 
de uma academia totalmente equipada, 
sem abrir mão do toque Unique. Com 
duas piscinas cobertas e climatizadas 
com tobogã, saunas seca e a vapor, 
equipamentos Technogym e personal 
trainers, é o lugar ideal para se divertir e 
manter a forma. 
E as surpresas não param por aí: o 
empreendimento oferece a possibilidade 
de personalizar a estada de acordo com 
o objetivo da visita, disponibilizando 
amenidades diferenciadas e decoração 
especial. O hóspede também pode 
aproveitar para recarregar as baterias 
com os relaxantes tratamentos corporais e 
faciais ofertados na sala spa. 

AGENTE LEVA!

Hospede no Hotel Unique com a TREND. Diárias com café da manhã a partir de 10x R$ 160 por pessoa, hospedagem de 2 noites e seguro-viagem.
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ESPECIAL RIO QUENTE RESORTS

RIO QUENTE RESORTS: TWENTY-FOUR 
HOURS OF FUN
BY DAY OR BY NIGHT, THE SCHEDULE IS INTENSE IN THE 
COMPLEX, AND THERE IS NO RIGHT TIME FOR A DIVE
Naturally warm waters, guaranteed rest and 24 hours of 
activities. These three characteristics sum up the essence of 
Rio Quente Resorts, one of the pearls in the Center-Western 
region of the country that fits the concept of experiential travel 
perfectly. Besides the eight hotels that form the complex, the 
complete leisure structure is an attraction for families who are 
looking for a different way to have fun, since the complex 
has activities for audiences of all ages, and - the best part! - 
the schedule has no time to end. Yes, that is right!
Segue Viagem helps you prepare a great agenda with 
everything Rio Quente has to offer in a single day. 
Come along this trip with us!
PARADISE MADE OF WATER (AND A LOT OF FOOD)
There is nothing like starting the day with a well-served 
breakfast in one of the several restaurants in the complex 
- you can choose between Casa de Cora, Flat I, Flat III, 
Giardino, Pequi and da Mata. In all of them, the buffet 
is full of fruits, bread, natural juices and the cozy touch of 
gastronomy that is especially prepared to give energy and 
even more flavor to the adventure that is about to begin. 
Then, with bathing suits and a lot of sunscreen, the Hot 
Park will be waiting for your passenger with more than 
20 attractions - some of them stand out: Xpirado, gigantic 
waterslide that is 32 meters high and 146 meters long, 
and the Half Pipe, inspired by the U-shaped skating rinks, 
with an amazing free-fall ramp in a double buoy. 
If they feel like going to the beach, there is a place inside 

Águas naturalmente quentes, garantia 
de descanso e 24 horas de atividades. 
Estas três características resumem bem 

a essência do Rio Quente Resorts, uma das 
pérolas da região Centro-Oeste do país que 
se enquadra muito bem no chamado turismo 
de experiência. Além dos oito hotéis que 
formam o complexo, a completa estrutura 
de lazer é um chamariz para famílias que 
buscam uma maneira diferenciada de se 
divertir, já que o empreendimento atende 
públicos de todas as idades e – o melhor de 
tudo! – a programação não tem hora para 
acabar. Sim, é isso mesmo!
A Segue Viagem ajuda você a preparar 
um roteiro imperdível com tudo o que o Rio 
Quente tem a oferecer em um único dia. 
Embarque em mais esta viagem com a gente! 

PARAÍSO FEITO DE ÁGUA 
(E MUITA COMIDA)
Não há nada como inaugurar o dia com 
um café da manhã reforçado em um dos 

Seja durante o 

dia ou à noite, a 

programação é 

intensa no complexo 

e não existe hora 

certa para dar um 

mergulho 

FOTOS DIVULGAÇÃO

RIO QUENTE RESORTS: 
24 horas de diversão
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muitos restaurantes do complexo – dá 
para escolher entre o Casa de Cora, 
Flat I, Flat III, Giardino, Pequi e da 
Mata. Em todos eles o buffet é repleto 
de frutas, pães, sucos naturais e do 
toque acolhedor de uma gastronomia 
preparada especialmente para dar 
energia e ainda mais sabor à aventura 
que se inicia. 
Depois, com roupas de banho e muito 
protetor solar, o Hot Park estará à 
espera do seu passageiro com mais 
de 20 atrações – destaque para o 
Xpirado, toboágua gigantesco, com 
32 metros de altura e 146 metros 
de comprimento, e para o Half Pipe, 
inspirado nas pistas de skate e em 
forma de U, que tem uma descida 
impressionante em queda livre e em 
boia dupla.
Se a vontade de praia bater, existe 
um lugar dentro do Rio Quente Resorts 
exclusivo para os amantes de sol e 
mar: a Praia do Cerrado. Maior praia 
artificial com águas quentes e naturais 
do mundo, está entre as favoritas dos 
hóspedes principalmente por conta das 
agitadas ondas, que podem chegar a 
1,20 metro de altura. Incrível!

NATUREZA NUNCA É DEMAIS
Viajantes com perfil aventureiro podem 
sentir o coração bater mais depressa 
na megatirolesa e apreciar a bela 
paisagem em uma descida que atinge 
80 km por hora. Já quem prefere a 
segurança de estar em terra firme pode 
aproveitar para visitar o Bird Land e tirar 
fotos com araras, tucanos, papagaios 
e pavões – todos os bichinhos foram 
recolhidos em parceria com o Ibama 
por sua comercialização ilegal ou por  
apresentarem algum problema físico e, 
ali, recebem o devido tratamento para 
voltar ao seu habitat. 
Outro lugar que definitivamente vale 
a visita é o Eko Aventura Park, a 
mais nova atração do complexo. 
O motivo? O espaço é ideal para 
trilhas, caminhadas e para a prática 
de esportes ao ar livre, como slackline 
(o objetivo é se equilibrar em uma fita 
elástica esticada entre dois pontos), 
badminton (jogo similar à peteca), 
rafting (descida em corredeiras), 
duck (tipo de caiaque inflável, muito 
parecido com o rafting), arco e flecha, 
airsoft (jogo de equipe que simula um 
treinamento militar) e quadriciclo. 

PARA FECHAR COM CHAVE DE 
OURO
Quando a noite se aproximar, a 
dica é repor as energias em um dos 
restaurantes do complexo, já que, a 
cada noite, homenageiam um país 
diferente em jantares temáticos. Se 
o visitante preferir, ele também pode 
dar uma passadinha no Marolo Café, 
com lanches rápidos, na Pizzaria 
Oliva ou no Clube Chopp Brahma. 
A indicação para a sobremesa é 
se lambuzar com um Bello Gelato, 
marca de sorvete do Rio Quente. 
Além disso, todas as noites, ao lado 
do Parque das Fontes, um dos cartões-
postais do Rio Quente, acontece um 
show especial no Toldo do Bosque 
– seja com os espetáculos Broadway 
Nights, Noite Goiana, A Festa ou 
com a banda Rio Quente, a diversão 
é garantida. Se sobrar disposição, é 
possível cair na água mais uma vez 
(de madrugada, mesmo!) em uma 
das oito piscinas naturais do parque 
– a temperatura da água é de 37,5° 
– e se preparar para repetir tudo no 
dia seguinte. 

the Rio Quente Resorts that is exclusive for lovers of the sun 
and the ocean: The Cerrado Beach. As the largest artificial 
beach with warm and natural waters in the world, it is one 
of the guests' favorites, especially because of the agitated 
waves that can reach up to 1.20 meter high. Amazing!
NATURE IS NEVER TOO MUCH
Travelers with an adventurous profile can feel their hearts 
beating faster in the mega zip-line and appreciate the 
beautiful view in a 80-km per hour descent. If your clients 
prefer the safety of the ground, they can visit the Bird Land 
and take pictures with the macaws, toucans, parrots and 
peacocks - all animals were collected in a partnership 
with Ibama after being illegally commercialized or for 
presenting a physical condition; there, they are treated 
and can return to their natural habitat.
Another place that is definitely worth the visit is the Eko 
Aventura Park, the newest attraction in the complex. 
Why? The space is ideal for trails, hikes and outdoor 
sports, like slackline (the goal is to balance oneself 
on an elastic band stretched between two points), 
badminton (similar to shuttlecock), rafting (going down 
the rapids), duck (like an inflatable kayak, similar 
to rafting), bow and arrow, airsoft (team game that 
simulates a military training), and the quadricycle. 
TO TOP IT OFF
When the night comes, reestablish your energies in one 
of the complex restaurants. On each night, they honor a 
different country in thematic dinners. If the visitors prefer 
to, they can also pass by the Marolo Café and have 
a quick snack, or Pizzaria Oliva or the Clube Chopp 
Brahma. The recommendation for dessert is to try a 
Bello Gelato, Rio Quente's ice cream brand.
Besides, every night, next to the Fountain Park, one of 
Rio Quente's postcards, there is a special performance - 
with the Broadway Nights, Noite Goiana, A Festa or the 
band Rio Quente; with any of them, fun is guaranteed. If 
there is still any energy left, you can go to the water once 
again (yes, in the middle of the night!) in one of the eight 
natural swimming pools of the park - the water is 37.5°C 
- and get ready to do it all over again the next day.

NA PÁGINA AO LADO, VISTA AÉREA DA PRAIA DO CERRADO. ACIMA, RECORTE DO PARQUE DAS 
FONTES. ABAIXO, À ESQUERDA, PÁSSAROS DO BIRD LAND E, À DIREITA, HALF PIPE
ON THE NEXT PAGE, AIR VIEW OF THE CERRADO BEACH. ABOVE, PART OF THE FOUNTAIN PARK. BELOW AND TO 
THE LEFT, BIRDS AT THE BIRD LAND; AND, TO THE RIGHT, THE HALF PIPE
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ID MUNDO

AN ENCHANTED LAND CALLED ALENTEJO

SHUTTERSTOCK

alentejo
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"THE SKY HAS MORE STARS, GASTRONOMY IS 
INCOMPARABLE AND CITIES ARE FILLED WITH 

HISTORIC MONUMENTS: THIS IS THE LARGEST 
REGION OF PORTUGAL"

O céu é mais estrelado, a gastronomia  
é incomparável e as cidades são 

repletas de monumentos históricos: 
assim é a maior região de Portugal

O VERDE DAS VIDEIRAS PREENCHE 
GRANDE PARTE DA PAISAGEM NA 
REGIÃO DO ALENTEJO
THE GREEN FROM THE VINEYARS FILLS OUT 
MOST OF THE LANDSCAPE IN THE ALENTEJO 
REGION
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SHUTTERSTOCK



/ 51Veja mais no www.segueviagem.com.br

P ara além do rio mais extenso da 
península Ibérica encontra-se 
uma terra quase mágica, repleta 

de encantos, sabores e de um charme 
deliciosamente único. No Alentejo, a 
localização explica o nome: além do 
rio Tejo. A apenas uma hora de Lisboa, 
capital portuguesa, fácil acesso para 
os turistas, definitivamente merece uma 
visita – seja por aqueles que já estão 
acostumados à sua natureza exuberante 
ou por quem explora os seus caminhos 
pela primeira vez.

Em termos de dimensão territorial, o 
Alentejo é menor do que o estado de 
São Paulo. Se isso parece pouco, não 
se engane: corresponde à maior região 
de Portugal, ocupando praticamente 
um terço de seu território. De um belo 
litoral banhado pelo oceano Atlântico 
a lindos campos selvagens, passando 
por vinícolas que produzem alguns dos 
melhores vinhos do mundo e por vilas 
cheias de história, é um lugar onde 
há muito o que fazer – tudo isso em 

uma área com apenas meio milhão de 
habitantes, o que garante tranquilidade 
de sobra.

Esta atmosfera de calma e descanso 
é, justamente, o mote das viagens ao 
destino. Algo inexplicável acontece nas 
planícies alentejanas, em meio ao ar 
puro, com uma visão privilegiada do céu 
e a abundante luz natural. De alguma 
maneira o relógio anda mais devagar 
por ali e as preocupações parecem não 
existir. Há tempo para curtir o Alentejo 
sem pressa, conhecendo de perto cada 
castelo, cada campo de flores, cada 
praia sem fim.

Considerado por muitos como um dos 
territórios mais autênticos de Portugal, 
existe uma tradição por trás de tudo o 
que se faz no Alentejo, um jeito único de 
andar em seu próprio ritmo. Afinal, uma 
região que traz vestígios de épocas tão 
longínquas, que nem mesmo o próprio 
tempo foi capaz de apagar, tinha que 
ser diferente das demais.

Beyond the largest river in the Iberian 
Peninsula lies an almost magical land, filled 
with charms, flavors and unique enchantment. 
In the Alentejo, the location explains the 
name: beyond river Tagus. Only one hour 
away from Lisbon, Portuguese capital, it 
is easy to be accessed by tourists and is 
definitely worth the visit – both by those who 
are used to its exuberant nature or the ones 
who are going there for the first time. 
In terms of territorial dimension, the Alentejo 
is smaller than the state of São Paulo. If 
that sounds small, do not be mistaken: it 
corresponds to the largest region of Portugal, 
taking practically one third of its territory. 
From a beautiful coast bathed by the Atlantic 
Ocean to beautiful wild fields, passing by 
vineyards that produce some of the best wine 
in the world and villages filled with history, it 
is a place where there is much to do - all in 
an area with only half a million inhabitants, 
which guarantees peace and quiet moments.  
This calm atmosphere is the perfect goal 
of the trips to the destination. Something 
inexplicable happens in the plains of the 
Alentejo, with a privileged view of the sky 
and the abundant natural light. Somehow, the 
clock is slower around there, and concerns 
seem not to exist. There is time to enjoy the 
Alentejo without hurrying, getting to know 
each castle, each field of flowers, each 
endless beach up close.
Considered by many as one of the most 
authentic territories of Portugal, there is a 
tradition behind everything that happens in 
the Alentejo, a unique way of walking at 
its own pace. After all, a region that has 
vestiges of such distant past, one which time 
was not able to erase, had to be different 
from the others.

BEAUTY THAT ONLY HISTORY HAS GOT
The Alentejo is marked by a long and 
diverse history, including Roman and Arab 

Existe uma tradição por trás  
de tudo o que se faz no Alentejo, um jeito 

único de andar em seu próprio ritmo

NA PÁGINA AO LADO, O IMPONENTE 
CASTELO DE MARVÃO, LOCALIZADO 
NA VILA SANTA MARIA DE MARVÃO. 
À DIREITA, RECORTE DA CIDADE 
HISTÓRICA DE ÉVORA
ON THE NEXT PAGE, THE IMPOSING CASTLE OF 
MARVÃO, LOCATED IN VILLAGE SANTA MARIA DE 
MARVÃO. TO THE RIGHT, PART OF THE HISTORIC 
CITY OF EVORA

VICTOR CARVALHO

“THERE IS A TRADITION BEHIND EVERYTHING THAT 
HAPPENS IN THE ALENTEJO, A UNIQUE WAY TO WALK 

AT ITS OWN PACE”
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A beleza que  
só a história tem
O Alentejo é marcado por uma história 
longa e diversa, que inclui ocupações 
romanas e árabes, guerras e paz. Toda 
essa memória milenar está presente até 
hoje em seu patrimônio: são construções 
incríveis, entre castelos, conventos e 
antigas casas senhoriais, assim como 
registros de ocupação humana que 
remontam há mais de 2 mil anos. 
Praticamente qualquer uma das suas 
cidades fará o visitante viajar no tempo, 
mas não há dúvidas de que Évora e 
Elvas são as duas de maior destaque 
– ambas detêm títulos de Patrimônio da 
Humanidade pela Unesco.

Com 50 mil habitantes, Évora é 
a principal cidade do Alentejo e 
referência para quem visita a região. 
Seu patrimônio arquitetônico e artístico 
engloba do romano ao neoclássico, 
passando pelo gótico e pelas várias 
expressões do manuelino, da renascença 
e do barroco. O destino é quase um 
livro a céu aberto de história da arte, 
a começar pelo Templo Romano, que 
existe há mais de dois milênios e é uma 
das mais importantes ruínas históricas do 
país. Além dele, o Aqueduto da Água 
de Prata e as muralhas de Évora também 
impressionam, assim como a Praça do 
Giraldo e a Igreja de São Francisco, 
com a Capela dos Ossos (veja quadro), 
no centro histórico. Nas redondezas 
está, ainda, o místico Cromeleque dos 
Almendres, que surgiu durante a pré-
história e exibe, em círculo, 95 monólitos 
(tipo de estrutura geológica) de mais de 
7 mil anos – uma lembrança e tanto da 
época da Idade da Pedra.

Vila Viçosa também é deslumbrante: 
ficou conhecida por ter sido, durante 
anos, o local onde residiram os duques 
de Bragança até a Proclamação da 
República, em 1910 – seu monumento 
mais conhecido é o Paço Ducal, 
palácio revestido em mármore e um 
dos mais emblemáticos exemplares 
da arquitetura portuguesa. Antes de 
ficar pronto, os duques moravam no 
castelo, que também leva o nome 
de Vila Viçosa e de cujo topo se tem 
uma vista estonteante. A vila conta, 
ainda, com o Museu do Mármore, 
o Santuário de Nossa Senhora da 
Conceição, os conventos das Chagas 
e dos Agostinhos e a Igreja de São 
João Evangelista, entre outros atrativos 
imperdíveis.

Elvas, por sua vez, está localizada 
perto da fronteira com a Espanha, o 
que explica sua importância na defesa 
do país durante tanto tempo. Com um 

DIVULGAÇÃO/TURISMO DO ALENTEJO



/ 53Veja mais no www.segueviagem.com.br

gigantesco aqueduto de 7 km e 843 
arcos, representa a maior fortificação 
abaluartada do mundo, com um 
perímetro de cerca de 10 km.

Em meio às características mais 
marcantes das principais cidades e 
vilas alentejanas está o conjunto de 
imperdíveis castelos medievais, como é 
o caso do Castelo de Vide, Marvão, 
Arraiolos, Évora Monte, Estremoz, 
Monsaraz e Sines. Outro destino 
surpreendente é Mértola, a vila mais 
árabe de Portugal, sede da única 
mesquita do país (Igreja de Nossa 
Senhora da Assunção de Mértola), 
construída em meados do século 
12 e que ainda ostenta os traços da 
arquitetura religiosa islâmica.  

A FOTO MAIOR CORRESPONDE AO 
TEMPLO ROMANO E À IGREJA DE SÃO 
JOÃO EVANGELISTA, IMPORTANTES 
MARCOS DE ÉVORA. NO DETALHE, OS 
FAMOSOS CROMELEQUES DE ALMENDRE, 
VESTÍGIOS DO PERÍODO NEOLÍTICO
THE BIGGER PICTURE CORRESPONDS TO THE 
ROMAN TEMPLE AND THE CHURCH OF SÃO 
JOÃO EVANGELISTA, IMPORTANT POINTS OF 
EVORA. IN THE DETAIL, THE FAMOUS CROMLECH 
OF THE ALMENDRES, VESTIGES FROM THE 
NEOLITHIC PERIOD

Évora é a principal cidade do Alentejo, 
praticamente um livro a céu aberto 
sobre a história da arte portuguesa

DIVULGAÇÃO/TURISMO DO ALENTEJO

CAPELA DOS OSSOS:  
O PASSADO 
DESENTERRADO
Um dos pontos turísticos mais procurados 
em Évora, a Capela dos Ossos é motivo 
de curiosidade. Logo na entrada, os 
impactantes dizeres “Nós ossos que 
aqui estamos pelos vossos esperamos” 
explicam grande parte de sua fama: 
quase todo o seu interior foi construído 
com ossos e crânios retirados de mais 
de 5 mil esqueletos, os quais garantem 
o aspecto sombrio e ao mesmo tempo 
interessante do lugar. A ideia surgiu no 
século 16, quando monges franciscanos 
optaram por desenterrar os ossos dos 
cemitérios monásticos da cidade, até 
então superlotados, e reaproveitar a 
área. A capela tem como objetivo 
retratar a transitoriedade da vida, e é 
por isso que a decoração é composta 
por poesias e diversas alegorias à morte.

BONE CHAPEL: THE UNBURIED PAST

One of the most famous tourism spots in Evora, 
the Bome Chapel is a reason for curiosity. Right at 
the entrance, the impacting sayings "We, bones, 
that here are, for yours await" explain most of 
its fame: its interior was built with bones and 
skulls taken from more than 5 thousand skeletons, 
which guarantee the dark, and simultaneously 
interesting, aspect of the place. The idea came 
up in the 16th century, when Franciscan monks 
chose to unbury the bones from the Monastic 
cemeteries of the city, which were crowded, 
to reuse the area. The chapel aims at dealing 
with the transience of life, and that is why the 
decoration is composed of poetry and several 
allegories of death.

occupations, wars and peace. This 
millenary memory is still present in 
its patrimony: amazing buildings like 
castles, convents and ancient manorial 
houses, as well as records of human 
occupations of more than 2 thousand 
years ago. Practically any of its cities will 
make the visitors travel in time, but there 
is no doubt that Evora and Elvas are the 
two main ones - both are world heritage 
sites by UNESCO.
With 50 thousand inhabitants, Evora 
is the main city of the Alentejo and 
a reference for those visiting the 
region. It’s architectonic and artistic 
patrimony includes the Roman and the 
Neoclassic, going through gothic and 
the several expressions of Manueline, 
the Renaissance and the baroque. 
The destination is almost an outdoor 
book of Art history, beginning with the 
Roman Temple, that was built over two 
millennia ago and is one of the most 
important historic ruins of the country. 
There are also the impressive Agua de 
Prata Aqueduct and the Evora walls, 
as well as the Giraldo Square and 
the church of Sao Francisco, with the 
Bone Chapel (more info at the box), in 
the historic center. In the surroundings, 
there is also the mystic Cromlech of the 
Almendres, which appeared in prehistory 
and has 95 monoliths in a circle (type 
of geological structure), more than seven 
thousand years old - such a memory from 
the Stone Age.
The Viçosa Village is also a must: it 
became known for having been, for 
years, the place where the dukes of 
Bragança lived until the Proclamation of 
the Republic, in 1910 - its most famous 
monument is Ducal Palace, made of 
marble and one of the most emblematic 
examples of Portuguese architecture. 
Before its conclusion, the dukes lived in 
the castle, also named Vila Viçosa; its 

“EVORA IS THE MAIN CITY IN THE ALENTEJO, PRACTICELLY AN 
OUTDOOR BOOK OF PORTUGUESE ART HISTORY”



54 / SV

Entre uma taça  
e outra...
Muito provavelmente você já ouviu falar 
que os vinhos portugueses estão entre os 
melhores do mundo; o que talvez não 
saiba é que muitos deles vêm do Alentejo, 
região vitivinícola por excelência. O 
destino produz três tipos distintos de vinho: 
os frescos e complexos de Portalegre, os 
bem equilibrados da região de Évora 
– com a proporção ideal entre frescor 
e fruta, energia e suavidade –, e, mais 
ao sul, os vinhos mais quentes e suaves, 
cultivados em terras mais secas.

Tomar um vinho alentejano é tão prazeroso 
quanto visitar uma das suas vinícolas, onde 
é possível conhecer todo o processo de 
produção (e até participar da colheita 
e da pisa da uva), visitar a adega e 
fechar o passeio com uma degustação 
pra lá de bem-vinda. Há muitos lugares 
que incentivam essas atividades – só na 
chamada Rota dos Vinhos são mais de 60. 

O Monte da Ravasqueira, por exemplo, é 
um dos grandes expoentes do enoturismo 
na vila de Arraiolos. Não é para menos: 
são 45 hectares de plantação de uva, 
os quais, aliados às condições climáticas 
e geológicas favoráveis, mantêm a 
produção anual de quase 1 milhão de 
garrafas. A decisão de desenvolver um 
projeto de enoturismo foi assertiva e, hoje, 
turistas de todo o mundo percorrem a 

propriedade para admirar a bela paisagem e 
participar de um apaixonante workshop, que 
promove um mergulho ainda mais fundo no 
extraordinário universo dos vinhos. 

Também é possível aproveitar a visita 
à Ravasqueira para conhecer o Museu 
Particular de Arreios e Atrelagens, que reúne 
rica coleção de carros de cavalos e arreios. 
O intuito é manter viva a tradição do local, 
berço das raças aprimoradas de cavalos 
que venceram o Campeonato Mundial de 
Atrelagem, disputado na Bélgica em 1996. A 
Herdade do Esporão, mais próxima à Évora, 
e a Casa de Santa Vitória também figuram 
como ótimos destinos com experiências 
enogastronômicas únicas.

Se os vinhos alentejanos são bons, eles ficam 
ainda melhores quando harmonizados com 
a gastronomia local. Os pratos do Alentejo 
surgiram principalmente da fértil imaginação 
de camponeses pobres, que acabaram 
criando uma cozinha de forte personalidade. 
A culinária é muito baseada no que a própria 
região dá, com carnes principalmente de 
carneiro, porco preto e lebre, além de peixes 
e frutos do mar na região litorânea. O pão, 
preparado no forno a lenha, acompanha 
todas as refeições. Os aromas e sabores de 
dar água na boca vêm do coentro, orégano, 
salsa, tomilho e, é claro, do azeite, iguaria 
produzida nos olivais.

Basta uma visita para concordar que esta é 
uma culinária inconfundível, e é impossível 
esquecê-la depois de provar as suas 

TURISTAS PARTICIPAM DA VINDIMA, A COLHEITA DE 
UVAS, DURANTE PASSAGEM PELO ALENTEJO
TOURISTS TAKE PART IN THE VINDIMA, GRAPE HARVEST, WHILE 
PASSING BY THE ALENTEJO

VICTOR CARVALHO ARQUIVO TREND

rooftop has an amazing view. The 
village also has the Marble Museum, 
the Sanctuary of Nossa Senhora da 
Conceição, the convents of Chagas 
and Agostinhos, and the church of 
São João Evangelista, among other 
unmissable attractions.
Elvas, on the other hand, is located 
near the border with Spain, which 
explains its importance in the country's 
defense for such a long time. With a 
gigantic aqueduct that is 7 km long 
and has 843 arches, it represents 
the biggest fortification bastion in the 
world, with a 10 km perimeter. 
In between the most remarkable 
characteristics of the main cities and 
villages of the Alentejo is the set of 
great medieval castles, like the Castle 
of Vide, Marvao, Arraiolos, Evora 
Monte, Estremoz, Monsaraz and 
Sines. Another surprising destination 
is Mertola, the most Arab village in 
Portugal, with the only mosque in the 
country (church Nossa Senhora da 
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delícias. Há uma série de restaurantes 
tradicionais, mas alguns modernizaram 
os pratos típicos e acrescentaram toques 
contemporâneos, criando, assim, uma 
nova tendência que deve estar presente 
em qualquer roteiro. Os alentejanos 
também produzem queijos e salames 
saborosíssimos, os quais ficam ainda mais 
irresistíveis em um café de fim de tarde.

Natureza de tirar  
o fôlego
Se você tiver que dar uma única dica para 
o viajante que tem o Alentejo como destino, 
diga para ele respirar fundo assim que 
chegar, enchendo os pulmões com ar puro. 
A loucura urbana ainda não alcançou a 
região, que apresenta um equilíbrio perfeito 
entre o homem e a natureza.

As belezas naturais são inúmeras e vastas, 
contemplando planícies, praias douradas 
e quentes, campos recortados de rios e 
lagos, vinhedos, parques naturais, serras 
e mais, muito mais... São muitas as formas 
de se conectar com o riquíssimo meio 
ambiente, personagem principal desta 
região que não se cansa de encantar a 

AO LADO, MUSEU PARTICULAR DE ARREIOS E 
ATRELAGENS. ABAIXO, PARTE DA PLANTAÇÃO DE 
UVAS DO MONTE DA RAVASQUEIRA 
NEXT, PRIVATE CARRIAGE MUSEUM; BELOW, GRAPES 
FROM RAVASQUEIRA

ARQUIVO TREND

ARQUIVO TREND

Assunção de Mertola), built in the 12th 
century and still showing the traces of 
Islamic religious architecture. 

BETWEEN ONE GLASS AND 
ANOTHER...
You have probably heard that Portuguese 
wine is one of the best in the world; 
what you might not know is that most of 
it comes from the Alentejo, winegrowing 
region by excellence. The destination 
produces three different types of wine: 
the fresh and complex from Portalegre, 
the balanced ones from the region 
of Evora - with the ideal proportion 
between freshness and fruit, energy and 
softness - and, to the South, the hot and 
soft wine grown in drier lands.   
Drinking wine from the Alentejo is as 
pleasant as visiting one of its vineyards, 
where it is possible to get to know the 
whole process of production (and even 
take part the harvest and crushing of 
the grape), visit the wine house and 
end the tour with a more than welcome 
wine tasting. There are many places that 
encourage these activities - the Wine 
Route alone has more than 60 of them.
Mount Ravasqueira, for example, is one 
of the great exponents in enotourism in 
the village of Arraiolos. But there is a 
reason for that: there are 45 hectares 
of grape, which, allied to the favorable 
climactic and geological conditions, 
maintain the annual production of almost 
1 million bottles. The decision to develop 
an enotourism project was assertive, and 
now tourists from all over the world go 
around the property to admire the beautiful 
landscape and participate in a captivating 
workshop, promoting a deep immersion in 
the extraordinary world of wine.
It is also possible to enjoy the visit to 
Ravasqueira to go to the Carriage Driving 
Museum, which gathers a rich collection 
of carriages. The goal is to keep the 
tradition of the place alive; improved 
breeds of horses, winners of the World 
Driving Championship, held in Belgium 
in 1996. Herdade do Esporão, closer 
to Evora, and Casa de Santa Vitória, 
appear as great destinations with umique 
enogastronomic experiences. 
If wine from the Alentejo is good, it 
becomes even better when combined 
with local gastronomy. The dishes from 
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TOURS DE BICICLETA SÃO COMUNS NO ALENTEJO 
E APROXIMAM O VISITANTE DOS BELOS CENÁRIOS 
NATURAIS
BIKE TOURS ARE COMMON IN THE ALENTEJO AND BRING THE 
VISITOR CLOSER TO THE BEAUTIFUL NATURAL LANDSCAPES

DIVULGAÇÃO/TURISMO DO ALENTEJO DIVULGAÇÃO/TURISMO DO ALENTEJO

todos com o seu verde exuberante. Vale 
destacar a possibilidade de explorar 
as maravilhas da Rota Vicentina, uma 
das trilhas mais famosas do planeta, 
que desdobra 400 km de caminhos ao 
longo da costa sudoeste de Portugal.

É fácil ser feliz  
no Alentejo
Muito embora o Alentejo seja uma 
excelente opção para quem busca 
tranquilidade e descanso, o destino 
é recheado de experiências incríveis, 
motivo pelo qual uma das atividades 
mais populares é o passeio de balão 
de ar quente. Vista de cima, sua beleza 
impressiona ainda mais. Amantes de 
adrenalina podem aproveitar o cenário 
arrebatador para saltar de paraquedas 
ou voar de parapente. 

A paisagem é repleta de lagos, como 
Montargil, Maranhão, Caia, Odivelas, 
Vale de Gaio, Santa Clara-a-Velha 
ou o Alqueva, maior lago artificial da 
Europa. As plácidas águas são um 
eterno convite a um passeio de barco, 
e muitas são igualmente ideais para 
a prática de esportes, como vela, 
canoagem, remo, esqui aquático, 
windsurfe, caiaque e pesca. 

Quem preferir terra firme pode optar 
por fazer caminhadas em um dos 
vários parques ou explorar o território 
em passeios a cavalo. Outra opção 
são os roteiros de bicicleta, cada vez 

the Alentejo came especially from the fertile 
imagination of poor farmers who ended up 
creating a strong cuisine. Culinary is very much 
based on what the region gives, with lamb, black 
pig and hare, besides fish and seafood from the 
coast. Bread prepared in the wood oven goes 
with all the meals. Mouthwatering scents and 
flavors come from coriander, oregano, parsley, 
thyme and, of course, olive oil produced in the 
olive groves.
All it takes is one visit to agree that this is 
unmistakable culinary, and it is impossible to 
forget it after tasting its delicacies. There are 
many traditional restaurants, but some have 
made typical dishes more modern, adding 
contemporary items, thus creating a new 
tendency that should be present in any tour. 
People from the Alentejo also produce tasty 
cheese and salami, which become even more 
irresistible in an afternoon snack.  

BREATH TAKING NATURE
If you have to give only one tip for the traveler 
going to the Alentejo, tell him to take a deep 
breath as soon as he gets there, filling his lungs 
with fresh air. The urban craziness hasn't reached 
the region, presenting perfect balance between 
men and nature.
There are numberless natural beauties, 
contemplating plains, golden and warm 
beaches, fields with rivers and lakes, vineyards, 
natural parks, mountains, and more, much 
more… There are many ways to connect with the 
rich environment, main character in this region 
that does not get enough of enchanting everyone 
with its exuberant green colors. It is worth to 
stand out the possibility to explore the wonders 
in the Vincentine route, one of the most famous 
tracks in the planet; there are 400 km of paths 
along the Southeast coast of Portugal.
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AO LADO, BALÃO SOBREVOA O DESTINO E PAIRA SOBRE 
A PAISAGEM EXUBERANTE. ABAIXO, O LAGO ALQUEVA, 
EM MONSARAZ, DIVIDE O ESPAÇO COM AS ÁRVORES 
FRONDOSAS
NEXT, BALLOON FLIES OVER THE DESTINATION AND FLOATS OVER 
THE EXUBERANT VIEW; BELOW, LAKE ALQUEVA, IN MONSARAZ, 
SHARES THE SPACE WITH THE LEAFY TREES
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mais frequentes na região – inclusive, 
há algumas alternativas de passeios 
cinco-estrelas que incluem transporte 
de bagagem e um chef particular, 
oferecendo o máximo de conforto ao 
viajante. Puro luxo!

No que diz respeito à combinação entre 
calor e mar, o destino não fica atrás 
de nenhum outro. Portugal tem 3 mil 
horas de sol todos os anos e o Alentejo 
concentra algumas das melhores praias 
de toda a Europa – são 165 km de 
costa banhada pelo oceano Atlântico. 
Apesar de serem diferentes umas das 
outras, as praias têm uma característica 
em comum: a extrema perfeição com 
que foram desenhadas pela natureza.

Ao norte de Sines, antiga vila de 
pescadores, estão 47 km ininterruptos de 
areal, com horizontes de azul e dourado 
que deixam sem palavras quem tem a 
oportunidade de contemplar tamanha 
beleza. Nesta área, lugares como a 
Praia de Comporta e a península de Troia 
deslumbram os visitantes não apenas 
com o seu visual, mas também com a 
completíssima estrutura turística, que inclui 
hotéis e resorts de quatro e cinco estrelas. 
É um chamado para férias relaxantes, 

IT IS EASY TO BE HAPPY IN THE ALENTEJO

Although the Alentejo is an excellent option for 
those looking for some peace and quiet, the 
destination is filled with incredible experiences, 
and that is why one of the most popular 
activities in the region is the hot air balloon 
ride. From above, its beauty is even more 
Impressive. Adrenaline-lovers can enjoy the 
breath taking landscape to skydive or parasail.

The scenario is filled with lakes, such as 
Montargil, Maranhão, Caia, Odivelas, Vale 
de Gaio, Santa Clara-a-Velha or Alqueva, 
largest artificial lake in Europe. The clear 
waters are an eternal invitation to a boat 
ride, and many are equally ideal for sports 
like sailing, canoeing, oaring, water skiing, 
windsurfing, kayaking and fishing.

Those who prefer the land can choose to 
walk in one of the many parks or explore the 
territory in horse rides. Another choice are 
the bike tours, more and more frequent in 
the region - also, there are some five-star tour 
options that include luggage transportation 
and a private chef, providing much comfort 
to the traveler. Pure luxury!

Concerning the combination between heat 
and ocean, the destination is as good as any 
other. Portugal has three thousand hours of 
sun every year, and the Alentejo concentrates 
some of the best beaches of Europe - there 
are 165 km of coast bathed by the Atlantic 
Ocean. Despite being different from one 
another, the beaches have a characteristic in 
common: the extreme perfection with which 
they were drawn by nature.  
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com direito a muitos banhos de mar e 
caminhadas à beira do oceano. 

A própria Sines tem praias 
encantadoras, como a da Samoqueira, 
cujo mar não se decide se prefere as 
tonalidades de azul ou verde, e até um 
ponto de encontro naturista, a Praia 
do Salto, onde o nudismo é permitido. 
Sines conta, ainda, com a famosa Ilha 
do Pessegueiro, que guarda um forte 
que também é um mirante privilegiado 
em direção ao litoral.

Portugal tem 3 mil horas de sol todos os anos, 
e o Alentejo concentra algumas das melhores 
praias de toda a Europa. São 165 km de costa 

banhada pelo oceano Atlântico

Dali para o sul, o cenário muda. As 
praias são mais recolhidas e escondidas, 
pequenos refúgios entre penhascos que 
permitem atividades diversas, como 
snorkeling, mergulho e pesca em 
águas límpidas. Muitas delas oferecem 
condições ideais para a prática de 
esportes náuticos – surfe, windsurfe e 
kitesurfe são alguns exemplos –, além 
de experiências superdiferenciadas, 
como a possibilidade de observação 
de golfinhos, em Troia, com suas águas 
cristalinas e areia branquinha.

To the north of Sines, ancient fishermen 
village, there are 47 uninterrupted km 
of sand, with blue and gold horizons 
that make those who have the chance of 
contemplating such beauty speechless. In 
this area, places like the Comporta beach 
and the Troia peninsula astonish visitors not 
only with their look, but also their complete 
tourism structure, including four and five-
star hotels and resorts. It is a calling for 
relaxing vacation, with many sun baths 
and walks by the seaside. 

Sines itself has charming beaches, like the 
Samouqueira Beach; its sea can't decide 
whether to be blue or green. There is also 

“PORTUGAL HAS THREE THOUSAND HOURS OF SUN EVERY 
YEAR, AND THE ALENTEJO CONCENTRATES SOME OF THE BEST 
BEACHES IN EUROPE. THERE ARE 165 KM OF COAST BATHED BY 

THE ATLANTIC OCEAN”
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Onde a simplicidade tem 
um requinte especial
O Alentejo é um destino singular não apenas 
pelos lugares que abriga e pelo seu rico 
patrimônio histórico, mas, também, pelas 
pessoas, que dão um toque acolhedor todo 
especial à região. Muito mais que falar 
português, eliminando, assim, as barreiras 
naturais do idioma, os alentejanos têm uma 
vocação natural para receber os turistas. 
Apaixonados por sua terra, estão sempre 
prontos para mostrar o que ela tem de melhor. 

Este pedacinho de Portugal também é 
famoso pelo céu – e nem é preciso ser fã 
de astronomia para se deixar levar pela sua 
beleza, que ganha contornos quase mágicos 
durante a noite. Esqueça os planetários: a 
imensidão pontilhada de milhares de luzes 
pode ser vista a olho nu do grande lago de 
Alqueva. Esta sensação indescritível de estar 
sob um majestoso céu estrelado, ao ar livre, 
só é possível por não haver poluição luminosa.

Unindo os esforços para preservar esta 
característica tão especial do Alentejo, os 
municípios ao redor de Alqueva diminuem ao 
máximo as luzes públicas, permitindo, dessa 
forma, que visitantes e moradores desfrutem 
esta maravilhosa concepção da natureza. 
Tão incrível é o céu alentejano que Alqueva 
se tornou uma área protegida e certificada 
internacionalmente como uma reserva Dark Sky®, 
ou Starlight Tourism Destination, denominação 
concedida a lugares com excelente qualidade 
para a contemplação do céu.

Com cerca de 3 mil km², a reserva Dark 
Sky® Alqueva é perfeita não apenas pela 
observação privilegiada do céu, mas também 
pelas atividades noturnas – ali, é possível fazer 
um passeio de barco pelo lago e testemunhar 
as estrelas iluminando as águas tranquilas. 

À ESQUERDA, A LINDÍSSIMA PRAIA 
ZAMBUJEIRA DO MAR. LOGO ACIMA, A 
RESERVA DARK SKY® ALQUEVA, IDEAL 
PARA CONTEMPLAR O CÉU ESTRELADO 
DA REGIÃO. ABAIXO E À DIREITA, 
ÍCONES DO ARTESANATO PORTUGUÊS
TO THE LEFT, THE BEAUTIFUL ZAMBUJEIRA 
BEACH. RIGHT ABOVE, THE DARK SKY® ALQUEVA 
RESERVE, IDEAL TO CONTEMPLATE THE STARRY 
SKY OF THE REGION; BELOW AND TO THE RIGHT, 
ICONS FROM THE PORTUGUESE CRAFT

MIGUEL CLARO

VOCÊ SABIA? 
Os alentejanos preservam sua cultura da 
melhor maneira possível, seja ela refletida 
nas artes e no artesanato, na excelente 
gastronomia ou no inconfundível patrimônio 
histórico. Inclusive, eles mantêm vivo o Cante 
Alentejano, gênero musical cantado em 
coro, sem qualquer instrumento, considerado 
Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade 
pela Unesco – aliás, a arte chocalheira 
(fabrico de chocalhos), que tem mais de 2 
mil anos, é outra que detém este título. 
Os nativos se destacam, ainda, pelas 
fantásticas tapeçarias de Portalegre, que 
reproduzem pinturas de grandes criadores 
contemporâneos, e pelos famosos tapetes 
de Arraiolos, além de serem mestres em 
produzir souvenirs e objetos decorativos que 
fazem a loucura dos turistas – os brasileiros 
são grandes apreciadores das obras-primas 
fabricadas por estes artesãos. 
Artigos em porcelana e cerâmica são 
muito procurados. Vale destacar também 
as rendas de bilro (que dão um toque 
supercharmoso a almofadas, roupas, bolsas 
e até sapatos), os bordados, as louças de 
barro e os lindíssimos cestos e mantas, 
que representam em detalhes a riqueza da 
tecelaria portuguesa. 

DID YOU KNOW?
People from the Alentejo preserve their culture as best as 
possible, be it reflected in arts and crafts, in the excellent 
gastronomy or in the unmistakable historical patrimony. 
Also, they keep the Alentejo songs alive, musical genre 
sung in a choir, without any instrument, considered 
Heritage of Humanity by UNESCO - by the way, the art 
of rattle, over two thousand years old, also holds this title.
Natives stand out for the fantastic tapestry of Portalegre, 
which reproduces paintings from great contemporary 
creators, and the famous rugs from Arraiolos, besides 
being masters in producing souvenirs and decorative 
objects for tourists - Brazilians love the master pieces 
produced by these artists.
China and ceramics items are very traditional, especially 
the Rooster of Barcelos, national symbol painted in live 
colors. It is worth to mention the bilro lace (giving a special 
touch to cushions, clothes, purses and even shoes), the 
needlework, the clay items and the beautiful baskets and 
quilts, representing the richness of Portuguese weaving.

a meeting point for naturists, the Salto 
Beach, where nudism is allowed. 
Sines also counts on the famous 
Pessegueiro island, with a fort that is 
also a privileged belvedere towards 
the coast.
From there to the south, the landscape 
changes. Beaches are more hidden, 
like small refuges in between cliffs that 
allow several activities, like snorkeling, 
diving, and fishing in clear waters. 
Many of them provide ideal conditions 
to practice nautical sports - surfing, 
windsurfing, kitesurfing are some 
examples -, besides differentiated 
experiences, like the possibility to 
observe dolphins, in Troia, with their 
clear waters and white sand. 

WHERE SIMPLICITY HAS A SPECIAL 
TOUCH
The Alentejo is a unique destination not 
only for its places and rich historical 
patrimony, but also for the people, 
who give a cozy touch to the region. 
More than speaking Portuguese, thus 
eliminating the barriers of language, 
people from the Alentejo have a 
natural calling to welcome tourists. 
Crazy about their land, they are 
always ready to show its best features.
This little piece of Portugal is also 
famous for the sky - and you don't 
have to be a fan of astronomy to 
be astonished by its beauty, which 
becomes almost magical at night. 
Forget about planetariums: the dotted 
immensity of thousands of lights can 
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AGENTE LEVA! 
A TREND tem pacotes para Lisboa e Alentejo. Destaque para a opção a 
partir de 10x € 115 por pessoa, com hospedagem de 6 noites em 
apartamento duplo com café da manhã (3 noites no Lutecia Smart Design 
Hotel, em Lisboa, e 3 noites no M’Ar De AR Muralhas, em Évora), show 
de fado com jantar em Lisboa, passagem de trem em primeira classe entre 
as duas cidades e passeios na capital portuguesa, Sintra, Cascais, Estoril, 
Monsaraz, Arraiolos, Estremoz, Vila Viçosa e Redondo.
Confira esta e outras ofertas pelo  0800 770 7272  
ou (11) 3041 7510.

Falar do Alentejo é sempre 
fascinante, pois vem à mente cultura, 

história, gastronomia e vinhos espetaculares. 
A história desta região nos deixou de herança 
lindas paisagens com castelos medievais, 
como Évora (com o Templo Romano) e 
Elvas (com o impressionante Aqueduto da 
Amoreira). O litoral tem paisagens naturais 
preservadas, com uma costa recortada por 
rochas, falésias e dunas douradas. A melhor 
forma de visitar o destino é pelos tours de 
bike, passando por vilarejos com ruas de 

paralelepípedos, vinhedos e 
monumentos históricos.“
Claudia Petry 
Vip’s Turismo 

São Paulo (SP)

“It is always fascinating to talk about the Alentejo, 
because culture, history, gastronomy and amazing 
wine come to mind. The history of this region left us 
with beautiful landscapes, medieval castles, like Evora 
(with the Roman Temple) and Elvas (with the amazing 
Amoreira Aqueduct). The coast has preserved natural 
views, with a coast cut by rocks, cliffs and golden 
dunes. The best way to visit the destination is by making 
bike tours, going through villages with cobblestone 
streets, vineyards and historic monuments.”

Opções para todos 
os gostos e para 
todos os bolsos
O Alentejo se caracteriza 
pela extensa oferta hoteleira, 
que vai desde pequenas 
casas antigas restauradas nas 
vilas a castelos e conventos 
magníficos, englobando ainda 
grandes propriedades senhoriais 
localizadas nos campos.

Para quem sonha em conhecer um 
castelo de pertinho, a hora é esta: 
existem muitos hotéis instalados 
no interior destas impressionantes 
construções, autênticos palácios 
de mais de 700 anos que já 
serviram de morada para reis 
e foram palco para reuniões de 
cortes e até lutas sangrentas. Já 
quem prefere o contato próximo 
com a natureza pode optar por 
um dos muitos hotéis rurais, cuja 
estrutura se mistura aos diversos 
tons de verde da região. 

A visita pode ser ainda mais 
especial se a viagem for a dois, já 
que as belíssimas paisagens por 
si só arrancam suspiros e fazem 
o coração bater mais depressa, 
figurando, portanto, como 
cenários ideais para a realização 
de casamentos. Não existe lugar 
melhor para promover uma festa 
dos sonhos! A cerimônia pode ser 
em um castelo tradicional, tendo o 
pôr do sol como pano de fundo, 
ou em um salão suntuoso de 
uma construção medieval – isso 
sem mencionar que muitos meios 
de hospedagem têm igrejas e 
capelas encantadoras. 

DIVULGAÇÃO/TURISMO DO ALENTEJO

À DIREITA, CASTELO EM MONSARAZ 
DESCORTINA VISTA PANORÂMICA E CRIA 
CENÁRIO ROMÂNTICO
TO THE RIGHT, CASTLE IN MONSARAZ UNVEILS 
PANORAMIC VIEW AND CREATES ROMANTIC 
SCENARIO

be seen from the great lake of Alqueva. This 
indescribable sensation of being under a majestic 
starry sky, outdoors, is only possible because there 
is no light pollution. 
By making efforts to preserve this special 
characteristic of the Alentejo, the cities around 
Alqueva reduce public lights to the minimum, thus 
allowing visitors and locals to enjoy this wonderful 
concept of nature. The Alentejo sky is so amazing 
that Alqueva has become an internationally 
protected and certified area, like a Dark Sky reserve 
or a Starlight Tourism Destination, name granted to 
locations with quality to contemplate the sky. 
With about 3 thousand km2, the Dark Sky® 
Alqueva reserve is perfect not only for the 
privileged observation of the sky, but also for the 
night activities - there, it is possible to take a boat 
tour around the lake and witness the stars shine on 
the calm waters.  

OPTIONS FOR ALL TASTES AND POCKETS
The Alentejo is characterized by the extensive hotel 
offer, ranging from small restored ancient houses 
in the villages to magnificent castles and convents, 
including large manorial houses located in the fields.
For those who dream of getting to know a castle up 
close, this is the time: there are many hotels inside 
these amazing constructions, authentic palaces that 
were build more than 700 years ago and once 
were the homes of kings, hosting court meetings 
and even bloody battles. Those who prefer a close 
contact with nature can choose one of the many 
rural hotels of the region, whose structure gets 
mixed with the different tones of green.
The visit can be even more special if it is a 
romantic trip, since the beautiful landscapes 
make the heart beats faster, thus being an ideal 
scenario for weddings. There is no better place to 
promote a dream party! The ceremony can take 
place in a traditional castle, with the sunset in the 
background, or in a sumptuous room in a medieval 
construction - not to mention that many hotels have 
charming churches and chapels.
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SERVIÇO

COMO CHEGAR 
A maneira mais fácil de chegar é voando para Lisboa, porta de entrada para 
Portugal, que fica a apenas 132 km de Évora, no coração do Alentejo. As 
companhias aéreas TAP e TAM operam voos do Brasil para a capital portuguesa com 
saída das principais cidades, como Brasília, Manaus, Porto Alegre, Rio de Janeiro 
e São Paulo. O aluguel de carro é uma ótima alternativa para percorrer os destinos 
alentejanos, e as estradas são sinalizadas e seguras. O trajeto também pode ser feito 
de ônibus – de Évora existem conexões diretas com Elvas, por exemplo – e de trem. 

GASTRONOMIA 
A culinária local é baseada em carne de carneiro, porco preto e lebre, além 
de peixes e frutos do mar, temperados principalmente com coentro, orégano, 
salsa e tomilho. O pão típico da região acompanha todas as refeições. 

FUSO HORÁRIO 
O Alentejo está no fuso GMT +0, mas a diferença de horário entre o Brasil 
e a região varia de acordo com os seus respectivos horários de verão.

IDIOMA 
Português.

QUANDO IR 
A melhor época para visitar o Alentejo é entre maio e outubro, com 
temperaturas amenas e pouca amplitude térmica, exceto em julho e agosto, 
meses quentes e secos, típicos do clima temperado da região. O inverno é 
frio e úmido.

MOEDA 
O Alentejo faz parte de Portugal e, assim como o restante do país, utiliza o 
euro como moeda corrente. Cartões de crédito internacionais são amplamente 
aceitos e os bancos e casas de câmbio fazem a troca de dinheiro.

DOCUMENTAÇÃO 
Portugal exige passaporte com validade mínima de seis meses após a 
entrada no país e seguro-viagem internacional, independentemente do tempo 
de permanência e com cobertura igual ou superior a € 30 mil. Brasileiros 
não precisam de visto, podendo circular por até 90 dias por toda a União 
Europeia. Depois disso, a permissão pode ser estendida por mais 90 dias. 

PARA SABER MAIS:
WWW.VISITALENTEJO.PT

INFORMAÇÕES ÚTEIS
Voltagem padrão: 220 V.
Plugues: a tomada elétrica é tipo F. É essencial levar um adaptador 
universal.
Ligações para o Brasil: as redes telefônicas de Portugal mantêm acordos 
de roaming com a maioria das companhias brasileiras, então a cobertura 
costuma ser muito boa. Para fazer ligações de telefones locais, é necessário 
discar apenas 0055 + DDD + número de telefone.
Gorjetas: embora o serviço esteja incluso na conta dos restaurantes, é 
habitual deixar uma gorjeta de 5% a 10% sobre o valor da refeição. Táxis 
também esperam gorjeta de 5% a 10%, que geralmente significa apenas o 
arredondamento do preço a ser pago.



SERVICE
HOW TO GET THERE
The easiest way to get there is by flying to Lisbon, entrance 
door to Portugal, only 132 km away from Evora, in the heart 
of the Alentejo. Airline companies TAP and TAM have flights 
from Brazil to the Portuguese capital, leaving from the main 
cities like Brasília, Manaus, Porto Alegre, Rio de Janeiro and 
São Paulo. Renting a car is a great alternative to go to the 
destinations in the Alentejo, and roads are signalized and 
safe. The tour can also be made by bus - from Evora there are 
direct connections with Elvas, for example -, and by train.

WHEN TO GO
The best time to visit the Alentejo is between May and 
October, with mild temperatures and little thermal amplitude, 
except for July and August, hot and dry months, typical of the 
temperate climate of the region. Winter is cold and humid. 

WHAT TO TAKE
The luggage content varies according to the season of 
the year, but it is important to take comfortable clothes, 
because even in the main cities of the region, many tours 
are made on foot. It is worth to remember that even if the trip 
is scheduled for the summer, it is important to bring a light 
coat, since temperatures at night can reach 15ºC. 

TIME ZONE
The Alentejo is in the GMT+0 timezone, but the difference of 
time between Brazil and the region varies according to their 
respective summer times.

LANGUAGE 
Portuguese

GASTRONOMY
Local culinary is based on lamb, black pig and hare meat, 
besides fish and seafood, mainly seasoned with coriander, 
oregano, parsley and thyme. The typical bread from the 
region goes with all the meals.

CURRENCY
The Alentejo is part of Portugal, so, as in the rest of the 
country, it uses the Euro as currency. International credit 
cards are widely accepted, and banks and exchange banks 
can change your money. 

DOCUMENTS
Portugal requires a passport with minimum validity of six 
months after entering the country, as well as international 
travel insurance, regardless of the time of stay, coverage 
equal to or higher than € 30 thousand. Brazilians do not 
need a visa, and can circulate for up to 90 days all over the 
European Union. After that, permission can be extended for 
another 90 days.  

USEFUL INFORMATION
Standard voltage: 220 V.  
Plugs: The electric socket is type F. It is important to take a 
universal adaptor.
Calls to Brazil: telephonic networks in Portugal have 
roaming deals with most Brazilian companies, so coverage 
is usually very good. To make calls from local phones, it is 
necessary to dial 0055 + DDD + telephone number.
Tips: even though the service is included in the restaurant's 
bills, it is common to leave a tip of 5 to 10% over the price 
of the meal. Cabs also expect a 5 to 10% tip, which usually 
means rounding up the price to be paid.

KNOW MORE AT:
WWW.VISITALENTEJO.PT

O QUE LEVAR 
O conteúdo da mala varia de acordo com a estação do ano, mas é importante 
levar roupas confortáveis, pois, mesmo nas principais cidades da região, muitos 
passeios são feitos a pé. Vale lembrar que, ainda que a viagem esteja marcada 
para o pico do verão, é aconselhável levar um agasalho leve, já que as noites 
podem registrar temperaturas de 15°C. 
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HOTEL INTERNACIONAL

O HOTEL DISPONIBILIZA 92 
ACOMODAÇÕES AMPLAS E 
ELEGANTES TOTALMENTE EQUIPADAS, 
PISCINAS, SPA, SALAS PARA EVENTOS 
E SERVIÇO DE CONCIERGE

FOTOS ARQUIVO HOTEL

Em meio à paisagem de Évora, cidade 
da região do Alentejo classificada 
como Patrimônio Mundial pela Unesco, 

o Convento do Espinheiro encanta pelo 
charme e pela história que traz em seu interior. 
Antes de despontar como empreendimento 
hoteleiro, foi um importante convento do 
século XV e, hoje, é considerado monumento 
nacional. Hospedar-se ali significa dar uma 
volta ao passado e provar do conforto e do 
acolhimento tipicamente alentejanos.
Um tour guiado acontece diariamente, 
às 17h, enaltecendo a história única 
deste mosteiro onde reis e príncipes já 
pernoitaram – o passeio termina com uma 
deliciosa degustação de vinhos, queijos e 
azeite na antiga Cisterna dos Monges. 

APARTAMENTOS MODERNOS E 
LUXUOSOS
Divididas em seis categorias – Deluxe Vista 
Jardim, Heritage, Design, Grand Deluxe, 
Deluxe e Suíte Real –, as 92 acomodações 
são amplas e elegantes, e o visitante 
pode escolher entre um apartamento com 
decoração moderna, que remete à década 

THE HOTEL HAS 92 TOTALLY EQUIPPED 
WIDE AND ELEGANT ROOMS, SWIMMING 
POOLS, SPA, ROOMS FOR EVENTS AND 
CONCIERGE SERVICE
In the landscape of Evora, city in the Alentejo 
classified as a World Heritage Site by Unesco, 
Convento do Espinheiro is enchanting and 
charming because of its history. Before being 
a hotel, it was an important convent from the XV 
century, and is now considered as a national 
monument. Staying there means going back to the 
past and experimenting the comfort and coziness 
that are the identity of the city.
A daily guided tour, at 5 p.m., honors the unique 
history of this monastery, where kings and princes 
have spent nights. The tour ends with a delicious 
wine, cheese and olive oil tasting, in the old Cisterna. 
MODERN AND LUXURIOUS APARTMENTS
Divided in six categories - Deluxe Garden View, 
Heritage, Design, Grand Deluxe, Deluxe and Royal 
Suite -, the 92 rooms are wide and elegant, and 
the visitor can choose between an apartment with 
modern decoration, going back to the 1950s, or a 
super-luxurious convent room.
They all have spacious beds with shits from the 
Luxury Collection, minibar, electronic safe, plasma 
TV, free wi-fi, bath tub, exclusive amenities, two 
robes and slippers. Some have an amazing view 
of the swimming pool, the convent gardens or the 
Chapel Garcia de Resende; the Royal Suite has an 
astonishing view of the city. 
COMPLETE INFRASTRUCTURE
The stay can be even more relaxing with the 
treatments and massages from the Diana Spa, 
where a specialized team uses techniques inspired 
by different cultures to revitalize body and soul. 
Another excellent choice is to use the internal and 
external pools, the concierge service, available at 
any time of the day, or, if you are travelling with kids, 
enjoy the children's park, the soccer field, the biking 
areas and the schedule of recreational activities. 
The hotel is famous for the realization of events, for 
hosting great weddings in the church Nossa Senhora 
do Espinheiro and for offering all of the support for 
parties and celebrations in three different rooms. 

CONVENTO  
DO ESPINHEIRO

de 1950, ou um quarto conventual superluxuoso. 
Todas têm cama espaçosa com lençóis da Luxury 
Collection, minibar, cofre eletrônico, TV de plasma, 
wi-fi gratuito, banheira, amenidades exclusivas, 
dois robes e chinelos. Alguns descortinam uma vista 
maravilhosa para a piscina, os jardins do convento 
ou para a Capela Garcia de Resende, enquanto a 
Suíte Real exibe uma deslumbrante vista da cidade. 

INFRAESTRUTURA COMPLETA
A estada pode ser ainda mais relaxante com os 
tratamentos e massagens no Diana Spa, onde uma 
equipe especializada faz uso de técnicas inspiradas 
em diferentes culturas para revitalizar corpo e mente. 
Outra excelente opção é aproveitar as piscinas 
interna e externa, o serviço de concierge, disponível 
a qualquer hora do dia, ou, se a viagem for em 
companhia de crianças, usufruir o parque infantil, 
campo de futebol, áreas para andar de bicicleta e 
programação com atividades recreativas. 
O empreendimento é muito procurado para a 
realização de eventos, sediando majestosos 
casamentos na Igreja de Nossa Senhora do 
Espinheiro e oferecendo todo o suporte para festas e 
comemorações em três diferentes salas. 

AGENTE LEVA!

Hospede no Convento do Espinheiro com a 
TREND. Diárias a partir de € 86,44 por pessoa e em 
apartamento duplo.
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O ambiente aconchegante da Pousada 
Convento de Évora combina 
perfeitamente com a sua localização: 

bem no centro da cidade alentejana, ao 
lado do Templo Romano, construído em 
homenagem à deusa Diana, e perto dos 
monumentos que fazem da região um destino 
que merece ser visitado. Antigo Mosteiro 
de São João Evangelista e membro das 
Pousadas de Portugal, marca que representa 
mais de 30 castelos, mosteiros, conventos e 
palácios no país, reflete já do lado de fora, 
na arquitetura imponente, a forte combinação 
entre o presente e o passado, conferindo a 
cada uma das instalações um quê de charme 
e requinte.  

PARAÍSOS PARTICULARES
Que tal hospedar o seu passageiro em um 
quarto que já foi ocupado por frades e 
monges em 1485? Na sofisticada pousada, 
as 36 acomodações correspondem às suas 
antigas celas, hoje marcadas pelo extremo 
conforto e decoração caprichada. As seis 
categorias – Quarto Clássico, Superior 
Familiar, Suíte Standard, Special Suíte, 
Clássico Família e Master Suíte – apresentam 
diferenças entre si, mas, de maneira geral, 
todas disponibilizam amenidades, ar-
condicionado, aquecedor, TV LCD, cofre, 
wi-fi gratuito, minibar, roupões, secador de 
cabelo, telefone e detector de fumaça. 
A atenção aos detalhes é um dos principais 
diferenciais do empreendimento, e, como 
prova disso, alguns quartos exibem lindas 
pinturas nas paredes e no teto, recordações 
vivas da história de mais de 500 anos do 
convento. 

FACILIDADES ÚNICAS
Com o objetivo de atender bem o hóspede, o 
meio de hospedagem dispõe de uma equipe 
multilíngue, room service e recepção 24 horas. 
A estrutura, que ostenta escadarias, arcos 
majestosos, abóbadas e candelabros, inclui 
business center, lavanderia, piscina exterior, 
bar, restaurante, sala de reuniões e serviço de 
estacionamento e malas, além de acesso à 
internet de qualquer lugar em seu interior.
A pousada também se destaca pela 
gastronomia, servindo deliciosos pratos no 
lugar onde já foi o refeitório dos monges. 
Cheiros, cores e sabores alentejanos 
caracterizam o restaurante, comprovando o 
porquê de a culinária ser um dos pontos altos 
nas viagens de quem vai a Portugal.  

POUSADA CONVENTO  
DE ÉVORA

COM UMA HISTÓRIA DE MAIS DE 500 
ANOS, AS INSTALAÇÕES COMBINAM 
CHARME, CONFORTO E REQUINTE. O 
ANTIGO MOSTEIRO TEM ESTRUTURA 
COMPLETA E SE DESTACA TAMBÉM 
NA GASTRONOMIA

WITH A HISTORY OF MORE THAN 500 YEARS, 
THE ROOMS COMBINE CHARM, COMFORT AND 
REFINEMENT. THE OLD CONVENT HAS COMPLETE 
STRUCTURE AND STANDS OUT IN GASTRONOMY
The cozy environment of the Inn Convento de Evora 
perfectly matches its location: right in the center of the 
city in the Alentejo, next to the Roman Temple, built to 
honor the goddess Diana, and close to the monuments 
that turn this region in a destination that is worth the visit. 
Former Convent of São João Evangelista and member of 
the Inns of Portugal, brand that represents over 30 castles, 
abbeys, convents and palaces in the country, its imposing 
architecture shows a strong combination between the past 
and the present from the outside, giving each one of the 
rooms a touch of charm and refinement.
PRIVATE PARADISES
How about placing your passenger in a room that has been 
used by friars and monks in 1485? In the sophisticated inn, 
the 36 rooms correspond to their old cells, now marked by 
extreme comfort and beautiful decoration. The six categories 
– Classic Room, Family Superior, Standard Suite, Special 
Suite, Classic Family and Master Suite – are different from 
one another, but generally they all have the same amenities, 
such as air-conditioner, heater, LCD TV, safe, free wi-fi, 
minibar, robes, hair dryer, telephone and smoke detector. 
Attention to detail is one of the main differentials of the 
hotel, and to prove that some rooms have beautiful 
paintings on the walls and ceiling, living memories of the 
history of the convent, that is more than 500 years old. 
UNIQUE FACILITIES
With the objective of serving the guest well, the hotel has 
a multilingual team, room service and 24-hour reception 
desk. The structure has staircases, majestic arches, vaults 
and chandeliers, besides a business center, a laundry 
room, an outdoor swimming pool, bar, restaurant, meeting 
room and a service for parking and luggage, besides 
access to the internet from anywhere inside the inn. 
The inn also stands out for the gastronomy, serving 
delicious dishes in the place that used to be the monks’ 
dining hall. Smells, colors and flavors from the Alentejo 
characterize the restaurant, proving why culinary is one 
of the high points of trips to Portugal.

AGENTE LEVA!

Hospede na Pousada Convento de Évora com a 
TREND. Diárias a partir de € 89,15 por pessoa e em 
apartamento duplo.
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Elegância, conforto e disposição em 
atender o hóspede com excelência: 
essas três características definem 

o Vitória Stone Hotel, na cidade 
de Évora, na belíssima região do 
Alentejo. Parte do seu charme se reflete 
nos elementos rústicos presentes em 
cada uma das instalações, os quais, 
combinados à decoração estilosa, dão 
um toque acolhedor todo especial ao 
empreendimento. 

A MELHOR ESTADA POSSÍVEL

Com um total de 48 quartos, o 
visitante pode escolher entre cinco 
categorias distintas: Business, Duplo, 
Twin, Comunicante e Suíte Júnior – o 
hotel conta também com acomodações 
exclusivas para pessoas com mobilidade 
reduzida. Todos os apartamentos têm 
minibar, ar-condicionado, cofre, secador 
de cabelos, chave eletrônica, TV LCD e 

PART OF ITS CHARM LIES ON THE RUSTIC 
ELEMENTS INSIDE THE ROOMS, WHICH, 
COMBINED TO THE STYLISH DÉCOR, GIVE A 
COZY TOUCH TO THE HOTEL
Elegance, comfort and will to serve the guest 
with excellence: these three characteristics define 
the Vitória Stone Hotel, in the city of Évora, in the 
beautiful region of the Alentejo. Part of its charm 
lies on the rustic elements inside the rooms, which, 
combined to the stylish décor, give a cozy touch 
to the hotel. 
THE BEST POSSIBLE STAY
With 48 rooms, the visitors can choose between 
five different categories: Business, Double, Twin, 
communicating rooms and the Junior Suite - the 
hotel also counts on exclusive rooms for people 
with reduced mobility. All apartments have minibar, 
air-conditioner, safe, hair drier, electronic key, LCD 
TV and telephone, besides a number of facilities, 
such as personal hygiene products, robe, slippers, 
enlarging mirror, acoustic isolation and free wi-fi. 
FULL STRUCTURE FOR LEISURE AND EVENTS
The Vitória Stone is ideal for guests who are 
looking for fun: there are two bars, one restaurant, 
a panoramic swimming pool, gym, sauna and 
spa, with room for treatments, aesthetics, and 
relaxation, besides a bath tub for two. The hotel 
also organizes activities in the region for visitors 
who don't know the destination well.
In case your passenger is on a business trip, 
the hotel provides the infrastructure required for 
business meetings. The two rooms - one has 18 
m2 and the other has 58 m2 - have flipchart, 
projector, white board, sound system with 
amplifiers, microphone, LCD TV, natural light, air-
conditioner, telephone, cable and wi-fi internet.

VITÓRIA  
STONE HOTEL

telefone, além de disponibilizarem uma 
série de facilidades, como produtos 
de higiene pessoal, roupão, chinelos, 
espelho de aumento, isolamento 
acústico e wi-fi gratuito. 

ESTRUTURA COMPLETA DE LAZER E 
EVENTOS

O Vitória Stone é ideal para hóspedes 
que procuram lazer: sua estrutura inclui 
dois bares, um restaurante, piscina 
panorâmica, academia, sauna e spa 
completo, com salas de tratamento, 
estética e relaxamento, e uma banheira 
de hidromassagem para casal. O hotel 
ainda se dispõe a organizar atividades 
na região para os visitantes que não 
conhecem bem o destino.  

Caso o seu passageiro esteja em 
uma viagem a trabalho, o meio 
de hospedagem oferece toda a 
infraestrutura necessária para a 
realização de reuniões de negócios. 
As duas salas – uma com 18 m² e a 
outra com 58 m² – são providas com 
flipchart, datashow, tela de projeção, 
quadro branco, sistema de som com 
amplificadores, microfone, televisor 
LCD, luz natural, ar-condicionado, 
telefone e internet por cabo e wi-fi. 

PARTE DO SEU CHARME ESTÁ NOS ELEMENTOS 
RÚSTICOS PRESENTES EM CADA UMA DAS 
INSTALAÇÕES, OS QUAIS, COMBINADOS À 
DECORAÇÃO ESTILOSA, DÃO UM TOQUE 
ACOLHEDOR AO EMPREENDIMENTO

AGENTE LEVA!

Hospede no Vitória Stone Hotel com a TREND. 
Diárias a partir de € 49,94 por pessoa e em 
apartamento duplo.



24 anos de muitas parcerias, 
viagens e sucesso! 

Querido parceiro, este dia também é seu. 
Obrigada por nos ajudar a criar uma história 

de muitas conquistas e, claro, a realizar 
os sonhos daqueles que, como nós, 

são apaixonados por viagens.

Que venha muito mais 
sucesso para nós! 

www.trendoperadora.com.br    /Trendoperadora   @trendoperadora instatrendoperadora/

Reservas Nacionais e Internacionais: São Paulo 11 3123 8555 Outras cidades 0800 015 3315

23 de julho
Aniversário da TREND Operadora 
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PELO MUNDO

O MAPA-MÚNDI SEGUNDO 
OS AGENTES DE VIAGENS

Viajar é um presente em diferentes aspectos: 
representa a chance de conhecer outras culturas, 
curtir novas paisagens, acostumar os ouvidos 

com outros idiomas e expandir a bagagem cultural 
que cada um de nós tem. E é por isso que mesmo 
quem vive de Turismo não se cansa de embarcar 
e desembarcar em experiências e oportunidades 
novinhas em folha.

A Segue Viagem recebeu depoimentos de agentes 
de viagens que, assim como você, adoram 
desbravar o mundo. Luis Paulo LUPPA, presidente do 
GRUPO TREND, também foi convidado a escolher 
um destino do qual gostou muito e contar para a 
gente. Desta vez, ele fala sobre as suas impressões 
de St. Petersburg & Clearwater, nos Estados Unidos. 
Acompanhe conosco!

THE WORLD MAP ACCORDING TO TRAVEL AGENTS

Travelling is a gift in different aspects: it represents the chance of 
getting to know other cultures, enjoy new scenarios, get used to 
listening to other languages and expanding the cultural baggage of 
each of us. And that is why even those who live of Tourism do not get 
tired of embarking and disembarking on brand new experiences and 
opportunities.
Segue Viagem heard declarations from travel agents who, such as 
yourself, love to explore the world. Luis Paulo LUPPA, CEO of the 
TREND GROUP, was also invited to choose his favorite destination 
and share it with us. This time, he talks about his impressions of St. 
Petersburg & Clearwater, in the United States. Come with us!

FOTOS MERCADO & EVENTOS/JORG HACKEMANN:SHUTTERSTOCK.COM

“Amigo, eu sempre digo que 
não existe nenhum lugar que não 
mereça ser visitado. Todo destino 
tem características peculiares, que o 
tornam único sob diversos ângulos. 
Ao mesmo tempo, existem algumas 
regiões ao redor do globo que 
despertam a nossa atenção e suscitam 
em nós um interesse genuíno, criando 
uma empatia quase que imediata 
com tudo o que está à nossa volta. 

Recentemente tive a oportunidade de 
visitar mais uma vez St. Petersburg 
& Clearwater, pedacinho da Flórida 
que, sozinho, recebeu quase 180 mil 
visitantes no ano passado. Há muita 
coisa para se fazer por ali, mas a 
praia que leva o nome do destino 
é, de longe, o principal atrativo da 
cidade, aparecendo com frequência 
entre as melhores praias do mundo. 
Ou seja, é fácil entender por que St. 
Pete é tão procurada.

Além das obras de arte da natureza, 
a cidade tem um lado cultural 
acentuado, que não pode ficar de 
fora de nenhum roteiro: é sede do 
Museu Dalí, berço de algumas das 
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“My friend, I always say there is no place that does not deserve 
a visit. Every destination has its peculiar characteristics, which 
make it unique from different angles. At the same time, there 
are some regions around the globe that call our attention and 
evokes in us a genuine interest, creating almost immediate 
empathy with everything around us.  
I recently had the opportunity to visit St. Petersburg & 
Clearwater again. This little piece of Florida, alone, 
welcomed almost 180 thousand visitors last year. There 
is a lot to do around there, but the beach named after the 
destination is, by far, the main attraction in the city, frequently 
standing out as one of the best beaches in the world. So, it is 
easy to understand why St. Pete is so famous. 
Besides the natural pieces of art, the city has a strong cultural 
side, which must be part of all tours: it is the house of the Dalí 
Museum, with the main masterpieces of the Spanish painter 
Salvador Dalí, and the Chihuly gallery, presenting colorful 
and curious pieces of glass. This same art is demonstrated 
by the sympathy with which they welcome the Brazilians. I 
felt at home at all times, surrounded by friends and family, 
even if the language and the habits sometimes were different 
from ours.
Another great aspect of the region is the fact that it hosts the 
Grand Prix Firestone, of Formula Indy. In this moment, a huge 
racing track takes over the center of the city and hundreds of 
thousands of people go out to the streets to see the main event 
in the city. It is very good to feel this emotion, empowered by 
the speed of the cars and the adrenaline of the crowd. 
Generally, there are more than enough reasons to visit 
this small paradise of amazing proportions. I went there, 
approved it and brought part of the vibrating atmosphere only 
a few places have.”

LUIS PAULO LUPPA
CEO of the TREND GROUP

obras-primas do pintor espanhol 
Salvador Dalí, e da galeria Chihuly, 
que apresenta coloridas e curiosas 
peças de vidro. Essa mesma arte 
é exercida na simpatia com que 
recebem a nós, brasileiros. O tempo 
inteiro eu me senti em casa, rodeado 
por amigos e familiares, mesmo que 
a língua e os hábitos às vezes fossem 
diferentes dos nossos.  

Outro grande destaque da região 
é o fato de receber o Grand Prix 
Firestone de Fórmula Indy, momento 
em que uma enorme pista de corrida 
toma conta do centro e centenas de 
milhares de pessoas vão às ruas ver 
de perto o andamento deste que é o 
principal evento da cidade. É muito 
bom sentir na pele essa emoção, 
potencializada com a velocidade 
dos carros e com a adrenalina que 
percorre a multidão.

Em linhas gerais, motivos não faltam 
para conhecer este pequeno paraíso 
de proporções surpreendentes. Eu 
fui, aprovei e trouxe comigo parte 
da atmosfera vibrante que poucos 
lugares têm.” 

LUIS PAULO LUPPA
Presidente do GRUPO TREND
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“Pude comprovar de perto, nesta viagem 
a Gornergrat, na Suíça, que este é o lugar 
de onde se tem a vista mais bonita para 
o Matterhorn, mais conhecido como 
Toblerone, paisagem única que me remeteu 
imediatamente ao glamour dos Alpes. Esta 
foto traduz exatamente a minha extrema 
sensação de agradecimento por estar ali. A 
Suíça é absolutamente fantástica.”

“In this trip to Goernergrat, in Switzerland, I could confirm 
this is the place with the best view of Matternhorn, mostly 
known as Toblerone. This unique view immediately 
reminded me of the glamour of the Alps. This picture 
translates exactly how I felt, extremely grateful to be there. 
Switzerland is absolutely fantastic.” 

“Já tive a oportunidade de conhecer mais de 
50 países, mas a Patagônia como um todo é, 
sem dúvida, o destino mais bonito que já visitei. 
Gostei muito do Parque Nacional Torres del Paine, 
retratado na foto acima, pois suas montanhas 
parecem ter uma identidade única, sobretudo por 
conta dos lagos multicoloridos que as rodeiam e 
dão um toque especial à paisagem.”

“I’ve had the opportunity to visit more than 50 countries, but 
Patagonia is, without a doubt, the most beautiful place I have 
ever visited. I really liked the National Park Torres del Paine, 
shown in the picture to the side, because its mountains seem to 
have a unique identity, especially because of the multi colored 
lakes surrounding it, giving a special look to the landscape.” 

FRANCISCO MEDINA JR.
Naiade Viagens  
Ponta Grossa (PR)

ANA INACIO
WA Travel
Bauru (SP)

“Fiquei encantado com a energia de Viena. É 
impressionante como preservam sua história, 
monumentos, arquitetura e cultura sem abrir mão 
da modernidade das grandes capitais mundiais. 
É também surpreendente ver tantos palácios, 
suntuosas construções clássicas, serem entrecortados 
pelo majestoso rio Danúbio, belos jardins e 
parques. Caminhar pelas famosas ruas Ringstrasse e 
Mariahilferstrasse faz você viajar no tempo e saborear 
cada cantinho desta cidade inesquecível.” 

“I was amazed by the energy of Viea. It is impressive to 
see how they preserve their history, monuments, architecture 
and culture without putting aside the modernity of the great 
world capitals. It is also surprising to see so many palaces, 
sumptuous classic constructions, being crossed by the majestic 
Danube, beautiful gardens and parks. Walking around the 
famous streets Ringstrasse and Mariahilferstrasse makes you 
travel in time and savor each corner of this unforgettable city.” 

RICARDO VITORIO
Novità Turismo
Bauru (SP)

ARQUIVO PESSOAL

ARQUIVO PESSOAL

ARQUIVO PESSOAL
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“Na minha mais recente viagem, tive a oportunidade de 
conhecer e explorar o Japão. Posso dizer que este é um 
lugar indescritível, que reúne tradicionalismo, cultura e 
modernidade em um único local. Há um pouco de tudo: 
comidas que aguçam o paladar e instigam a curiosidade; 
templos que trazem paz e espiritualidade; trens-bala que 
nos fazem sentir em um avião... Até agora, este é o meu 
país favorito do mundo.”

“In my most recent trip I had the opportunity to see Japan. I can say this 
place is indescribable, gathering tradition, culture and modernity in a 
single place. There is a bit of everything: food to whet our appetite and 
instigate curiosity; temples that bring piece and spirituality; bullet-trains that 
make us feel like we are in an airplane… So far, this is my favorite place 
in the world.”

QUER APARECER AQUI?  
Envie seu depoimento para  
segueviagem@trendoperadora.com.br

CINTIA NAGASE 
LTN Brasil 
Blumenau (SC)

“Portugal foi eleito, pelo segundo ano consecutivo, o 
melhor destino da Europa em 2015 pelos leitores do US 
Today, um dos jornais americanos de maior tiragem. Eu 
também o elegeria como o mais bacana para ‘turistar’ 
no Velho Continente. Para nós, brasileiros, o fato de 
não termos a língua como barreira e, sim, como aliada 
já torna a viagem mais fácil e prazerosa – e quando se 
soma a esse fato a possibilidade de passear por cidades 
cheias de charme e praias ensolaradas, experimentar 
uma culinária deliciosa e ainda pagar um valor muito 
justo, o país se transforma no destino perfeito para 
qualquer pessoa.”

“For the second year in a role, Portugal was elected the best 
destination in Europe in 2015, by the readers of US Today, one of 
the largest American newspapers. I would also elect it as the coolest 
place to be a ‘tourist’ in the Old Continent. For us, Brazilians, the fact 
of not having the language as a barrier is, in fact, an ally to make 
the journey easier and more pleasant – add to that the possibility of 
walking around cities filled with charm and sunny beaches, trying 
delicious gastronomy and paying a fair price for it, and the country 
becomes the perfect destination for anyone.” 

CORINA FIGUEIREDO

Flytour Aracaju

Aracaju (SE)

ARQUIVO PESSOAL

ARQUIVO PESSOAL
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Having the opportunity of enjoying good meals, 
with a unique mixture of seasoning, scents and 
flavors, is an important requirement to define a 
destination, especially the hotel. After all, this 
sacred moment of sitting at a table can begin 
and/or end with a flourish, guaranteeing 
excellent memories in the travelers' minds.
The indication of a good restaurant can make all 
the difference - even better if the place includes, 
between one meal and another, large doses 
of experience, deconstructing paradigms and 
offering something that goes beyond the menu. Be 
it the bold decoration, the personalized service, 
the innovative design or even the cooking style, 
the objective is to charm the costumer with this 
"extra something", offering the possibility to try 
new sensations and experiences.
While hotels work hard to serve guests well, 
there is nothing more natural than investing in 
good restaurants to get their attention. Segue 
Viagem has selected some special corners of 
Brazil that blend good gastronomy and a cozy 
environment. You can't miss it!

Ter a oportunidade de desfrutar 
refeições de qualidade, que 
combinem temperos, aromas e 

sabores de forma única, é um requisito 
importante a fim de definir o destino 
para onde se vai viajar e, mais ainda, o 
meio de hospedagem escolhido. Afinal, 
este momento sagrado de sentar-se à 
mesa pode iniciar ou encerrar o dia com 
chave de ouro, garantindo excelentes 
lembranças na mente do viajante.
A indicação de um bom restaurante 
pode fazer toda a diferença – melhor 
ainda se o estabelecimento incluir, entre 
um prato e outro, grandes doses de 
experiência, desconstruindo paradigmas 
e oferecendo algo que vai muito além 

FOTOS DIVULGAÇÃO

DIM SUM, PETISCO CHINÊS (MEE)

MOUTHWATERING EXPERIENCES

HOTELS AND RESORTS FROM ALL OVER THE COUNTRY IMPROVE THEIR RESTAURANTS AND 
WORK HARD TO CREATE SPECIAL MOMENTS AND MENUS FOR TRAVELERS

GASTRONOMIA

do que consta no cardápio. Seja no 
ambiente decorado de forma arrojada, 
no atendimento personalizado, no design 
inovador ou até mesmo no estilo de 
culinária, o objetivo é encantar o cliente 
com este “algo a mais” e oferecer-lhe 
a possibilidade de provar sensações e 
vivências novas. 
À medida que os empreendimentos 
hoteleiros se esforçam para bem atender 
os hóspedes, nada mais natural do que 
investir em restaurantes diferenciados 
para conquistar a sua atenção. A Segue 
Viagem selecionou para você alguns 
cantinhos especiais do Brasil que mesclam 
gastronomia da boa e ambiente pra lá de 
aconchegante. Vale a pena conferir! 

EXPERIÊNCIAS DE DAR  
água na boca
HOTÉIS E RESORTS DE TODO O PAÍS INCREMENTAM SEUS RESTAURANTES E SE 

EMPENHAM EM CONSTRUIR CARDÁPIOS E MOMENTOS ESPECIAIS PARA OS VIAJANTES
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MEE  
BELMOND COPACABANA PALACE (RIO DE JANEIRO/RJ)

Moderno e sofisticado, o MEE nunca decepciona quando se trata de 
gastronomia asiática – e mesmo quem não é tão fã assim pode apostar na 
boa mão do chef Kazuo Harada, já que o cardápio também contempla 
pratos de países como Camboja, China, Coreia, Malásia, Singapura, 
Tailândia e Vietnã. Traços asiáticos estão por toda parte nas paredes 
e na decoração, e é fácil se sentir à vontade sob a luz quase tímida 
dos abajures. O menu ousado inclui shots de ostra fresca com gema 
de codorna e ouriço, camarão com nozes caramelizadas, drinques 
exclusivos e mais de 25 tipos de saquês, todos importados do Japão.

MEE - BELMOND COPACABANA PALACE (RIO DE JANEIRO/RJ)    
Modern and sophisticated, MEE never lets down when it comes to Asian gastronomy - and even those 
who are not such fans can bet on the hands of chef Kazuo Harada, since the menu also includes 
dishes from countries like Cambodia, China, Korea, Malaysia, Singapore, Thailand and Vietnam. 
Asian design is all over the walls and decoration, and it is easy to feel comfortable under the almost 
shy lights of the lamps. The bold menu has shots of fresh oyster with quail and urchin yolk, shrimp with 
caramelized nuts, exclusive drinks and more than 25 types of sake, all imported from Japan.

ALAGOAS BY WANCHAKO  
JATIÚCA HOTEL & RESORT (MACEIÓ/AL)

Sob o comando da chef Simone Bert, o Wanchako é uma excelente 
opção por dois motivos: é referência nacional em gastronomia 
peruana e exibe uma decoração caprichada, que em tudo remete ao 
artesanato e à cultura do país vizinho – inclusive, todos os adereços 
foram trazidos diretamente do Peru. O ceviche, iguaria à base de peixe 
cru marinado em suco de limão ou lima, é uma das especialidades 
da casa, assim como o arroz de polvo. Se o seu passageiro procura 
uma experiência diferenciada e, de quebra, curte uma culinária mais 
exótica, este é o lugar certo. 

ALAGOAS BY WANCHAKO - JATIÚCA HOTEL & RESORT (MACEIÓ/AL)   
Run by chef Simone Bert, Wanchako is an excellent choice for two reasons: it is a national 
reference in Peruvian gastronomy and its decoration is beautiful, reminding us of the craft art 
and the culture of the neighboring country - also, all items were brought directly from Peru. The 
ceviche, dish made of raw fish marinated in lemon or lime juice, is one of the specialties, as 
well as the octopus rice. If your passengers are looking for a different experience to try a more 
exotic cuisine, this is the right place.

RESTAURANTE NANNAI  
NANNAI RESORT & SPA (IPOJUCA/PE) 

A culinária nordestina se apresenta, aqui, em todo o seu 
esplendor, criando um equilíbrio perfeito com o ambiente 
aconchegante, com varanda coberta, vista para o mar e 
disposição organizada e charmosa dos alimentos. Repleto de 
frutas tropicais, o café da manhã – assim como o jantar – 
é servido em sistema de buffet e conquista a todos com as 
irresistíveis tapiocas de coco com leite condensado e outras 
delícias típicas. No almoço, o serviço é à la carte e, à noite, 
embalados em uma gostosa música ao vivo, os visitantes 
escolhem entre massas, grelhados, saladas, sopas, culinária 
japonesa e maravilhosas sobremesas. 

RESTAURANTE NANNAI - NANNAI RESORT & SPA (IPOJUCA/PE)    
Culinary from the Northeast is beautifully presented here, creating the perfect 
balance with the cozy atmosphere, the indoor balcony, the ocean view and the 
organized and charming display of dishes. Filled with tropical fruit, breakfast - as 
well as dinner - is served in a buffet and gets to everyone with the irresistible coconut 
and condensed milk tapiocas, besides other typical delights. Lunch is served a la 
carte, and, in the evening, to the sound of nice live music, visitors choose to eat 
pasta, grilled meals, salads, soups, Japanese food and wonderful desserts. 

FERNANDO LEMOS
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LA CACERIA  
HOTEL CASA DA MONTANHA (GRAMADO/RS) 

Especializado em caças e cortes de carnes nobres, é membro da 
Associação dos Restaurantes da Boa Lembrança, que reúne os 
melhores restaurantes do Brasil. O ponto forte são as receitas com 
carnes de javali, faisão, codorna, cordeiro e pato, peças que não 
são encontradas com facilidade pelo país – isso sem mencionar 
os mais de 200 rótulos de vinhos disponíveis na adega. Famosos 
em toda a região pelo serviço de qualidade e pela hospitalidade 
característica, o maître e toda a equipe de garçons vestem roupas 
de caça, o que enriquece ainda mais o cenário. 

LA CACERIA - HOTEL CASA DA MONTANHA (GRAMADO/RS)     

Specialized in hunts and noble meats, it is a member of the Association of Restaurants 
Boa Lembrança, which gathers the best restaurants in Brazil. The strong point are the 
recipes with boar, pheasant, quail, lamb and duck meats, which are not easily found 
around the country - not to mention the 200 wine labels available in the wine house. 
Famous for the qualified service and the hospitality, the maître and the team of waiters 
wear hunting clothes, making the scenario even more interesting.

THAI  
CASA GRANDE HOTEL RESORT & SPA (GUARUJÁ/SP)

Na Praia da Enseada, bem pertinho do mar, o Thai é caracterizado 
por um ambiente charmoso e sereno e pelo atendimento impecável e 
superatencioso. O nome revela, pelo menos parcialmente, a culinária 
predominante por ali: comida tailandesa. Os pratos, uma combinação 
de especiarias apimentadas e adocicadas, são um convite à parte e 
harmonizam perfeitamente com a brisa que paira, delicada, pelas 
mesas e elementos decorativos que remetem à cultura oriental. Aberto 
apenas de sexta-feira a domingo.

THAI - CASA GRANDE HOTEL RESORT & SPA (GUARUJÁ/SP)    
In Enseada Beach, very close to the sea, Thai is characterized for its charming and calm 
environment and for the impeccable and attentive service. Even if partially, the name reveals that 
the prevalent cuisine is Thai food. Dishes are a combination of spicy and sweet flavors, and are 
a special invitation, perfectly in harmony with the delicate breeze that floats over the tables and 
the decorative elements that remind visitors of Oriental culture. It is open from Friday to Sunday. 

ADEGA CAVE DO DOURO  
ROYAL PALM PLAZA RESORT (CAMPINAS/SP)

Aficionados por vinhos se sentem em casa na Adega Cave 
do Douro, mesmo porque todo o ambiente inspira a paixão 
pela bebida: climatizado e com um toque intimista, tonéis de 
madeira fazem as vezes de decoração e até a iluminação é 
diferenciada, a fim de que o visitante se sinta completamente 
à vontade. Para acompanhar a premiada carta de vinhos, 
o menu contempla tábuas de frios, frutas cristalizadas 
e castanhas, entre outras opções. Durante o inverno, o 
estabelecimento promove, ainda, o Festival de Fondue, 
assinado pelo chef Daniel Valay. 

ADEGA CAVE DO DOURO - ROYAL PALM PLAZA RESORT (CAMPINAS/SP)    

Wine-aficionados feel at home at Cave do Douro, also because the whole place 
inspires the passion for the drink: acclimatized, with an intimate touch, wooden 
barrels are part of the decoration; even the lights are special, so that the visitors 
can feel completely comfortable. To go with the awarded wine menu, the meals 
have cold cuts, candied fruit and nuts, among other options. For winter, the place 
promotes the Fondue Festival, signed by the chef Daniel Valay.

JOÃO RICARDO
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SKYE RESTAURANTE & BAR 
UNIQUE HOTEL (SÃO PAULO/SP)

Um dos points mais badalados da capital paulista, ostenta 
uma localização pra lá de privilegiada: na cobertura do Hotel 
Unique. Sua característica mais marcante é a extraordinária 
vista panorâmica, que inclui o Parque do Ibirapuera e tem a 
bela cidade de São Paulo como pano de fundo. De frente para 
uma piscina em tons de vermelho, os visitantes se acomodam 
em pufes e mesinhas e escolhem entre os petiscos e drinques 
preparados pelo chef francês Emmanuel Bassoleil. A atmosfera 
acolhedora e envolvente do bar, com atendimento premium, fica 
completa a partir das 21h, quando o DJ chega. Quem preferir 
pode se acomodar nas mesas da área interna do restaurante e 
aproveitar o cardápio completíssimo, que inclui pizzas, drinques, 
menu de comida japonesa e a cozinha contemporânea do chef.

SKYE RESTAURANTE & BAR - UNIQUE HOTEL (SÃO PAULO/SP)    
The location of one of the hottest spots in São Paulo is more than privileged: the 
penthouse of Hotel Unique. Its most remarkable characteristic is the extraordinary 
panoramic view, which includes Ibirapuera Park and the beautiful city of São 
Paulo in the background. Facing a swimming pool with tones of red, visitors get 
comfortable in bean bags and tables while choosing snacks and drinks prepared 
by the French chef Emmanuel Bassoleil. The cozy and involving atmosphere In the 
bar, with premium service, is complete after 9 p.m., when the DJ comes. Clients 
can also use the indoor tables and enjoy the rich men, which includes pizza, 
drinks, Japanese food and contemporary cuisine.
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DISNEY CRUISE LINE: 
VACATION AT HIGH-SEA 

In a Disney cruise, details make the 
vacation even more magical: there are 
musicals in the best Broadway style, 
movie premieres, and special moments 
with the characters, besides party for 
the entire family – also, most of the 
unforgettable trips at high-sea include 
even fireworks.

FUN FOR EVERYONE
On board of the Disney Cruise Line, 
magic happens for everyone, inspired 
by the enchantment that Disney is 
capable of creating. There are different 
types of attractions for the adults, like 
restaurants for those who are older than 
18, while the kids explore the magical 
world of children’s clubs, meet face to 
face with some of Disney’s immortal 
characters and go to deck parties. The 
teenage audience, on the other hand, 
will also have fun, with great music and 
the possibility to make a lot of friends.  

CULINARY CREATIONS AND PURE 
IMAGINATION
Every night, navigators can enjoy the 
innovative menus available in thematic 
restaurants, like the Animator’s Palate, 
where unforgettable scenes of awarded 
movies come to life. The options range 
from high level table service to informal 
buffets and meals by the pool, snacks 
and 24-hour room service.

A BEAUTIFUL PRIVATE ISLAND
The Disney Castaway Cay is a 
paradisiac tropical island. Exclusive 
for Disney Cruise Line passengers 
sailing through the Caribbean and the 
Bahamas. There, travelers can find out 
incredible areas for all ages, including 
a beach restricted for adults and water 
activities for the little ones.

E    m um cruzeiro Disney, são os 
pequenos detalhes que tornam as 
férias ainda mais mágicas: há a 

realização de musicais no melhor estilo 
Broadway, estreias de filmes e momentos 
especiais com os personagens, além de 
muita festa para toda a família – inclusive, 
a maioria destas inesquecíveis viagens em 
alto-mar inclui até fogos de artifício.

DIVERSÃO PARA TODOS

A bordo da Disney Cruise Line, a magia 
acontece para todos, inspirada no 
encantamento que a Disney é capaz 
de criar. Para os adultos são reservados 
diversos tipos de atrações, como 
restaurantes para maiores de 18 anos, 
enquanto as crianças exploram o mundo 
mágico dos clubes infantis, ficam cara a 
cara com alguns dos imortais personagens 
Disney e participam de festas no deck. 
O público adolescente, por sua vez, 
também tem diversão garantida, com 
ótima música e a possibilidade de fazer 
muitos amigos.

CRIAÇÕES CULINÁRIAS E IMAGINAÇÃO 
PURA

Todas as noites, os navegantes podem 
se deliciar com cardápios inovadores 
disponíveis em restaurantes temáticos, 
como o Animator’s Palate, no qual cenas 
inesquecíveis de filmes e sucessos de 
bilheteria ganham vida. As escolhas vão 
desde opções com serviço de mesa de 

alto nível e buffets informais a refeições 
à beira da piscina, lanches e serviço de 
quarto 24 horas.

UMA LINDA ILHA PARTICULAR

A Disney Castaway Cay é uma ilha 
tropical paradisíaca exclusiva para 
passageiros da Disney Cruise Line que 
navegam pelo Caribe e pelas Bahamas. 
Lá, os viajantes descobrem áreas incríveis 
para todas as idades, incluindo uma 
praia restrita para adultos e atividades 
aquáticas para os pequenos.

MOMENTO DISNEY

FOTOS ©DISNEY

DISNEY CRUISE LINE:
Férias em alto-mar
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ENTRETENIMENTOS EXCLUSIVOS  
A BORDO

Um grande diferencial dos cruzeiros 
Disney são os shows que são a cara da 
Broadway – Tangled: The Musical é um 
bom exemplo. No deck, os navegantes 
podem participar de eventos como 
Pirates in the Caribbean Deck Party, e 
de cruzeiros temáticos, como é o caso 
do novo Star Wars Day at Sea – vale 
ressaltar que esta opção está disponível 
somente em cruzeiros selecionados do 
Disney Fantasy.

ALÉM DO HORIZONTE

A Disney Cruise Line oferece, ainda, a 
possibilidade de os seus passageiros 
navegarem para novas descobertas, 
aventuras e culturas, com portos de escalas 
eletrizantes no Alasca, Europa e Caribe 
que esperam ansiosos pela sua chegada. 

VIAGENS PELO ALASCA

Com a beleza selvagem do Ártico e 
muita aventura ao ar livre, o Alasca é um 
destino repleto de encantos. Os visitantes 
percorrem paisagens arrebatadoras 
durante viagens de cinco, sete ou nove 
noites, e conhecem cidades maravilhosas, 
como Skagway e Ketchikan. Em cruzeiros 
selecionados, o roteiro inclui passagem 
pelo Glaciar Hubbard e uma parada em 
Icy Strait Point.

NOVAS VIAGENS PELA EUROPA

Durante o verão, a Disney Cruise Line ofe-
rece viagens por tempo limitado ao Bál-
tico, Fiordes Noruegueses, Islândia, Ilhas 
Britânicas e Mediterrâneo. E, nesta tempo-
rada, pela primeira vez visitará Amsterdã, 
na Holanda, e Portland, na Inglaterra, porta 
de entrada para Stonehenge, uma das Sete 
Maravilhas do Mundo Medieval.

VIAGENS PELO SUL DO CARIBE

Um novo itinerário de 10 ou 11 noites, 
que parte de Porto Canaveral, na Flórida, 
oferece uma chance única de curtir e 
relaxar a bordo. O navio segue para ilhas 
surpreendentes, como Aruba, Barbados 
e Curaçao — cada uma com diferentes 
opções de atividades em terra ou no mar. 
Uma parada na Disney Castaway Cay 
incrementa ainda mais o passeio.

VIAGENS PELAS BAHAMAS (E DUAS 
PARADAS NA DISNEY CASTAWAY CAY)

Agora os viajantes podem navegar para a 
costa tropical de Nassau e vivenciar uma 
dose extra de encanto da ilha privativa 
da Disney. Com cruzeiros de quatro e 
cinco noites “double dip”, os seus clientes 
terão o dobro de magia na Castaway 
Cay e no amplo leque de atividades que 
disponibiliza, compreendendo esportes 
aquáticos e na areia, passeios de bicicleta 
e churrascos à beira-mar. 

EXCLUSIVE ENTERTAINMENT ON 
BOARD
A great differential of Disney cruise 
ships is the shows that look just like 
Broadway – Tangled: The Musical is 
a good example. At the deck, sailors 
can be part of events such as the 
Pirates in the Caribbean Deck Party, 
and of thematic cruise ships, as is the 
case of the new Star Wars Day at the 
Sea – it is worth to mention that this 
option is only available in selected 
cruise ships from Disney Fantasy.

BEYOND THE HORIZON
The Disney Cruise Line also provides 
the possibility of its passengers 
navigate towards new discoveries, 
adventures and cultures, with 
electrifying ports in Alaska, Europe 
and the Caribbean, anxiously waiting 
for your arrival.

TRAVELLING THROUGH ALASKA
With the wild beauty of the Arctic and 
lots of outdoor adventure, Alaska is a 
very charming destination. Visitors go 
through amazing views during trips of 
five, seven or nine nights, and get to 
know enchanting cities, like Skagway 
and Ketchikan. In selected cruises, the 
tour includes a visit to the Hubbard 
Glacier and a stop at Icy Strait Point. 

NEW TRIPS AROUND EUROPE
During summer, the Disney Cruise 
Line offers trips for a limited period 
to the Baltic, the Norwegian Fjords, 
Iceland, the British Islands and to 
the Mediterranean. And, in this 
season, for the first time it will stop by 
Amsterdam, in Holland, and Portland, 
in England, entrance door to the 
Stonehenge, a Seven Wonder of the 
Medieval World. 

TRIPS TO THE SOUTH OF THE 
CARIBBEAN
A new itinerary of 10 or 11 nights, 
leaving from Port Canaveral, in 
Florida, offers a unique chance to 
have fun and relax on board. The ship 
goes to surprising islands, like Aruba, 
Barbados and Curacao – each one 
with different options of activities, 
both on land and at the sea. A stop 
at Disney Castaway Cay increments 
the tour. 

TRIP THROUGH THE BAHAMAS 
(AND TWO STOPS AT DISNEY 
CASTAWAY CAY)
Now, travelers can sail to the tropical 
coast of Nassau and experience an 
extra dose of enchantment in the 
private Disney island. With “double 
dip” cruises of four and five nights, 
your clients will feel twice as much 
magic in the Castaway Cay and in 
the large number of activities, which 
include water and sand sports, bike 
tours and barbecues by the sea.
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ID FLÓRIDA

FOTOS DIVULGAÇÃO VHC GROUP

VOCÊ SABIA QUE O GRUPO TREND TRABALHA 
COM LOCAÇÃO DE CASAS NOS PRINCIPAIS 
DESTINOS NORTE-AMERICANOS? CONHEÇA 
MELHOR ESTE PRODUTO EM ASCENSÃO

HOSPEDAGEM  
SOB MEDIDA

Já é de conhecimento do mercado o interesse crescente 
do GRUPO TREND pelo potencial turístico dos Estados 
Unidos, cujos destinos representam grande volume de 

vendas nas empresas da holding e estão permanentemente 
entre os favoritos dos brasileiros quando se trata de viagens 
para o exterior. 
Do leque de produtos disponibilizados aos agentes parceiros 
existe um que tem ganhado espaço principalmente entre os 
passageiros que viajam em grupos: locação de casas. O 
motivo? Estados como a Flórida, por exemplo, apresentam 
tantas cidades com atrativos imperdíveis que a solução 
adotada por muitos costuma ser a estada prolongada.

CUSTOMIZED STAY 
DID YOU KNOW THAT THE TREND GROUP 
WORKS WITH HOUSE RENTALS IN THE MAIN 
NORTH-AMERICAN DESTINATIONS? KNOW THIS 
GROWING PRODUCT A LITTLE BETTER
The market already knows about the increasing interest 
of the TREND GROUP in the tourism potential of the 
United States, whose destinations represent a large 
volume of sales in the companies of the holding and are 
permanently among the favorites of Brazilians when it 
comes to traveling abroad.
From the range of products available to partner agents, one 
has been standing out especially among passengers traveling 
in groups: house rentals. Why? States like Florida, for 
example, have so many cities with unmissable attractions that 
the solution adopted by many is usually the prolonged stay.

COM LARGA EXPERIÊNCIA NO TURISMO 
E HÁ SEIS ANOS NO MERCADO DE 

ADMINISTRAÇÃO E ALUGUEL DE CASAS 
DE TEMPORADA, FABIO CARDOSO É 

CEO DA VACATION HOMES COLLECTION 
DESDE JUNHO DE 2015.

WITH LONG EXPERIENCE IN TOURISM AND 6 
YEARS IN THE MARKET OF ADMINISTRATION 

AD RENTAL OF SEASON HOUSES, FABIO 
CARDOSO IS CEO AT VACATION HOMES 

COLLECTION SINCE JUNE, 2015.
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BENEFÍCIOS PERCEBIDOS
O portfólio da TREND Operadora contempla 
mais de 400 casas previamente selecionadas 
e em localizações estratégicas, que garantem 
acesso rápido e fácil em importantes polos 
turísticos, como Orlando, Miami e Kissimmee. 
“Algumas delas acomodam confortavelmente 
até 20 pessoas, facilitando, assim, o dia a dia 
de famílias numerosas, sobretudo daquelas que 
têm filhos pequenos e buscam uma maneira 
de se divertirem juntos”, explica Jay Santos, 
vice-presidente de Desenvolvimento de Novos 
Negócios Internacionais do GRUPO TREND e 
head da TREND TRAVEL USA. 
Outra vantagem está na possibilidade 
de desfrutar uma estada em um ambiente 
espaçoso, já que o passageiro não fica restrito 
a um ou dois cômodos, e de contar com 
completa infraestrutura, que permite até mesmo 
cozinhar refeições inteiras utilizando produtos 
típicos da região. “Os empreendimentos 
hoteleiros continuam sendo ótimas alternativas, 
mas privacidade e autonomia, como poder 

ficar na piscina até de madrugada 
e lavar as próprias roupas, são itens 
cada vez mais valorizados pelos 
viajantes. Desta forma, o custo-
benefício é interessante sob a ótica 
do cliente”, comenta Santos. 

MUITO ALÉM DA ESTADA
A TREND conta com uma excelente 
equipe de apoio em solo americano 
que oferece total suporte ao 
hóspede. "Há uma série de serviços 
de hospitalidade que podem ser 
contratados para agregar ainda mais 
conforto, como limpeza diária da 
casa, abastecimento com compras de 
supermercado, decoração temática 
(como árvores de Natal e pisca-pisca), 
aquecimento da piscina, recebimento 
e entrega de mercadorias e serviço de 
catering", conta Fabio Cardoso, CEO 
da Vacation Homes Collection (VHC), 
fornecedor especializado na locação 
de casas de férias na Flórida.

BENEFITS OBSERVED
The portfolio of TREND Operator contemplates 
more than 400 houses previously selected and in 
strategic locations, which guarantee fast and easy 
access to important tourism poles, like Orlando, 
Miami and Kissimmee. "Some of them can fit up to 
20 people comfortably, thus facilitating the routine 
of big families, especially those with small children 
looking for a way to have fun together", explains 
Jay Santos, vice-president of Development of New 
International Businesses at the TREND GROUP, 
head of TREND TRAVEL USA.
Another advantage lies on the possibility of 
enjoying a stay in a spacious environment, since the 
passengers are not restricted to one or two rooms, 
and of counting on a complete infrastructure, which 
allows them to cook meals using typical products 
of the region. "Hotels are still great alternatives, but 
privacy and autonomy, like being able to stay in the 
swimming pool for long hours, and washing their 
own clothes, are more and more appreciated by 
travelers. So, the cost-benefit is interesting under the 
client's point of view", says Santos.  

BEYOND THE STAY
TREND counts on an excellent support team on 
American ground, providing total support to 
the guest. "There are many hospitality services 
that can be hired to aggregate more comfort, 
like daily cleaning of the house, supermarket 
supplies, thematic decoration (like Christmas 

EXCELENTE INFRAESTRUTURA TORNA 
LOCAÇÃO DE CASAS NA FLÓRIDA 
UMA ÓTIMA ALTERNATIVA PARA OS 
VISITANTES
EXCELLENT INFRASTRUCTURE MAKES 
THE HOUSE RENTAL IN FLORIDA A GREAT 
ALTERNATIVE FOR VISITORS
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PARQUES TEMÁTICOS: NA 
TRILHA DAS NOVIDADES
Como Flórida e diversão têm tudo a 
ver, compartilhamos aqui as novidades 
relacionadas aos principais parques 
temáticos de Orlando e arredores, já que 
os complexos Disney, Universal e SeaWorld 
estão sempre investindo em novidades para 
encantar e atrair o público – e é claro que 
este ano não seria diferente. 

MAGIA E DIVERSÃO 
RENOVADAS
Para a alegria da criançada, o Magic 
Kingdom agora passa a contar com a 
presença dos personagens dos últimos 
sucessos do cinema, incluindo os 
bichinhos de Zootopia – que participam 
diariamente do desfile “Move it! Shake 
it! Dance & Play it! Street Party”. Unindo 
os personagens clássicos da Disney 
com novas estrelas, como Tiana (A 
Princesa e o Sapo) e Olaf, Anna e Elsa 
(Frozen), o inédito show Mickey’s Royal 
Friendship Faire também vai encantar 
os visitantes que passarem pelo Castelo 
da Cinderela. 
No Epcot Center, a atração Maelstrom 
foi reimaginada para agradar aos fãs 
de Elsa e companhia, recebendo o 
nome “Frozen Ever After” e utilizando 
tecnologias de robótica para transportar 
os participantes para dentro da trama 
da famosa animação – tudo ao som da 
inesquecível trilha sonora do filme, com 
direito a muito “Let it go”. 

trees and lights), heating for the swimming pool, 
receiving and delivering goods and catering 
services", says Fabio Cardoso (CEO at Vacation 
Homes Collection (VHC), supplier specialized in the 
rental of vacation houses in Florida. 
THEME PARKS: ON THE TRACK OF THE NEWS
Since Florida and fun are related, we share the news 
regarding the main thematic parks of Orlando and 
surroundings, since the complexes of Disney, Universal 
and SeaWorld are always investing in news to 
enchant and attract the audience - and of course, this 
year it wouldn't be any different.
RENEWED MAGIC AND FUN
For the kids' happiness, Magic Kingdom now counts 
on the presence of the characters from the last movie 
hits, including the pets from "Zootopia" - who daily 
participate in the parade "Move it! Shake it! Dance 
& Play it! Street Party! Gathering the classic Disney 
characters with new stars, like Tiana ("The princess and 
the frog") and Olaf, Anna and Elsa (Frozen), the new 
Mickey's Royal Friendship Faire show will also enchant 
visitors who pass by Cinderella's Castle. 
In Epcot Center, the attraction Maelstrom was 
reimagined to please the fans of Elsa and her friends, 
named "Frozen Ever After", and using robotic technology 
to transport the participants into the plot of the famous 
animation - all to the unforgettable soundtrack of the 
movie, especially "Let it go".
Also, there will be an updated version of the simulator 
Soarin', which now takes visitors to fly over the main 
monuments in the world, and the presence of the charismatic 
Joy and Sadness, from "Inside Out", and Baymax, the robot 
from "Big Hero", for pictures and autographs. 
INTERGALACTIC AND WILD NIGHTS
Star Wars fans will also be happy with the new options 
of Magic Bands, inspired in the space franchise created 
by George Lucas, offering technological facilities and an 
intergalactic look. Besides the several attractions related to 
the Jedi saga, already spread around the park, Hollywood 
Studios recently launched a new night show, called "Star 
Wars: a Galactic Spectacular' Fireworks", based on the 
immortal universe of the cinematographic series. 
Nights became more fun for visitors at the Animal 
Kingdom, which now counts on a version of Kilimanjaro 
Safari after sunset, allowing to observe the night habits of 
animals like lions, elephants and rhinos. The experience 

DIVULGAÇÃO DIANA KELLY

Outras novidades do parque são a 
versão atualizada do simulador Soarin’, 
que agora leva os visitantes para 
sobrevoar os principais monumentos do 
mundo, e a presença das carismáticas 
Alegria e Tristeza, de Divertida Mente, 
e Baymax, o robô de Operação Big 
Hero, para fotos e autógrafos.

NOITES INTERGALÁCTICAS E 
SELVAGENS
Os fãs de Star Wars também vão 
ficar felizes com as novas opções de 
Magic Bands inspiradas na franquia 
espacial criada por George Lucas, 
oferecendo facilidades tecnológicas 
e um visual intergaláctico. Além das 
diversas atrações voltadas para a 
saga dos Jedi que já estão espalhadas 
pelo parque, o Holywood Studios 
recentemente inaugurou um novo 
show noturno, chamado “Star Wars: 
a Galactic Spectacular’ Fireworks”, 
baseado no universo da imortal série 
cinematográfica.
As noites ganharam mais diversão 
para os visitantes do Animal Kingdom, 
que agora conta com uma versão do 
Kilimanjaro Safari após o pôr do sol, 
permitindo observar os hábitos noturnos 
de animais como leões, elefantes e 
rinocerontes. A experiência é completa 
com a apresentação do novíssimo “Rivers 
of Light”, espetacular show noturno com 
centenas de lanternas flutuantes, música, 
cor e fogos de artifício.

NO TOPO, À ESQUERDA, E LOGO ABAIXO, A RECÉM-INAUGURADA ATRAÇÃO FROZEN EVER 
AFTER, NO EPCOT, NO PAVILHÃO DA NORUEGA. ACIMA, DETALHE DO SHOW MICKEY'S ROYAL 
FRIENDSHIP FAIRE, REALIZADO NO MAGIC KINGDOM
TO THE TOP, ON THE LEFT, AND RIGHT BELOW, THE NEWLY-LAUNCHED ATTRACTION FROZEN EVER AFTER, IN EPCOT, IN THE 
NORWAY PAVILLION; ABOVE, DETAIL OF THE MICKEY'S ROYAL FRIENDSHIP FAIRE SHOW, PERFORMED IN MAGIC KINGDOM
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Situado na Brickell City Centre, EAST, Miami foi 

criado para viajantes que estão a busca de um 
hotel contemporâneo, relaxado e divertido.

Situado na Brickell City Centre, EAST, Miami foi 
criado para viajantes que estão em busca de  
um hotel contemporâneo, relaxado e divertido.

becomes complete with the presentation of the new 
"Rivers of Light", spectacular night show with hundreds of 
floating lamps, music, colors and fireworks. 
SPEEDING THE HEART
SeaWorld parks bring the most interesting news to 
adrenaline lovers. At SeaWorld Orlando, the roller 
coaster Mako comes with the fastest, tallest and 
longest ride of the destination. Busch Gardens, on 
the other hand, got the new Cobra's Curse, which 
promises to make hearts beat faster with the sinuous 
curves of the tracks and breathtaking ramps.
Universal's Islands of Adventure also has some news 
for the third trimester of the year. After staying closed 
for almost one year, the attraction inspired by the 
Incredible Hulk should be reopen to the public with 
a new history and path, and even more emotion. 
Another new attraction scheduled for the period is the 
Skull Island Reign of Kong, which will take visitors to 
explore the island that is the residence of King Kong 
and several pre-historic wild animals.

ACELERANDO O CORAÇÃO
Os parques do SeaWorld trazem as novidades mais interessantes 
para os amantes da adrenalina. No SeaWorld Orlando, a 
montanha-russa Mako chega com o trajeto mais rápido, alto e longo 
do destino. O Busch Gardens, por sua vez, recebeu a adição do 
Cobra’s Curse, que promete fazer o coração bater depressa com as 
curvas sinuosas dos trilhos e descidas de tirar o fôlego. 
O Universal’s Islands of Adventure também tem algumas novidades 
previstas para o terceiro trimestre do ano. Depois de ficar fechada 
por quase um ano, a atração inspirada no Incrível Hulk deve ser 
reaberta para o público com trajeto e história repaginados e 
ainda mais emoção. Outra novidade com estreia marcada para 
o período é a Skull Island Reign of Kong, que levará os visitantes 
para explorar a ilha que serve de residência para King Kong e 
vários animais selvagens pré-históricos. 
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DIVULGAÇÃO UNIVERSAL ORLANDO RESORT

AO LADO, VISITANTES SE DIRIGEM À MAKO, A MAIS 
RÁPIDA MONTANHA-RUSSA DE ORLANDO. ACIMA, 
PARTE DA ESTRUTURA DA MONTANHA-RUSSA THE 
INCREDIBLE HULK, CUJA REABERTURA É AGUARDADA 
COM ANSIEDADE PELO PÚBLICO 
TO THE SIDE, VISITORS GO TO MAKO, THE FASTEST ROLLER-
COASTER IN ORLANDO. BELOW, PART OF THE STRUCTURE OF 
THE INCREDIBLE HULK ROLLER COASTER, WHOSE REOPENING IS 
ANXIOUSLY EXPECTED BY THE AUDIENCE
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PARCERIA

Ampliação de portfólio é uma vantagem 
competitiva na qual apostam todas as 
empresas do GRUPO TREND, uma vez 

que esta iniciativa permite que você, agente, 
incremente cada vez mais os pacotes vendidos 
ao cliente final. Nos últimos meses, a TREND 
Operadora e a SHOP HOTEL se dedicaram a 
incorporar ao seu leque de produtos algumas 
opções que certamente vão trazer a você novos 
argumentos de vendas e, consequentemente, um 
volume ainda maior de transações comerciais. 
Fique de olho nas novidades!

BETWEEN PARTNERSHIPS AND GOOD 
BUSINESSES
THE PORTFOLIO GREW, AS DID YOUR OPTIONS: 
THE TREND GROUP EXPANDS ITS WORK IN BRAZIL 
AND AROUND THE WORLD

Increasing a portfolio is a competitive advantage all 
companies in the TREND GROUP bet on, once this 
initiative allows you, agents, to improve the packages 
sold to the final client. In the past few months, TREND 
Operator and SHOP HOTEL were dedicated to 
incorporating some options to their range of products 
which will certainly give you more sales arguments 
and, consequently, a larger volume of commercial 
transactions. Stay tuned to the news!

FOTOS ARQUIVO HOTEL

O PORTFÓLIO CRESCEU E AS SUAS OPÇÕES TAMBÉM: 
GRUPO TREND EXPANDE ATUAÇÃO NO BRASIL E NO MUNDO

ENTRE PARCERIAS  
E BONS NEGÓCIOS

MARRIOTT PORTO MARAVILHA 
APOSTA EM DECORAÇÃO 
ELEGANTE E INTIMISTA NAS 
ACOMODAÇÕES
MARRIOTT PORTO MARAVILHA 
BETS ON ELEGANT AND INTIMATE 
DECORATION IN ITS ROOMS
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MARRIOTT NETWORK: COMFORT TASTING LIKE 
RIO DE JANEIRO
Three flags of the Marriott network – AC Hotels, 
Courtyard and ResidenceInn – launched, in July, four 
hotel in Brazil. They all have swimming pools, gym, 
business center, spaces for events, parking lot, free 
wi-fi, and the best of all: 15% discount in fares for 
reservations made via TREND.
The AC by Marriott Barra da Tijuca, as the name indicates 
it, is in one of the noblest areas of the city of Rio, very 
close to famous bars and restaurants. Focusing on the 
practicality provided to the guest, the 378 apartments 
have a wide working desk, kind size bed, air-conditioner, 
safe, iron and ironing board, hair dryer, mini-bar, base for 
iPod and LCD TV with cable channels.
Two km away from the center, AC by Marriott Porto 
Maravilha is quite similar to the former, and is similar when 
it comes to attention to details and elegant decoration, 
besides having the same structure in the rooms. It is ideal 
if your client is looking to access airports fast – Galeão is 
15 km away, and Santos Dumont, 10 km away. There 
are 225 spacious rooms, adapted to welcome mainly 
travelers on business. The structure of both hotels includes 
restaurants of meat and tapas.
Close to Riocentro, the Courtyard Barra da Tijuca 
translates, in all of its rooms, the objective of the brand: 
help the guests enjoy the trip as much as possible, 
combining innovative technology and the cozy 
atmosphere. With a total of 264 rooms, marked by 
modern and special design, it has its own convenience 
store (The Market 24 hours), laundry, bar and restaurant. 
The lobby also has spaces for small meetings and a 
touchscreen television that allows checking the weather 
forecast and the leisure options in town.
Another launch in the region of Barra is the 
ResidenceInn, perfect for longer stays. Divided 
between studios and suites, the rooms have their 
own meal area, living room, kitchen, sofa-bed and 
windows with acoustic isolation. The hotel also allows 
pets, provides supermarket delivery and counts on the 
store The Market. 

REDE MARRIOTT: COMODIDADE 
COM GOSTINHO DE RIO DE 
JANEIRO
Três bandeiras da rede Marriott – AC Hotels, 
Courtyard e Residence Inn – inauguraram, 
neste último mês de julho, quatro hotéis 
no Brasil. Todos disponibilizam piscina, 
academia de ginástica, business center, 
espaços para a realização de eventos, 
estacionamento, wi-fi gratuito e o melhor 
de tudo: desconto de 15% nas tarifas em 
reservas efetuadas via TREND. 

O AC by Marriott Barra da Tijuca, como 
o nome já indica, está em uma das áreas 
mais nobres da capital fluminense e bem 
próximo de renomados bares e restaurantes. 
De olho na praticidade proporcionada ao 
hóspede, os 378 apartamentos dispõem de 
ampla mesa de trabalho, cama king size, 
ar-condicionado, cofre, ferro e tábua de 
passar, secador de cabelo, frigobar, base 
para iPod e TV LCD com canais pagos.

A 2 km do centro, o AC by Marriott Porto 
Maravilha é bem similar ao anterior e 
divide com ele a atenção aos detalhes e 
a decoração elegante, além da mesma 
infraestrutura nas acomodações. É ideal 
para quem busca rápido acesso aos 
aeroportos – o Galeão está a 15 km e, o 
Santos Dumont, a 10 km. São 225 quartos 
espaçosos, adaptados para receber bem 
principalmente viajantes a negócios. A 
estrutura de ambos os empreendimentos 

inclui restaurante de carnes e tapas 
artesanais. 

Pertinho do Riocentro, o Courtyard 
Barra da Tijuca traduz em todas 
as instalações o objetivo adotado 
pela marca: ajudar o hóspede a 
aproveitar a viagem ao máximo, 
combinando tecnologias inovadoras 
e atmosfera aconchegante. Com 
um total de 264 acomodações, 
marcadas pelo design moderno 
e diferenciado, abriga loja de 
conveniência própria (The Market 
24 horas), lavanderia, bar e 
restaurante. O lobby tem, ainda, 
espaços destinados à realização 
de pequenas reuniões e televisão 
touch screen, que permite verificar 
a previsão do tempo e checar as 
opções de lazer da cidade. 

Outra novidade na região da Barra 
está na abertura do Residence Inn, 
perfeito para estadas prolongadas. 
Divididos entre suítes e studios, 
os quartos têm área própria 
para refeições, sala de estar, 
cozinha completa, sofá-cama e 
janelas com isolamento acústico. 
O empreendimento autoriza 
a permanência de animais de 
estimação, oferece supermercado 
delivery e também conta com uma 
loja The Market. 

À ESQUERDA, FACHADA DO COURTYARD 
BARRA DA TIJUCA, PRÓXIMO AO RIOCENTRO. 
ACIMA, QUARTO DO RESIDENCE INN, IDEAL 
PARA ESTADAS MAIS LONGAS 
TO THE LEFT, FACADE OF COURTYARD BARRA DA 
TIJUCA, CLOSE TO RIO CENTRO. ABOVE, ROOM OF 
RESIDENCE INN, IDEAL FOR LONGER STAYS
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HOSPEDAGENS RICAS EM 
EXPERIÊNCIA
O boom atual vivido pelo turismo de 
experiência trouxe para a TREND 
a oportunidade de incluir em seu 
portfólio representantes de peso deste 
novo segmento. Um bom exemplo 
diz respeito à parceria recente com a 
Pousada Ilha do Papagaio, em Palhoça 
(SC). A uma distância de 35 km de 
Florianópolis, é um refúgio fantástico 
para o passageiro que procura por 
paz, descanso e um pouco de aventura 
– a mata preservada que fica nos 
arredores pode ser explorada por meio 
de passeios de barco, caminhadas e 
caiaques, por exemplo. 
A pousada se diferencia por receber 
com frequência a visita de aves 
exóticas e raras, atraídas pelas frutas 
e pelo alpiste deixados especialmente 
para elas. Cercados por paisagens 
deslumbrantes, jardins verdes e 
pelo perfume natural da região, os 
16 bangalôs oferecem uma vista 
incrível para a Enseada da Pinheira 
e decoração charmosa. A estada 
pode incluir também os serviços do 
spa, como procedimentos estéticos, 
corporais, antiestresse e terapêuticos. 
O Kilombo Villas & Spa, no vilarejo 
de Sibaúma (RN), é outro parceiro da 
TREND que visa garantir experiências 
transformadoras ao visitante, que encontra 

ali um ambiente moderno em completa 
harmonia com a natureza. Sob o slogan 
“A vida começa aqui”, a energia elétrica 
é gerada a partir da obtenção da luz 
solar, e o tratamento de resíduos é feito 
a partir de processos biológicos para 
preservar a flora e a fauna locais.

As seis categorias de acomodações – 
Sibraama, Desideria, Das Rosas, Suíte 
Azul, Vila Jacu e Zumbi – guardam 
vistas espetaculares do destino e 
proporcionam total privacidade. 
Arejadas e decoradas em cores 
suaves, cada uma tem estilo e design 
únicos, mas algumas peculiaridades 
são comuns a todas: cama king size, 
jacuzzi, TV LCD com canais via satélite, 
ar-condicionado, cofre e wi-fi. Entre as 
facilidades, destaque para o serviço de 
mordomo e spa completo. 

“A aproximação com hotéis e pousadas 
de experiência foi uma tendência 
natural, já que a TREND acompanha 
de perto a demanda dos agentes e, 
consequentemente, as preferências 
dos brasileiros no que concerne à 
hospedagem. As viagens ganharam 
uma conotação diferente: as pessoas 
não querem mais apenas passear; 
querem se desconectar da realidade. 
E é nosso papel munir os agentes 
com produtos sob medida”, declara 
Cristiane Jayme, diretora de Lazer do 
GRUPO TREND.

HOTEL STAYS REACH IN EXPERIENCE
The current boom experienced by experiential tourism 
brought to TREND the opportunity to include in its 
portfolio strong representatives of this new segment. 
A good example is the recent partnership with the 
inn Ilha do Papagaio, in Palhoça (SC). Thirty-five km 
away from Florianópolis, this is a fantastic refuge 
for the passenger who is looking for peace, rest 
and a little adventure – the preserved woods in its 
surroundings can be explored with boats, walks and 
kayaks, for example. 
The inn is different for often being visited by exotic 
and rare birds, attracted by the fruits and birdseed 
left for them. Surrounded by amazing views, green 
gardens and the natural perfume of the region, the 16 
huts have a great view of Enseada da Pinheira and 
a charming decoration. The stay can also include 
spa services, with aesthetic, body, anti-stress and 
therapeutic procedures.
The Kilombo Villas & Spa, in the village of Sibaúma 
(RN), is another TREND’s partners that aims at ensuring 
transformative experiences for the visitors, who can find 
there a modern environment completely in harmony 
with nature. With the slogan “Life starts here”, electric 
energy is generated from the obtainment of sun light, 
and waste is treated from biological processes to 
preserve the local flora and fauna.
The six categories of rooms – Sibraama, Desideria, 
Das Rosas, Suíte Azul, Vila Jacu and Zumbi – have 
amazing views of the destination and provide 
total privacy. Airy and decorated with light colors, 
each one has a unique style and design, but some 
peculiarities are common: king size bed, hot tub, LCD 
TV with satellite channels, air-conditioner, safe and 
wi-fi. Among the amenities, the butler service and the 
spa stand out.
“The approximation with experiential hotel and inns 
was a natural tendency, since TREND pays attention 
to the demands of the agents, and, consequently, 
the preferences of Brazilians in terms of hotels. 
Traveling has gained a different meaning: people 
don’t just want to go away; they want to disconnect 
from reality. And it is our role to provide agents with 
customized products”, says Cristiane Jayme, Leisure 
director at the TREND GROUP.

POUSADA ILHA DO PAPAGAIO, EM 
PALHOÇA (SC), OFERECE EXPERIÊNCIAS 
DIFERENCIADAS AOS HÓSPEDES
INN ILHA DO PAPAGAIO, IN PALHOÇA (SC), 
PROVIDES SPECIAL EXPERIENCES TO THE 
GUESTS 
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NOVIDADE NO RIO GRANDE 
DO SUL 

Se o seu passageiro estiver com 
viagem marcada para Bento 
Gonçalves (RS), a capital nacional 
do vinho, você pode hospedá-lo no 
recém-inaugurado Super 8, integrante 
da maior rede de hotéis econômicos 
do mundo e a quarta unidade da 
bandeira no Brasil. Localizado 
na RSC 470, ao lado do acesso 
principal do Vale dos Vinhedos e a 
poucos metros do pórtico de entrada 
da cidade, é uma ótima alternativa 
para quem quer aproveitar para 
conhecer a belíssima Serra Gaúcha.  

Os apartamentos, com projeto-
padrão e para não fumantes, 
apresentam design moderno, que 

valoriza o conforto do hóspede, 
e contam com TV de tela plana 
com canais a cabo, minibar, ar-
condicionado, cofre e wi-fi grátis 
de alta velocidade. Pessoas com 
necessidades especiais são mais 
que bem-vindas, e o hotel dispõe de 
quartos totalmente adaptados para 
bem recebê-las, além de oferecer 
uma estrutura que facilita o acesso a 
todas as instalações. 

O novíssimo Super 8 também 
surpreende com um delicioso café 
da manhã, o qual não é cobrado 
na diária, estacionamento gratuito e 
um lobby com conceito inteligente, 
espaço que o hóspede pode 
aproveitar para trabalhar ou fazer 
pequenas reuniões.

NEWS IN RIO GRANDE DO SUL 

If your passengers have a trip scheduled to 
Bento Gonçalves (RS), the national capital of 
wine, they can stay at the newly launched Super 
8, member of the largest network of economic 
hotels in the world, and the fourth unit of the flag 
in Brazil. Located on RSC 470, next to the main 
access to the Vineyard Valley and a few meters 
away from the entrance portal of the city, it is a 
great alternative for those who want to take the 
opportunity to meet the beautiful Serra Gaúcha.
The apartments with standard project, for non-
smokers, have a modern design that values the 
guest's comfort, and count on flat screen TV, 
cable channels, mini-bar, air-conditioner, safe, 
and free high-speed wi-fi. People with special 
needs are more than welcome, and the hotel 
have rooms that are well adapted to receive 
them, besides offering a structure that facilitates 
the access to all spaces.
The new Super 8 also surprises guests with a 
delicious breakfast, which is not charged, free 
parking lot and a lobby with an intelligent 
concept, since the guest can work or have small 
meetings in this space. 

ESTRUTURA DO SUPER 8, 
HOTEL RECÉM-INAUGURADO 
NA CIDADE DE BENTO 
GONÇALVES (RS)
STRUCTURE OF THE NEWLY 
LAUNCHED SUPER 8 HOTEL IN THE 
CITY OF BENTO GONÇALVES (RS)
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ENQUANTO ISSO, AO 
REDOR DO MUNDO...

Em âmbito internacional, o GRUPO 
TREND também tem novidades. 
Uma delas está atrelada ao 
fortalecimento da parceria com 
a Best Western Hotel & Resorts. 
No último mês de junho, a 
TREND Operadora e a SHOP 
HOTEL ampliaram a conexão 
com os 4.100 empreendimentos 
das marcas Best Western®, Best 
Western Plus®, Best Western 
Premier®, Executive Residency 
by Best Western℠, Vīb®, BW 
Premier Collection® and GLō℠ 
e suas respectivas categorias 
de apartamento, garantindo 
agilidade aos agentes de viagens 
no momento de efetuar as reservas. 

IN THE MEAN TIME, AROUND THE 
WORLD...

Internationally, the TREND GROUP also has 
News. One of them is related to strengthening 
the partnership with Best Western Hotel & 
Resorts. In June, TREND Operator and SHOP 
HOTEL increased the connection with the 
4,100 hotels from the brands Best Western®, 
Best Western Plus®, Best Western Premier®, 
Executive Residency by Best Western℠, Vīb®, 
BW Premier Collection® and GLō℠ and their 
respective apartment categories, ensuring 
agility to travel agents at the time of making 
reservations.
“This work as a group generates great 
competitive advantages to our clients, 
allowing the offer of a more qualified portfolio 
of this important hotel network, present in over 
100 countries and cities around the world”, 
celebrates Elisabete Leonardo, general 
manager of Connectivity at the TREND 
GROUP.
For Karen Schmidt, senior Sales manager for 
Latin America at Best Western, “the partnership 
with the TREND GROUP has excellent 
results and a potential to continue to grow, 
considering the expressive sales numbers that 
have been registered”.

“Esta atuação em conjunto gera 
grandes vantagens competitivas 
aos nossos clientes, permitindo a 
oferta de um portfólio de qualidade 
ainda maior desta importante rede 
hoteleira com atuação em mais 
de 100 países e localidades ao 
redor do mundo”, comemora 
Elisabete Leonardo, gerente-geral 
de Conectividade do GRUPO 
TREND.

Para Karen Schmidt, gerente de 
Vendas sênior para a América 
Latina da Best Western, “a 
parceria com o GRUPO TREND 
traz excelentes resultados e tem 
potencial para continuar se 
desenvolvendo, tendo em vista os 
números expressivos em vendas 
que vêm sendo registrados”.  

À DIREITA, PARTE DA FACHADA DO BEST WESTERN 
PLUS ISLAND PALMS HOTEL & MARINA NA CIDADE DE 
SAN DIEGO, CALIFÓRNIA. NO TOPO, ACOMODAÇÃO 
DO BEST WESTERN PARKWAY HOTEL TORONTO 
NORTH. E, LOGO ABAIXO, RECORTE DA ÁREA DE 
LAZER DO BEST WESTERN LAKE BUENA VISTA 
TO THE RIGHT, PART OF THE FACADE OF BEST WESTERN PLUS 
ISLAND PALMS HOTEL & MARINA, IN SAN DIEGO, CALIFORNIA. 
AT THE TOP, ACCOMODATION OF BEST WESTERN PARKWAY 
HOTEL TORONTO NORTH. AND RIGHT BELOW IT, PART OF THE 
LEISURE AREA AT BEST WESTERN LAKE BUENA VISTA



*Na saída de 12 de Fevereiro há uma parada adicional em Ilha Bela. Total: Norwegian Sun R$ 4035,00 para a saída de 13 de Dezembro.  
Condições: Cruzeiro por pessoa em cabine interna dupla com taxas portuárias, governamentais e taxas de serviços (gorjetas).  Impostos locais e afins não estão incluídos 
na tarifa acima.Não inclui tarifa aérea e eventuais despesas pessoais. Tarifas sujeitas à alterações e disponibilidade. Consulte para mais informações e condições gerais.

Reservas: São Paulo (11) 3041 7510 - Outras cidades 0800 770 7272

www.trendcruzeiros.com.br - cruzeiros@trendoperadora.com.br 
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GRUPO TREND LANÇA VERSÃO DIGITAL DO SEGUE VIAGEM – O 
ALMANAQUE DO VIAJANTE MODERNO, AJUDANDO VOCÊ A PRESTAR UMA 
MELHOR CONSULTORIA AO SEU CLIENTE E, CLARO, A VENDER MUITO MAIS

(WWW.SEGUEVIAGEM.COM.BR)

MORE COMPLETE, INTERACTIVE AND ACCESSIBLE 
THAN EVER
THE TREND GROUP LAUNCHES DIGITAL VERSION OF SEGUE VIAGEM – THE 
ALMANAC OF THE MODERN TRAVELER, AND HELPS YOU TO PROVIDE BETTER 
CONSULTANCY TO YOUR CLIENT, AND, OF COURSE, SELL MUCH MORE
Following the technological innovation that rules the Tourism field, the TREND GROUP 
surprised the Market by launching its new digital platform: www.segueviagem.com.br.
Segue Viagem – the Almanac of the Modern Traveler, up until now was a printed publication 
distributed every year to travel agents, containing information about the portfolio of products 
from TREND Operator. Now, it has been completely revised, after a poll made with the clients 
of the Group, to identify how to help them provide better consultancy and sell even more.

NOVIDADES

Acompanhando as inovações tecnológicas 
que regem o setor de Turismo, o 
GRUPO TREND surpreendeu o mercado 

ao lançar a sua nova plataforma digital:  
www.segueviagem.com.br. 
O Segue Viagem – o Almanaque do Viajante Moderno, 
até então uma publicação impressa distribuída 
anualmente aos agentes de viagens com informações 

FOTOS ARQUIVO TREND
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sobre o portfólio de produtos da TREND 
Operadora, foi completamente revisto 
após a realização de uma pesquisa com 
os clientes do Grupo para identificar como 
ajudá-los a prestar melhor consultoria e 
vender ainda mais.
Com base nas respostas e em estudos na 
busca por referências no Brasil e no exterior, 
o projeto passou a contar com guias de 
destinos de todo o mundo, blog com posts 
de dicas sobre viagens, conteúdo sobre os 
produtos oferecidos pelo Grupo, como é 
o caso de hospedagem (com filtros para 
se encontrar com facilidade hotéis para 
atender a necessidades específicas dos 
viajantes), parques, receptivos, locadoras 
de carros e marítimo, e a modernidade 
das redes sociais, a fim de que os próprios 
agentes possam compartilhar os seus 
conteúdos, como dicas e fotos de viagens.
Extremamente intuitiva e com design 
inovador, a plataforma é mobile friendly, 
ou seja, adaptada para navegação via 
tablets, smartphones e demais dispositivos 
móveis, o que favorece e simplifica o 
envio de conteúdo para o cliente. 
Ao acessar o Segue Viagem, o usuário 
consegue fazer buscas personalizadas 
por meio de filtros (perfil da viagem, 
estrutura da hospedagem, tipo de quarto 
e regime de alimentação são alguns 
deles) e, inclusive, comparar produtos, 
verificando, assim, o que melhor se 
adapta à sua pesquisa. 
“O Segue Viagem digital nasceu para 
gerar ainda mais valor à consultoria que 
os agentes de viagens prestam para 
os seus clientes, uma vez que agora 
eles podem contar com conteúdo de 
qualidade com a credibilidade TREND 
para repassar aos seus passageiros. 
Também estudamos diversas formas de 
facilitar a sua vida. Por exemplo: antes, 
quando um agente recebia a solicitação 
de reserva de um hotel em um determinado 
destino que aceite pet, levava horas para 
encontrar opções. Agora, com apenas 
um clique ele seleciona este e outros itens 
considerados essenciais pelo passageiro 
e a resposta aparece em tempo real”, 
afirma Thais Medina, gerente-geral de 
Marketing e Relações com o Mercado 
do GRUPO TREND.
De acordo com Dyogo Schroeder, 
diretor de Produtos Nacionais, os 
hoteleiros também ganham muito com 

VERSÃO DIGITAL DO SEGUE 
VIAGEM PERMITE FAZER BUSCAS 
PERSONALIZADAS DE MEIOS DE 
HOSPEDAGEM 
DIGITAL VERSION OF SEGUE VIAGEM ALLOWS 
MAKING PERSONALIZED SEARCHES OF HOTELS

Based on the answers and on studies looking for references 
in Brazil and abroad, the project began to count on guides 
of destinations from all over the world, a blog with travel 
tips, content about the products offered by the Group, as is 
the case of hotel (with filters to find the hotel that will meet the 
specific needs of the travelers), parks, shuttle services, car 
rentals and maritime, and the modernity of social network, 
so that the agents themselves can share their contents, like 
travel tips and pictures. 
Extremely intuitive, with innovative design, the platform is 
mobile friendly, that is, it is adapted for tablets, smartphones 
and other mobile devices, which favors and simplifies the 
action of sending content to the client.
By accessing Segue Viagem, the user can make personalized 
searches through filters (travel profile, hotel structure, type 
of room and number of meals are some of them), and also 
compare products, hence verifying what fits the search better.
“Digital Segue Viagem came to give even more value to 
the consultancy provided by travel agents to their clients, 
once they can now count on qualified content, with 
TREND credibility, to pass on to their passengers. We also 
analyzed several ways to make their lives easier. For example: 
before, when an agent received a request of reservation in a 
hotel that accept  pets, in a specific destination, he could take 
hours to find options. Now, with a single click he can select 
this and other items considered essential by the passenger, 
and the answer comes in real time”, says Thais Medina, 
general manager of Marketing and Relations with the Market 
at the TREND GROUP.
According to Dyogo Schroeder, director of National Products, 
hotel also gain a lot from the tool. “We surely don’t have a 
platform in the market today, addressed to travel agents, 
presenting national hotels as efficiently, with the number of 
details we work with. Digital Segue Viagem is a benefit for 
agencies and travelers, but also for hotels”, he says.
In this new way of selling trips, one of the differentials concerns 
the intelligent search system (bar at the top of the home at 
www.segueviagem.com.br). All it takes is typing the name of 

a ferramenta. “Com certeza não temos 
hoje no mercado uma plataforma para 
os agentes de viagens que apresente 
de melhor maneira a hotelaria nacional, 
com a riqueza de detalhes com a 
qual trabalhamos. O Segue Viagem 
digital é um ganho para as agências e 
viajantes, mas também para os meios de 
hospedagem”, afirma.
Nesta nova maneira de vender viagens, 
um dos diferenciais diz respeito ao 
sistema de busca inteligente (barra 
que fica no topo da home do www.
segueviagem.com.br). Basta digitar o 
nome do que se quer procurar – destino 
ou parte do nome de um hotel, por 
exemplo – para que o site apresente 
todas as postagens que dizem respeito 
àquele termo, otimizando o trabalho do 
agente. Vale mencionar ainda que as 
publicações estão relacionadas, ou seja, 
se o usuário procurar por Salvador, na 
mesma página com as dicas do destino 
haverá também indicações de hotéis, 
locadoras de carros, opções de passeios 
e demais serviços disponíveis no local.
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E VOCÊ, AGENTE, O QUE ACHA?
WHAT DO YOU THINK, AGENT?

NA ÁREA EXCLUSIVA DO AGENTE 
DE VIAGENS É POSSÍVEL ENCAMINHAR 
INFORMATIVOS POR E-MAIL AO PASSAGEIRO, 
INCREMENTANDO A CONSULTORIA OFERECIDA 
IN THE EXCLUSIVE TRAVEL AGENT AREA, IT IS POSSIBLE 
TO SEND NEWSLETTERS BY E-MAIL TO THE PASSENGER, 
IMPROVING THE CONSULTANCY

Ser inquieto, buscar inovação, desejo de encantar o 
cliente e proporcionar uma experiência agradável e 
segura são características de vencedores, de profissionais 

que sabem o que fazem, que incentivam e provocam mudanças 
visando à melhoria do setor. O Segue Viagem é a prova de que o 
GRUPO TREND trabalha para melhorar o dia a dia do agente de 
viagens e dos passageiros, já que mobilidade e acessibilidade a 
informações em tempo real fazem parte da bagagem do viajante 
moderno. Parabéns pela iniciativa e por mais esta ferramenta, que 
certamente ajudará o agente a estruturar a viagem do seu cliente 
de forma rápida, segura e com excelentes preços.”
“Being restless, looking for innovation, willing to charm the client and provide a pleasant 
and safe experience are characteristics of winners, professionals who know what they are 
doing, encouraging and causing changes aiming at improving the sector. Segue Viagem 
is the proof that the TREND GROUP works to improve the routine of travel agents and 

passengers, since mobility and accessibility to real time information are part of 
the modern traveler baggage. Congratulations for the initiative and for this 

new tool, which will certainly help the agent to structure your client’s trip 
fast, safely and with excellent prices.”

Marcello Restivo 
Tivolitur Viagens 

São Paulo (SP) 

O lançamento da versão digital do 
Segue Viagem vai ajudar o agente a 
vender mais e melhor. Nos dias atuais, 

nossa ansiedade gira em torno da informação 
rápida e assertiva, logicamente acompanhada 
de um produto competitivo. Com essas forças 
unidas em um único portal, tenho certeza de que 
o usuário terá mais propriedade para convencer 
e vender melhor para o seu cliente. Parabéns ao 
GRUPO TREND pela iniciativa.”  
“The launch of the digital version of Segue Viagem will 
help the agent to sell more and better. These days, our 
anxiety is all about fast and assertive information, obviously 
accompanied by a competitive product. With these 
forces together in a single website, I am sure the user will 

have more confidence to sell better. 
Congratulations to the TREND GROUP for 

the initiative.”  

Peterson Prado 
Avipam Turismo 

São Paulo (SP)

SÓ PRA VOCÊ!
Além de o trabalho de agentes de viagens 
como você ser valorizado em toda a 
ferramenta, clientes TREND contam com 
uma área exclusiva na qual encontram o 
conteúdo que consideram favorito, descontos 
com parceiros do GRUPO TREND e acesso 
rápido ao NATREND, ao Portal do Lazer e 
ao TRENDCURSOS, e uma ferramenta com 
a qual, em apenas um clique, você pode 
gerar informativos com o seu logo e contatos 
para enviar ao passageiro. Para conhecer 
as vantagens, basta acessar a Área do 
agente, no fim do portal, com o código da 
sua agência, login e senha utilizados para 
entrar no NATREND.

what you are looking for – destination or part of a name of 
a hotel, for example – and the website can present all posts 
concerning that term, optimizing the work of the agent. It is 
worth to mention that all publications are related, that is, if 
the user looks for Salvador, the same page will show tips 
of the destination, besides indications of hotels, car rentals, 
tours and other services available in the location.
JUST FOR YOU!
The tool not only appreciates the work of travel agents, 
like yourself. TREND clients can also count on an exclusive 
area in which they can find the content they consider to 
be a favorite, discounts with TREND GROUP partners, 
fast access to NATREND, to the Leisure website and to 
TRENDCURSOS, and a tool that will generate newsletters 
with your logotype and contacts to send the passenger with 
only one click. To know the advantages, access the agent’s 
Area, in the end of the website, with your agency code, 
login and password used to enter NATREND.



GRUPO TREND REFORÇA SUA LIDERANÇA, AGORA COM CINCO VICE-PRESIDENTES

Para garantir agilidade 
aos processos internos, 
prezar pela excelência 

operacional e construir cenários 
cada vez mais positivos para 
as suas empresas, o GRUPO 
TREND anunciou a promoção 
de três diretores a vice-
presidentes: Mário Antonio 
Couto (Operações Financeiras), 
Robson Gomes (Tecnologia) 
e Sergio Lopes (Engenharia 
Humana e Atendimento). 
Ao lado do vice-presidente 
executivo Leonardo Ortega e 
do presidente Luis Paulo LUPPA, 
eles compõem o Comitê 
Estratégico Operacional da 
holding.
“Estamos continuamente em 
busca de resultados mais 
imponentes, os quais só 
conseguiremos obter a partir 
da adoção de melhores 
práticas. E é exatamente 
isso o que esta mudança 
representa: foco, capacidade 
de trabalhar em equipe e visão 
de futuro. O comitê nasceu 
para que tenhamos ainda mais 
alinhamento nos nossos próximos 
passos”, ressalta LUPPA. 

INTERNACIONALIZAÇÃO 
CRESCENTE
Outra novidade importante 
diz respeito à contratação de 
Jay Santos. Após oito anos no 
Visit Orlando, o profissional 
assumiu a vice-presidência de 
Desenvolvimento de Negócios 
Internacionais, a fim de 
expandir ainda mais o leque 
de fornecedores e parceiros 
da holding no exterior. 
Santos está baseado em 
Orlando e tem como missão 
globalizar as atividades do 
grupo, que já demonstrou 
interesse em fortalecer a marca 
em âmbito internacional ao 
lançar a TREND TRAVEL USA 
em janeiro. “Nosso objetivo 
é alavancar as vendas em 
uma escala global, de modo 
que outras operadoras e 
brokers vejam a TREND como 
referência na compra de hotéis 
no país”, explica LUPPA. 

FIVE TIMES 
STRONGER
TREND GROUP 
REINFORCES STAFF WITH 
FIVE VICE-PRESIDENTS
To ensure agility to 
internal processes, care 
for operational excellence 
and build more and more 
positive scenarios for its 
companies, the TREND 
GROUP announced the 
promotion of three directors 
to vice-presidency: Mário 
Antonio Couto (Financial 
Operations), Robson 
Gomes (Technology) and 
Sergio Lopes (Human 
Engineering and Services). 
Next to the executive 
vice-president Leonardo 
Ortega and the CEO Luis 
Paulo LUPPA, they form 
the holding’s Strategic 
Operational Committee. 

“We are always trying to 
look for more imposing 
results, and they can only 
be obtained after adopting 
the best practices. And this 
is exactly what this change 
represents: focus, ability to 
work as a team and a view 
of the future. The committee 
was created so that our 
next steps can be more and 
more aligned”, says LUPPA.

GROWING 
INTERNATIONALIZATION 

Another important fact is the 
hiring of Jay Santos. After 
spending eight years at Visit 
Orlando, the professional 
took on the vice-presidency 
of International Business 
Development, in order 
to expand the number of 
suppliers and partners of the 
holding abroad.

Santos is based in Orlando 
e his mission is to make 
the group’s activities more 
global, since he showed an 
interest in strengthening the 
brand abroad by launching 
TREND TRAVEL USA, in 
January. “Our goal is to 
trigger the sales in a global 
scale, so that other operators 
and brokers can see TREND 
as a reference when it 
comes to buying hotels in the 
country”, says LUPPA.

MÁRIO ANTONIO COUTO RESPONDE PELO ADMINISTRATIVO, COMPRAS, CRÉDITO E COBRANÇA, 
FATURAMENTO, QUALIDADE E PROCESSOS E TESOURARIA. TAMBÉM É DIRIGENTE DE VENDAS DAS 

REGIONAIS SÃO PAULO E RIO DE JANEIRO NO QUE DIZ RESPEITO A RESULTADOS E METAS.
MÁRIO ANTONIO COUTO IS RESPONSIBLE FOR THE SECTORS OF ADMINISTRATION, PURCHASE, CREDIT 

AND CHARGING, INVOICING, QUALITY AND PROCESSES, AND TREASURIES. HE IS ALSO A SALES MANAGER 
IN THE REGIONALS OF SÃO PAULO AND RIO DE JANEIRO IN THE FIELDS OF RESULTS AND GOALS.

ROBSON GOMES ESTÁ À FRENTE DA ÁREA DE TECNOLOGIA DO GRUPO E DOS CANAIS DE 
E-COMMERCE E INTEGRAÇÕES XML.

ROBSON GOMES IS AHEAD OF THE GROUP’S TECHNOLOGY DEPARTMENT, AS WELL AS THE 
E-COMMERCE CHANNELS AND XML INTEGRATION.

LEONARDO ORTEGA É O RESPONSÁVEL PELAS DIRETORIAS DE PRODUTOS NACIONAIS 
E INTERNACIONAIS, CONTROLADORIA, INTELIGÊNCIA DE NEGÓCIOS E LAZER, ALÉM DE 

RESPONDER TAMBÉM PELOS DIRIGENTES DE VENDAS E PELAS GERÊNCIAS DE MARKETING, 
ADMINISTRAÇÃO DE VENDAS E DECISÕES ESTRATÉGICAS DO GRUPO. 

LEONARDO ORTEGA IS IN CHARGE OF THE BOARDS OF NATIONAL AND INTERNATIONAL PRODUCTS, 
CONTROLLERSHIP, BUSINESS AND LEISURE INTELLIGENCE, BESIDES RESPONDING FOR THE SALES DIRECTORS AND 

THE MANAGEMENTS OF MARKETING, SALES ADMINISTRATION AND STRATEGIC DECISIONS OF THE GROUP.

SERGIO LOPES LIDERA O COMITÊ ESTRATÉGICO OPERACIONAL E ATUA COM 
RECRUTAMENTO, SELEÇÃO, ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E GESTÃO DE DESEMPENHO 

E CARREIRA DOS COLABORADORES. TAMBÉM FAZ A GESTÃO DA ÁREA DE ATENDIMENTO 
CORPORATIVO E QUE DÁ SUPORTE ON-TRAVEL, PÓS-TRAVEL, PÓS-FATURAMENTO E AO 

PROGRAMA DE QUALIDADE DE ATENDIMENTO PARA TODAS AS ÁREAS DO GRUPO.
SERGIO LOPES LEADS THE STRATEGIC OPERATIONAL COMMITTEE AND WORKS WITH PERSONNEL 

RECRUITMENT, SELECTION, STAFF ADMINISTRATION, AS WELL AS MANAGEMENT OF THE PERFORMANCE AND 
CAREER OF THE COLLABORATORS. HE ALSO MANAGES THE CORPORATE SERVICES AND ASSISTS THE ON-
TRAVEL, POST-TRAVEL, POST-INVOICE AND THE SERVICE QUALITY PROGRAM FOR ALL AREAS OF THE GROUP. 

CINCO VEZES 
MAIS FORTE

TIME DE VICE-PRESIDENTES TEAM OF VICE-PRESIDENTS

JAY SANTOS VISA CONQUISTAR NOVAS PARCERIAS, INVESTIR EM MERCADOS NO 
EXTERIOR E FIRMAR ALIANÇAS ESTRATÉGICAS, ALÉM DE ALAVANCAR A VENDA DE BRASIL 

PARA O MUNDO E CONSOLIDAR AINDA MAIS O PRODUTO ORLANDO POR MEIO DO 
RELACIONAMENTO COM PARCEIROS LOCAIS.

JAY SANTOS WANTS TO MAKE NEW PARTNERSHIPS, INVEST IN MARKETS ABROAD AND 
ESTABLISH STRATEGIC ALLIANCES, BESIDES TRIGGERING THE SALES OF BRAZIL TO THE WORLD, 

CONSOLIDATING THE PRODUCT ORLANDO BY RELATING TO LOCAL PARTNERS.
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SHOP HOTEL REGISTRA CRESCIMENTO EXPRESSIVO NO SEGUNDO TRIMESTRE 
DO ANO, ALAVANCA VENDAS E RESSALTA QUALIDADE NO ATENDIMENTO

A forte atuação da SHOP HOTEL, 
sobretudo no que diz respeito 
à disponibilização de tarifas 

extremamente competitivas aos agentes 
de viagens, rendeu frutos e números para 
lá de positivos: entre março e maio deste 
ano, o volume de vendas cresceu 75% 
se comparado ao verificado no mesmo 
período de 2015. São Paulo liderou 
o ranking das cidades mais vendidas, 
seguida por Rio de Janeiro (RJ), Fortaleza 
(CE), Brasília (DF) e Porto Alegre (RS).
Este incremento está diretamente relacionado 
à quantidade de consultas efetuadas via 
NATREND – e a empresa também tem sido 
bem-sucedida neste quesito. “Nestes três 
meses, as consultas tiveram aumento de 43% 
em relação ao ano passado”, comemora 
Marcelo Turim, diretor da SHOP HOTEL. 
QUALIDADE AO ALCANCE DA MÃO
É fácil entender o porquê deste cenário 
tão promissor: a companhia tem uma 
equipe supercapacitada, que atende 
com agilidade e eficiência às solicitações 
recebidas dos agentes. Os principais 
canais de atendimento são o chat e o 
e-mail, utilizados principalmente durante o 
horário comercial. “O grande diferencial 
de ambos é a agilidade, já que, em 
questão de segundos, o cliente está em 

SORRINDO À TOA

SMILE FROM EAR TO EAR
SHOP HOTEL REGISTERS EXPRESSIVE GROWTH IN THE 
SECOND TRIMESTER OF THE YEAR, TRIGGERS ASLES 
AND EMPHASIZES THE QUALITY IN SERVICE
The constant work of SHOP HOTEL, especially regarding the 
availability of extremely competitive rates to travel agents, resulted 
in very positive numbers: from March to May, 2016, the volume of 
sales increased 75% in comparison to the same period in 2015. 
São Paulo led the ranking of most sold cities, followed by Rio de 
Janeiro (RJ), Fortaleza (CE), Brasília (DF) and Porto Alegre (RS). 
This increment is directly associated with the number of 
consults made via NATREND - and the company has also 
been successful in this matter. "In these three months, consults 
increased 43% in relation to last year", celebrates Marcelo 
Turim, director of SHOP HOTEL.
QUALITY WITHIN REACH
It is easy to understand why this scenario is so promising: the 
company has a super-skilled team, which fast and efficiently 
answers the requests from the agents. The main channels are the 
chat and the e-mail, mainly used during business hours. "The great 
differential of both channels is speed; in a matter of seconds, the 
client is in touch with one of the consultants. He does not have 
to be in a waiting line, and has simple and fast access from 
anywhere; all the answers are written down", explains Alexandre 
Ramos, Sales and Relationship supervisor of the company.
The on-line service is one of the trademarks, but clients who 
need support from 6 p.m. to 8 a.m. should use the phones on 
call, when most demands are emergencies. "For any channel, 
on any day and at any time, the agents know they can count 
on us. Quality, speed to solve the problems and respect for 
the client are three of the pillars sustaining our service, and we 
can attribute our positive numbers to this continuous process of 
improvement", says Ramos.
HOW DOES THE SERVICE WORK?
From Monday to Friday, from 8 a.m. to 6 p.m., the service is 
via chat (available in the website)
From 6 p.m. to 8 a.m., the service is over the phone: (11) 
3123-8555 (São Paulo) or 0800 015 3315 (other cities). 
An e-mail can also be sent to atendimento@shophotel.com.
br (clients) or negocios@shophotel.com.br (suppliers). On 
weekends and holidays, service is 24 hours.

Quero dar os parabéns a toda a equipe que faz o atendimento 
da SHOP HOTEL. Houve mudanças para melhor atender a 

nós, agentes, e aos poucos surgiram oportunidades para aprimorar 
a ferramenta e também o relacionamento com os colaboradores da 
empresa. A companhia tem tarifas competitivas, sistema on-line e bom 
relacionamento, ingredientes básicos para o sucesso.”
“I want to congratulate the SHOP HOTEL team. There have been changes to 
serve us, agents, better, and little by little new opportunities came to Improve the 
tool, as well as the relationship with the company's collaborators. The company 

has competitive rates, on-line system and good relationship, basic 
ingredients for success."

André Carlos Pessoa de Albuquerque
ABS Travel

Recife (PE)

A expansão do GRUPO TREND, a partir da chegada 
da SHOP HOTEL, facilitou significativamente o dia a dia 

da minha agência, tanto na variedade de produtos on-line – o 
que economiza muito tempo –, quanto no suporte pós-venda e 
pós-faturamento. A boa vontade da mão de obra, aliada a um 
sistema robusto e funcional, tem feito toda a diferença.”
"The expansion of the TREND GROUP, with the arrival of SHOP HOTEL, has 
made the routine in my agency significantly easier, both in the variety of on-line 
products - which saves time -, and in the post-sales and post-invoicing support. 

The good service of the staff, allied to a robust and functional 
system, has made all the difference."

Diego Oliveira
Trend Tour Viagens e Turismo

Florianópolis (SC)

AGORA É COM VOCÊ, AGENTE!

contato com um dos consultores. Ele 
não precisa encarar fila de espera, tem 
acesso simples e rápido de onde estiver e 
fica com todas as respostas por escrito”, 
explica Alexandre Ramos, supervisor de 
Vendas e Relacionamento da empresa. 
O atendimento on-line é uma das marcas 
registradas, mas quem precisa de suporte 
entre 18h e 8h deve recorrer aos telefones 
do plantão, período em que a maior parte 
das demandas é emergencial. “Apesar 
do canal escolhido, em qualquer dia e 
horário os agentes sabem que podem 
contar conosco. Qualidade, velocidade na 
resolução de problemas e respeito ao cliente 
são três dos pilares que sustentam o nosso 
atendimento, e podemos atribuir nossos 
bons números a este contínuo processo de 
aprimoramento”, declara Ramos.

NOW IT IS UP TO YOU, AGENT!

COMO FUNCIONA O ATENDIMENTO?
De segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, o 
atendimento é pelo chat (disponível no site).  
Entre 18h e 8h é pelo telefone: (11) 3123 8555 
(São Paulo) ou 0800 015 3315 (outras cidades). 
Um e-mail também pode ser enviado para 
atendimento@shophotel.com.br (clientes) ou 
negocios@shophotel.com.br (fornecedores). 
Aos fins de semana e feriados o atendimento é 24h.
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RECÉM-LANÇADA, EMPRESA DO GRUPO TREND SURGE PARA ATENDER À 
DEMANDA DO SETOR DE VIAGENS E TURISMO POR SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS

De olho na crescente necessidade 
do mercado por soluções 
tecnológicas de alto padrão, o 

GRUPO TREND anunciou, em maio, o 
lançamento de sua mais nova empresa: 
a TREND TECH. A companhia nasce com 
uma equipe de 70 pessoas, originárias 
do departamento de Tecnologia da 
Informação da TREND Operadora, e com 
o objetivo de desenvolver ferramentas que 
auxiliem a indústria de viagens como um 
todo, atendendo agências de viagens, 
hoteleiros e demais players que compõem 
a cadeia produtiva do setor.
PRODUTOS AO ALCANCE DA MÃO
O NATREND Extranet inaugurou o portfólio 
de produtos. Com layout bastante similar 
ao NATREND, portal de reservas do 
grupo, surgiu com o intuito de automatizar 
e oferecer um controle maior aos 
fornecedores de serviços sobre a gestão de 
reservas, sejam elas efetuadas pela TREND 
ou não, tendo em vista que, hoje, a maior 
parte dos processos é feita manualmente. 
“A plataforma permite que eles cadastrem 
produtos como transfers e receptivo, por 
exemplo, com agilidade e de forma on-

BEM-VINDA, TREND TECH

WELCOME, TREND TECH
NEWLY-LAUNCHED COMPANY IN THE TREND GROUP 
COMES TO MEET THE DEMAND OF THE TRAVEL AND 
TOURISM FIELD FOR TECHNOLOGICAL SOLUTIONS
Looking at the growing need of the Market for high-standard 
technological solutions, the TREND GROUP announced, 
in May, the launch of its newest company: TREND TECH. 
The company has a team of 70 people coming from the 
Information Technology department at TREND Operator, with 
the objective of developing tools to assist the travel industry 
as a whole, working for travel agencies, hotels and other 
players composing the productive chain of the sector.
PRODUCTS WITHIN REACH
NATREND Extranet opened the portfolio of products. The layout 
is similar to that of NATREND, reservations website of the group, 
and the objective was to automatize and offer more control to 
service suppliers regarding the management of reservations, 
both made by TREND and not, considering that, nowadays, 
most processes are manual. “The platform allows them to register 
products such as shuttle services, fast and virtually, and to let them 
manage their financial flow more efficiently”, explains Alexandre 
Cordeiro, general manager at TREND TECH.
Despite being addressed to service suppliers, NATREND 
Extranet also brings advantages to travel agents. Among 
them, it is worth to mention the increasing variety of products 
to be offered to the passenger, representing more sales 
arguments and the possibility of following up, in real time, the 
items added to the system by the supplier, thus favoring the 
elaboration of complete packages for the clients. 
The second product is TREND Web Pack, focused on hotels. 
Through this system, hotels can count on their own website, 
optimized with resources such as SEO and Analytics 
(making the search using tools like Google faster), totally 
responsive (adapted for smartphones and other mobile 
devices) and with a very intuitive control panel. 
The company will soon present, for the entire sector, another 
product – this time, addressed to the travel agents. 

line, e que gerenciem de modo mais eficaz 
o seu fluxo financeiro”, explica Alexandre 
Cordeiro, gerente-geral da TREND TECH. 
Apesar de ser destinado aos prestadores 
de serviço, o NATREND Extranet também 
traz vantagens ao agente de viagens. 
Entre elas, vale destacar a ampliação 
do leque de produtos a serem oferecidos 
ao passageiro, o que representa mais 
argumentos de vendas, e a possibilidade 
de acompanhar em tempo real o que 
os fornecedores adicionam ao sistema, 
favorecendo a elaboração de pacotes 
cada vez mais completos para os clientes. 
O segundo produto é o TREND Web 
Pack, com foco no mercado hoteleiro. 
Por seu intermédio, os hotéis passam a 
contar com um site próprio, otimizado 
por recursos como SEO e Analytics (o que 
agiliza a busca por meio de ferramentas 
como o Google), totalmente responsivo 
(adaptado para smartphones e demais 
dispositivos móveis) e com um painel de 
controle bastante intuitivo.
A empresa apresentará em breve, para 
todo o setor, mais um produto, desta vez 
destinado aos agentes de viagens.

ABAIXO, ROBSON GOMES, VICE-
PRESIDENTE DE TECNOLOGIA DO 
GRUPO TREND, E ALEXANDRE 
CORDEIRO, GERENTE-GERAL DA 
TREND TECH 
BELOW, ROBSON GOMES, VICE-PRESIDENT 
OF TECHNOLOGY AT THE TREND GROUP, AND 
ALEXANDRE CORDEIRO, GENERAL MANAGER 

AT TREND TECH 
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O QUE PENSAM OS 
AGENTES DE VIAGENS 

Recebemos a visita da equipe 
da TC WORLD promovendo seu 
trabalho, a qual foi de muita 

utilidade para nós, pois, entre outras 
coisas, tiraram dúvidas e nos esclareceram 
sobre como utilizar o sistema. Desta forma, 
gradativamente promovemos um fluxo maior 
de emissões e reservas.”
"We were visited by the TCW team, promoting 
their work, and that was very useful to us; among 
other things, they clarified our doubts and taught 
us how to use the system. Therefore, we gradually 

promote a larger flow of issuance and 
reservations."

Rogério Arantes 
Salt Viagens e Turismo
Curitiba (PR)

Acho que a blitz que a TC WORLD 
vem promovendo representa uma 
iniciativa muito importante para nós, 

agentes de viagens, pois temos a oportunidade 
de tirar nossas dúvidas sobre o sistema e 
expormos nossas queixas, quando necessário, 
para incrementar ainda mais o atendimento. 
Em contrapartida, a equipe nos traz novidades 
e informações úteis, como campanha de 
vendas, comissionamentos e mudanças de 
políticas das companhias aéreas, para nos 
atualizarmos e repassarmos as informações aos 
nossos clientes no intuito de melhor atendê-los.”
"I think the blitz that has been promoted by TC WORLD 
represents a very important initiative for us, travel agents, 
because we get to clarify our doubts about the system 
and expose our complaints, when necessary, to increment 
the service. On the other hand, the team brings us 
useful news and information, besides sales campaigns, 
commissions and changes in airlines' policies, so that we 

can update and pass on the information to 
our clients in order to serve them better."

Quésia Castro 
Belle Mundi Turismo
Salvador (BA)

WHAT DO TRAVEL AGENTS THINK?

TC WORLD INVESTE EM BLITZ, SE APROXIMA DO AGENTE DE 
VIAGENS E TEM PLANOS DE EXPANSÃO PELO BRASIL

Com menos de um ano de operações, a 
TC WORLD já é percebida no setor de 
viagens e turismo como uma das conso-

lidadoras aéreas mais promissoras do mercado, 
tendo em vista o grande volume de emissão de 
bilhetes em âmbito nacional e internacional. E, 
para alavancar estes números, a companhia 
vem apostando em um relacionamento cada 
vez mais estreito com os agentes de viagens.
Desde dezembro a empresa está realizando a 
Blitz Aérea, ação que permite conhecer melhor 
cada cliente e, de quebra, oferecer capacitações 
sob medida, que explorem ao máximo as 
ferramentas disponibilizadas aos profissionais. 
“O objetivo é prestar uma consultoria completa 
e favorecer o trabalho do agente, de maneira 
que ele obtenha um desempenho ainda mais 
positivo e atenda o passageiro final com 
eficácia redobrada”, explica André Khouri, 
presidente da TC WORLD. 
DE PORTA EM PORTA
A ideia da blitz surgiu da necessidade de 
acompanhar de perto as agências que já 
comercializam serviços terrestres, representando, 
assim, uma excelente oportunidade para 
ressaltar as vantagens que elas teriam ao 
incorporarem o aéreo em seus pacotes e 
transações corporativas. 
“A programação contempla destinos de 
todo o Brasil, totalizando 2.400 clientes. O 
relacionamento mais próximo com cada um 
deles nos permite oferecer soluções sob medida 
e esclarecer quaisquer dúvidas referentes ao 
produto e à utilização do sistema, atendendo 
com eficiência crescente às necessidades 
dos agentes de viagens e, ao mesmo tempo, 
reiterando o enorme potencial do aéreo ao ser 
adicionado aos pacotes. A blitz é fundamental 
para o nosso planejamento estratégico e 
garante a tomada de decisões mais assertivas, 
que têm como base as informações obtidas 
diretamente nas agências”, comenta Esequiel 
Santos, diretor de Vendas da TC WORLD.
Até o momento, a blitz já passou por cidades 
como Aracaju, Brasília, Campinas, Caxias 
do Sul, Curitiba, Fortaleza, Maceió, Porto 
Alegre, Recife, Ribeirão Preto, Salvador, São 
José dos Campos, São Paulo e Sorocaba.

RELACIONAMENTO QUE FAZ A DIFERENÇA

RELATIONSHIP THAT MAKES A 
DIFFERENCE
TC WORLD INVESTS IN BLITZ, GETS 
CLOSE TO TRAVEL AGENTS AND 
PLANTS TO EXPAND ACROSS BRAZIL

With less than one year of operations, 
TC WORLD is already known in the 
travel and tourism sector as one of the 
most promising airline consolidators in 
the market, considering the large volume 
of ticket issuance, both nationally and 
internationally. And to trigger these 
numbers, the company has been 
working on narrowing the relationship 
with travel agents. 

Since December, the company has 
been developing the Airline Blitz; this 
action allows knowing each client better, 
besides offering customized trainings 
that can explore the tools available to 
professionals as much as possible. "The 
goal is to provide complete consultancy 
services and favor the agents' work so 
that they can perform better and serve the 
final passenger more efficiently", explains 
André Khouri, CEO of TC WORLD.

FROM DOOR TO DOOR

The idea of the blitz came up from 
the need to watch the agencies that 
already sell land services closely, thus 
representing an excellent opportunity 
to point out the advantages they would 
have by incorporating the airline in their 
packages and corporative transactions.

"The program contemplates destinations 
from all over the country, accounting 
for 2,400 clients. A closer relationship 
with each of them allows us to offer 
customized solutions and clarify any 
doubts regarding the product and the 
use of the system, efficiently meeting the 
increasing needs of travel agents and, 
at the same time, reassuring the great 
potential of the airline by the addition of 
packages. The blitz is essential for our 
strategic planning and guarantees more 
assertive decision making, based on the 
information obtained directly from the 
agencies", says Esequiel Santos, Sales 
director at TCW.

Up until now, the blitz has been through 
cities like Aracaju, Brasília, Campinas, 
Caxias do Sul, Curitiba, Fortaleza, 
Maceió, Porto Alegre, Recife, Ribeirão 
Preto, Salvador, São José dos Campos, 
São Paulo and Sorocaba.
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TREND TRAVEL USA APRESENTA NOVIDADES E INCREMENTA 
PORTFÓLIO DO GRUPO TREND

O GRUPO TREND não para! 
E, com poucos meses de 
operação nos Estados Unidos 

com a TREND TRAVEL USA, já está 
fortalecendo o seu nome no exterior, 
trazendo novas negociações e 
produtos para o seu portfólio, os quais 
representam diversão garantida para 
clientes dos mais diferentes perfis com 
destino à Terra do Tio Sam.
“Com todas essas novidades, a 
TREND TRAVEL USA, juntamente com 
a sua principal marca, a TREND FUN 
FLORIDA, confirma o seu compromisso 
com os agentes de viagens, que inclui 
a busca por condições especiais, 
serviços de excelência e diferenciais 
exclusivos. Por meio dos nossos acordos 
e parcerias, vamos tornar as viagens aos 
Estados Unidos ainda mais desejadas 
e completas”, comemora Jay Santos, 
head da companhia e vice-presidente 
de Desenvolvimento de Novos Negócios 
Internacionais do GRUPO TREND.  

YES, WE CAN!

YES, WE CAN!

TREND TRAVEL USA PRESENTS NEWS 
AND INCREMENTS PORTFOLIO OF 
THE TREND GROUP

The TREND GROUP can't get enough! 
After only a few months working in the 
United States, with TREND TRAVEL USA, 
it is already strengthening its brand 
abroad and bringing new negotiations 
and products to its portfolio, which 
represent guaranteed fun for clients 
with different profiles heading to Uncle 
Sam's land. 
"With all of these new items, TREND 
TRAVEL USA, together with its main 
brand, TREND FUN FLORIDA, confirms 
its commitment with travel agents, 
which includes the search for special 
conditions, excellence services and 
exclusive differentials. With our deals 
and partnerships, we will make trips to 
the United States even more interesting 
and complete", celebrates Jay Santos, 
head of the company and vice-president 
of Development of New International 
Businesses at the TREND GROUP.
Cirque du Soleil In Las Vegas: the 
partnership with the largest circus 
company in the world aggregates 
agility to the sales for the travel agent, 
with guaranteed responses in up to 24 
hours, and direct commercialization 
of tickets with confirmation. Another 
advantage is that, from now on, 
agents can offer numbered seats to the 
passengers.
Exclusive packages in California: 
TREND TRAVEL USA has explored 
the North-American regions and, 
via TREND Operator, got a 25% 
discount to sell exclusive combos in the 
irresistible cities of Los Angeles and San 
Francisco. The combos include a city 
tour or a beach tour, a ride around the 
outlets and tickets for the theme parks 
Disneyland and Universal Studios.
Orlando City Soccer: contract renewed! 
TREND TRAVEL USA scored and made 
TREND one of the official resellers of the 
team in Brazil. As a benefit for the travel 
agents, the operator will continue to 
provide the best prices in the market and 
guaranteed seats so the passenger can 
enjoy the emotion of the matches up close.

Cirque du Soleil in Las Vegas: a parceria 
com a maior companhia de circo do mun-
do agrega muito mais agilidade às ven-
das do agente de viagens, com respostas 
garantidas em até 24 horas e comerciali-
zação direta de ingressos com confirma-
ção. Outra vantagem é que, a partir de 
agora, os agentes podem oferecer assen-
tos marcados aos seus passageiros.

Orlando City Soccer: contrato renovado! 
A TREND TRAVEL USA fez um gol de pla-
ca e garantiu a TREND como uma das 
revendedoras oficiais do time no Brasil. 
Como benefício para os agentes de via-
gens, a operadora continuará oferecen-
do os melhores preços do mercado e lu-
gares garantidos para o passageiro curtir 
de pertinho toda a emoção dos jogos.

Pacotes exclusivos na Califórnia: a 
TREND TRAVEL USA desbravou as 
regiões norte-americanas e conseguiu 
para as vendas via TREND Operadora 
desconto de 25% em combos 
exclusivos nas irresistíveis cidades 
de Los Angeles e São Francisco. Os 
combos incluem city tour ou beach 
tour, passagem por outlets e ingressos 
para os parques temáticos Disneyland 
e Universal Studios. 
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Comissionamento sobre diárias, proteções e taxa;

Conteúdo 100% on-line;

As principais locadoras nacionais e internacionais 
em um único portal;

Postos avançados das locadoras na operação;

Equipe de atendimento especializada;

Plantão 24 horas;

Pronto atendimento via chat;

Plataforma integrada aos sistemas 
ARGOT IT (TMS) e LEMONTECH.

COM QUATRO RODAS, VOCÊ VAI MAIS LONGE.
Os melhores produtos e condições especiais para locação de 

carros no Brasil e no mundo: conte com a gente.

CENTRAL DO CARRO TREND: qualidade, comodidade e segurança com as melhores tarifas do mercado.

Condições gerais: *Regional I **Regional A ***Consulte a Central do Carro para maiores informações.  As tarifas podem sofrer reajustes sem aviso prévio.

PREÇOS REDUZIDOS.

Diária a partir de: 
R$105,00** (Grupo B), 
Além de pontuação para o emissor no Reserve Já e 
Ganhe da Unidas***.

CLUBE RED BRASIL DA AVIS.

Pontuação para o emissor no 

Clube Red Brasil da Avis, conforme 

regulamento da promoção***.

TARIFA MENSAL GRUPO C*.

A partir de: 
R$1.659 ,72*

PREÇOS REDUZIDOS.

Diária a partir de: 
R$115,00* (Grupo C), 

PREÇOS REDUZIDOS.

Diária a partir de: 
R$105,00** (Grupo B), 

Em caso de dúvida, contate sempre a Central do  Carro. Toll free: 0800 770 8555 tel: 55 11 31238555 opção 2, depois 1.

/Trendoperadora @trendoperadora instatrendoperadora

E mais:
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24 HORAS EM...

SABORES, CORES E BELAS PAISAGENS: OS PILARES DA TRADICIONALÍSSIMA 
CAPITAL PERNAMBUCANA EM UM ROTEIRO RECHEADO DE ATIVIDADES

THE SPECIAL APPEALS AND CHARM OF RECIFE
FLAVORS, COLORS AND BEAUTIFUL LANDSCAPES: THE 
PILLARS OF THE TRADITIONAL CAPITAL OF PERNAMBUCO IN 
A TOUR FILLED WITH ACTIVITIES
With its abundant rivers and bridges, it is not by chance that Recife 
is also known as the “Brazilian Venice”. And typically Brazilian 
characteristics stand out in this European charm: white-sand 
beaches, rich gastronomy, regional parties, cozy population… It is 
easy to understand why the capital of Pernambuco is the sweetheart 
of tourists of all ages and nationalities. 
Be it on vacation or on business, good memories and incredible pictures 
will surely be a result of the visit – after all, no one can resist a sunny sky 
or the attractions that can only be found in this piece of Pernambuco. 
But if your passenger has only 24 hours to enjoy the destination, this is 
not a problem at all! Segue Viagem has prepared an exclusive tour with 
great tips for a whole day of surprises and charms. Check them out!

Com 7 km de extensão e paisagens deslumbrantes, a praia é ideal para 
começar o dia pedalando pela belíssima orla ou com uma caminhada 
despreocupada. A infraestrutura completa inclui desde quiosques equipados 
com chuveiros a áreas reservadas para a prática de esportes – não é difícil 
passar uma manhã inteira por ali, apenas observando o esverdeado do mar se 
perder no horizonte. Vale, no entanto, um alerta: já foram registrados ataques 
de tubarão no vaivém aparentemente dócil das ondas, o que significa que é 
preciso ficar alerta aos avisos que indicam onde é proibido entrar na água.

With 7 km of extension and astounding landscapes, the 
beach is ideal to start the day riding a bike along the 
coast or walking carelessly. Its complete infrastructure 
includes tents equipped with showers and private areas 
to practice sports – it is not difficult to spend a morning 
there, just looking at the green, deep ocean. However, it is 
important to remember: shark attacks have been registered 
in the apparently gentle come and go of the waves, which 
means it is important to pay attention to the warnings 
indicating places where it is forbidden to enter the water. 
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OS ENCANTOS E O CHARME ESPECIAL 

DE RECIFE

9h PRAIA DE BOA VIAGEM
BOA VIAGEM BEACH

Com toda a sua abundância de rios e pontes, não é à 
toa que Recife também é conhecida como “a Veneza 
brasileira”. E em meio a este charme com toque europeu 

sobressaem características tipicamente brasileiras: praias de 
areia branquinha, rica gastronomia, festas regionais, população 
acolhedora... É fácil entender por que a capital pernambucana 
é a queridinha de turistas de todas as idades e nacionalidades. 
Seja nas férias ou por conta de uma reunião de negócios, boas 
recordações e fotos incríveis estão garantidas – afinal, não há 
quem resista ao céu ensolarado ou aos atrativos que só este 
pedacinho de Pernambuco tem. Mas se o seu passageiro tiver 
apenas 24 horas no destino, este não é um problema! A Segue 
Viagem preparou um roteiro exclusivo que reúne dicas imperdíveis 
para um dia inteirinho de surpresas e encantos. Confira! 
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AGENTE LEVA!
Hospede em Recife com a TREND. O pacote de 3 noites no Radisson Recife, 
com café da manhã, transfer in/out, city tour e seguro-viagem, está a partir de 
10x R$ 75.

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

Depois de uma manhã de atividades físicas e de renovação das 
energias, o restaurante Parraxaxá é uma ótima opção para se deliciar 
com a culinária regional. Dependendo do ponto da praia em que o 
viajante estiver, é possível ir andando até a unidade de Boa Viagem e 
aproveitar mais um pouquinho desta paisagem que é pura beleza. A 
decoração imita as casas do sertão nordestino, com móveis rústicos e 
panelas de barro, e no cardápio estão mais de 100 tipos diferentes de 
pratos. Entre as sobremesas, o pudim de rapadura e o bolo Souza Leão 
são os mais procurados, além, é claro, das incomparáveis tapiocas.

A rua, que traz no nome uma homenagem à Casa da Moeda, 
construída pelos holandeses por volta de 1645, hoje é o lugar mais 
indicado para curtir a noite recifense. Entre os vários bares e lancho-
netes boêmias, cujas portas não têm hora para fechar, o destaque 
vai para um restaurante superbadalado, que também se chama 
Casa da Moeda. O menu contempla o que há de mais gostoso 
na gastronomia da região, mas o grande diferencial do empreen-
dimento está na música ao vivo e no agito garantido ao turista, que 
se despede do destino em um ambiente que é a cara da cidade.

A 20 minutos de táxi do restaurante está a Praça Rio Branco, 
que abriga o chamado Marco Zero, o exato ponto de onde 
começam as medidas oficiais de distâncias a partir da cidade. 
Vale aproveitar a visita para conferir o Mercado de Artesanato, 
bem pertinho dali e com mais de 16 mil peças fabricadas 
pelos mais de 500 artesãos locais. O passageiro não apenas 
vai encontrar ótimas opções de lembrancinhas, mas, também, 
pode conferir a exposição permanente das obras premiadas 
na Feira Nacional de Negócios do Artesanato.

Square Rio Branco is a 20-minute taxi ride away from the restaurant and has the 
famous Ground Zero, the exact point where the official distances are measured in 
the city. It is worth to check out the Craft Market, which is close by and has over 
16 thousand pieces manufactured by more than 500 local artists. The passenger 
will not only find great souvenirs, but will also be able to check out the permanent 
exhibit of the awarded pieces in the National Craft Business Fair.

After a whole morning of physical activities and renewed energies, the Parraxaxá restaurant is a 
great option to appreciate regional culinary. Depending on the place where the visitor is at the 
beach, it is possible to walk to the unit in Boa Viagem and enjoy the beautiful landscape a little bit 
more. Its decoration imitates the houses in the Northeast countryside, with rustic furniture and clay 
pans; the menu has over 100 different types of dishes. Among the desserts, the most famous ones 
are the brown sugar and the Souza Leão cake, besides, of course, the incomparable tapiocas.

The street, named after the Treasury built by the Dutch around 1645, is now the 
most recommended place to enjoy the nightlife in Recife. Among the several 
bohemian bars and snack places – open all night long, the trendy restaurant 
also called “Casa da Moeda” stands out. The menu includes the best of regional 
gastronomy, but the place’s major differential for tourists is the live music and the 
agitated vibe. It is the perfect place to say goodbye to the city.

DIVULGAÇÃO CASA DA MOEDA

DIVULGAÇÃO RESTAURANTE PARRAXAXÁ

SHUTTERSTOCK18h

14h

12h

RUA DA MOEDA

MARCO ZERO

RESTAURANTE PARRAXAXÁ

RUA DA MOEDA

GROUND ZERO

PARRAXAXÁ RESTAURANT
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ARUBA EM DESTAQUE

Dona de algumas das praias mais famosas do 
mundo, Aruba é um verdadeiro paraíso tropical 
situado em uma pequena ilha ao norte da 

Venezuela, habitado por um simpático povo cuja cultura 
teve influência holandesa, espanhola, venezuelana e 
caribenha. Com paisagens de tirar o fôlego já pelas 
janelinhas do avião, de praticamente qualquer ângulo se 
consegue fotos dignas de cartões-postais.
As maravilhas naturais do país conquistam lugar 
especial no coração dos apaixonados pelo sol e 
calor: a temperatura gira em torno dos 28°C o ano 
todo e são raros os períodos de chuva. E nada melhor 
do que aproveitar o céu sem nuvens em uma das 
muitas praias arubanas, com faixas de areia branca e 
mar em delicados tons esverdeados. A Segue Viagem 
selecionou as melhores opções de praias para você 
organizar um roteiro surpreendente. Embarque nesta 
viagem de águas cristalinas!

FOTOS ARUBA TOURISM AUTHORITY (ATA)

CONHEÇA A MELHOR MANEIRA DE EXPLORAR ESTA ILHA 
CARIBENHA APAIXONANTE, DE BELEZAS PARADISÍACAS

SOL E MAR O ANO INTEIRO

EAGLE BEACH
Eleita a melhor praia do Caribe pelo 
jornal norte-americano USA Today, 
Eagle Beach arranca suspiros com 
os tons azulados de suas dóceis 
águas. Um pouco menos badalada 
do que a vizinha Palm Beach, desfruta 
infraestrutura completa, que inclui amplo 
estacionamento, áreas de piquenique 
e inúmeras opções de atividades no 
oceano com equipamentos motorizados.

ARUBA: SUN AND SEA ALL YEAR LONG
LEARN THE BEST WAY TO EXPLORE THIS ENCHANTING 
CARIBBEAN ISLAND OF PARADISIAC BEAUTIES
With some of the most famous beaches in the world, Aruba is a true 
tropical paradise placed in a small island to the North of Venezuela, 
inhabited by a nice people whose culture was influenced by the Dutch, 
the Spanish, the Venezuelan and the Caribbean. With breathtaking 
scenarios that can be spotted through the airplane windows, visitors can 
get postcard pictures from practically any angle. 
The country’s natural wonders have a special place in the heart of those 
who love the sun and the heat: temperature is around 28°C all year long, 
and rains are rare. There is nothing better than enjoying the cloudless sky in 
one of the beaches of Aruba, with white sand and sea with delicate tones 
of green. Segue Viagem selected the best beaches for you to organize a 
surprising tour. Come on this crystal clear water trip!

PALM BEACH
Se alguma vez você parou para imaginar como seria uma praia 
tropical, então provavelmente a imagem que veio à sua mente é 
a definição perfeita de Palm Beach. Reunindo opções de hotéis e 
entretenimento, águas calmas e verdes, é ideal para quem viaja 
com crianças ou para os adeptos de esportes aquáticos, como 
mergulho ou vela.
PALM BEACH 
If you ever stopped to wonder how a tropical beach would be like, then probably an image 
that is the perfect definition of Palm Beach came to your mind. With options of hotels and 
entertainment, calm and green waters, the destination is ideal for tourists with children or 
people who enjoy water sports, such as diving or sailing.

EAGLE BEACH 
Elected as the best beach in the 
Caribbean by the North-American 
newspaper USA Today, Eagle 
Beach is breathtaking for the 
bluish tones of its calm waters. A 
little less busy than its neighbor, 
Palm Beach, its infrastructure is 
complete, including a big parking 
lot, picnic areas and several 
options of activities in the sea, with 
motorized equipment.

Aruba Tourism Authority 
Brand Guidelines Issue 01

One happy  
 brand for 
One happy  
 island
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SHUTTERSTOCK

DRUIF BEACH 
Directly connected to Eagle Beach, this beach is very 
popular among nature lovers, since this is the place 
where sea turtles have their nests – it is a real show. The 
region has soft sand, perfect for relaxing under the sun, 
enjoying a calm sea for those who love a good dive.

DRUIF BEACH
Diretamente conectada à Eagle Beach, 
esta praia é muito popular entre os 
amantes da natureza por ser o local 
onde as tartarugas marinhas fazem os 
seus ninhos em um espetáculo à parte. 
A região tem areias fofinhas e perfeitas 
para relaxar sob o sol e um mar sereno e 
sossegado para quem não dispensa um 
bom mergulho. 

BABY BEACH
As águas transparentes, calmas 
e rasas fazem do mar de Baby 
Beach uma impressionante 
piscina natural, ideal para 
famílias que viajam com crianças 
e para os interessados em 
desfrutar boas horas flutuando 
sob o sol. Um pouco distante do 
centro de Aruba, é superindicada 
para a prática de snorkel.

ROGERS BEACH
Assim como sua vizinha, Rogers Beach é 
dona de um mar tranquilo e com poucas 
ondas, mas, por ser quase deserta, não 
conta com qualquer tipo de infraestrutura de 
comércio. Por isso, fica a dica: lembre o seu 
cliente de levar petiscos e bebidas caso ele 
queira passar um dia inteirinho aproveitando 
as belezas paradisíacas desta praia, ainda 
pouco explorada pelo homem.

BABY BEACH 
The clear, calm and shallow waters turn the 
Baby Beach sea into an amazing natural 
pool, perfect for families with children and 
people who want to enjoy a good few 
hours floating under the sun. A little far 
from the center of Aruba, it is very much 
indicated for snorkeling.

ARASHI BEACH
Se é sossego o que o seu cliente procura, este é 
o lugar certo. No extremo norte de Aruba, Arashi 
é uma praia pouco visitada, de águas plácidas 
e areia macia. Nos dias em que o oceano se 
apresenta mais agitado, transforma-se em uma 
acertada opção para surfistas. Ainda que a área 
tenha estacionamento e banheiro público, vale 
avisar aos visitantes que é necessário levar algo 
para enganar a fome, já que não existe nenhum 
restaurante por perto. 

ROGERS BEACH 
Like its neighbor, Rogers Beach 
has calm sea and only a few 
waves; but, since it is practically 
deserted, there is no infrastructure 
or commerce. So, here is a tip: 
remind your clients to take snacks 
and drinks, in case they want to 
spend the whole day appreciating 
the paradisiac beauties of this 
beach, little explored by men.

ARASHI BEACH 
If your clients are looking for 
peace and quiet, this is the spot. 
To the extreme North of Aruba, 
Arashi is a quiet beach with clear 
waters and soft sand. When the 
ocean is more agitated, it is a 
good option for surfers. Even if 
the place has a parking lot and a 
public restroom, it is important to 
take something to eat, since there 
are no restaurants around.

ANTES DE IR
DOCUMENTOS NECESSÁRIOS
Passaporte válido (não é necessário 
visto para brasileiros). 
MOEDA 
A moeda é o florin arubano, mas o 
dólar americano também é aceito. 
FUSO HORÁRIO
-1h em comparação com o horário 
de Brasília (DF).
IDIOMA
Os idiomas oficiais são o holandês 
e o papiamento, língua nativa e 
que mistura português, espanhol, 
holandês, inglês e francês. A maior 
parte da população é fluente em 
inglês e espanhol.

BEFORE YOU GO
NECESSARY DOCUMENTS
Valid passport (visa is not 
required for Brazilians). 
CURRENCY
The local currency is the 
Aruban Florin, but the 
American dollar is also 
accepted. 
TIMEZONE
-1h in comparison to the time 
in Brasília (DF).
LANGUAGE
The official languages are 
Dutch and Papiamentu, 
native language that mixes 
Portuguese, Spanish, Dutch, 
English and French. Most 
of the population is fluent in 
English and Spanish.
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CLOSENESS AND EXCELLENCE  
IN SERVICE
LEISURE DEPARTMENT AT TREND OPERATOR 
REVOLUTIONIZES SERVICES FOR TRAVEL AGENTS
With the objective of narrowing the partnership and 
strengthening the relationship with travel agents, TREND 
Operator chose to restructure the service provided by the Leisure 
Department, thus improving and raising the bar of excellence 
already known in the market. Now, the department is divided 
in five regions: Center-West & Minas Gerais, Northeast, São 
Paulo (countryside), Southeast and South.
The goal is that consultants become real experts in these regions, 
with skills and technical knowledge to efficiently work with any 
request coming from the agencies in these regions. Another 
advantage is the consequent proximity with the agent, which 
creates a sense of security, reliability and favors client loyalty.
"This is a successful model that has been used in FIVE (Internal 
Sales Force) and in the Relationship Central. With this 'change', 
we can be really close to our clients, so we won't just help 
them with their needs, but also anticipate them, aggregating 
familiarity and quality to the service", says Cristiane Jayme, 
director of the Leisure Department at the TREND GROUP.

ATENDENDO BEM

DEPARTAMENTO DE LAZER DA TREND 
OPERADORA REVOLUCIONA ATENDIMENTO 

AOS AGENTES DE VIAGENS

Com o objetivo de estreitar 
a parceria e fortalecer o 
relacionamento com os agentes 

de viagens, a TREND Operadora optou 
por reestruturar o atendimento oferecido 
pelo departamento de Lazer e elevar 
ainda mais o seu padrão de excelência 
já conhecido do mercado. Agora, a 
área é dividida em cinco "regiões": 
Centro Minas, Nordeste, São Paulo 
(interior), Sudeste e Sul.

O intuito é que os consultores sejam 
verdadeiros especialistas e tenham 
habilidade e conhecimento técnico 
para atender com eficácia a qualquer 

FOTOS ARQUIVO TREND

solicitação proveniente das agências 
destas regiões. Outra vantagem está na 
consequente proximidade com o agente, 
o que gera segurança, confiança e 
favorece sua fidelização. 

“Este é um modelo de sucesso já 
adotado no departamento FIVE (Força 
Interna de Vendas) e na nossa Central 
de Relacionamento. Com esta ‘virada’, 
nos tornaremos ainda mais próximos 
dos nossos clientes, atendendo às suas 
necessidades e também as antecipando, 
agregando familiaridade e qualidade”, 
afirma Cristiane Jayme, diretora de Lazer 
do GRUPO TREND. 

Proximidade e excelência  
NO ATENDIMENTO
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Depois que a TREND dividiu o 
atendimento por regiões tudo 

melhorou. Temos um atendimento eficaz e, 
digamos, VIP! Já sabemos com quem contar 
no momento em que precisamos, as respostas 
são mais ágeis e, com isso, as vendas 
concretizadas vêm aumentando cada vez 
mais. Sentimos que agora temos dedicação e 
atenção maiores com a nossa agência.”
“After TREND divided the service per region, everything 
improved. The service is efficient, and, let's say, VIP! We 
know who to count on when we need, answers are fast 

and, therefore, the sales have been increasing. 
We feel that now our agency is getting 
more dedication and attention".

Joelma Lima
Encontre sua viagem

Belo Horizonte (MG)

Agente,  
o que você achou da mudança?
AGENT, WHAT DID YOU THINK OF THE CHANGE?

PARA NÃO ESQUECER
O atendimento da Central de 
Relacionamento da TREND também é 
separado por regiões: Centro-Oeste, 
Nordeste, Rio de Janeiro (engloba 
também clientes do Espírito Santo), São 
Paulo (capital e interior) e Sul. Precisa 
falar com eles? A equipe está sempre 
pronta para dar todo o suporte possível 
via telefone, e-mail e Skype, pois você 
é um cliente importante da carteira dos 
nossos consultores internos de vendas.

ATENDIMENTO DA CR
Segunda a sexta-feira, das 8h às 19h
(11) 3041 7507 (São Paulo)
0800 770 7727 (outras cidades)
Centro-Oeste: / Center-West: 
cr.co@trendoperadora.com.br 
Nordeste: /Northeast:  
cr.ne@trendoperadora.com.br 
Rio de Janeiro: / Rio de Janeiro: 
cr.rj@trendoperadora.com.br 
São Paulo (capital e interior):  
/São Paulo (capital and countryside): 
cr.sp@trendoperadora.com.br 
Sul: /South:  
cr.sul@trendoperadora.com.br
DON'T FORGET
The service at TREND's Relationship Central is also 
separated by regions: Center-West, Northeast, Rio 
de Janeiro (also including clients from Espírito Santo), 
São Paulo (capital and countryside), and South. Do 
you need to talk to them? The team is always ready to 
help via telephone, email and Skype, since you are an 
important client for our internal sales consultants.
RC SERVICE
Mondays to Fridays, from 8 a.m. to 7 p.m.
(11) 3041 7507 (São Paulo)
0800 770 7727 (other cities)

Esta reestruturação do atendimento 
oferecido pelo departamento de Lazer 

nos trouxe muitas vantagens, tais como agilidade 
e proximidade com os consultores, uma vez que 
eles passam a nos conhecer melhor e sabem 
exatamente a maneira como trabalhamos e o 
que precisamos, nos surpreendendo a todo o 
momento com soluções rápidas e eficazes.”
"This restructured service provided by the Leisure 
department brought us many advantages, such as agility 
and closeness with the consultants, once they get to 

know us better and know exactly how we 
work and what we need, surprising us at 
all times with fast and efficient solutions"
Carol Alencar
Casablanca Turismo

Fortaleza (CE)

NA PÁGINA ANTERIOR, EQUIPE DO LAZER REUNIDA. ACIMA, 
COLABORADORES DA CENTRAL DE RELACIONAMENTO
ON THE PREVIOUS PAGE, THE LEISURE TEAM; ABOVE, COLLABORATORS 
IN THE RELATIONSHIP CENTRAL

ANOTE OS CONTATOS
Se você é atendido por um dos nossos 
executivos de vendas e precisa entrar em 
contato com a nossa equipe do Lazer, 
fique mais do que à vontade para nos 
procurar! O atendimento regionalizado 
nos permite falar com você de maneira 
direcionada e com ainda mais qualidade.

ATENDIMENTO DO LAZER
Segunda a sexta-feira, das 8h às 19h
(11) 3041 7510 (São Paulo)
0800 770 7272 (outras cidades)

Centro Minas: /Center - Minas:   
lazer.centrominas@trendoperadora.com.br 

Nordeste: /Northeast:  
lazer.nordeste@trendoperadora.com.br 

São Paulo (interior): /São Paulo (countryside): 
lazer.spinterior@trendoperadora.com.br 

Sudeste: /Southeast:  
lazer.sudeste@trendoperadora.com.br

Sul: / South: 
lazer.sul@trendoperadora.com.br 

Plantão 24h geral: /24h general service: 
0800 015 3315/(11) 3123 8555 
24horas@trendoperadora.com.br

WRITE DOWN THE NAMES
If you are usually assisted by one of our sales 
executives and need to get in touch with our Leisure 
team, feel free to reach us! The regional service 
allows us to work with you more personally, with 
even more quality.
LEISURE SERVICE
Mondays to Fridays, from 8 a.m. to 7 p.m.
(11) 3041 7510 (São Paulo)
0800 770 7272 (other cities)
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Marco Zanqueta é mágico, palestrante motivacional 
e criador de programas de treinamento corporativo.

marcozanqueta@palestracommagica.com.br

Um mágico dificilmente escolhe sua carreira sem ter como 
base seu amor pelos truques e sua vocação. Embora saiba 
de todas as dificuldades que poderá encontrar pelo caminho, 
ele persiste – afinal, uma das maiores alegrias da vida é 
sentir-se realizado profissionalmente, acordando todos os 
dias para fazer o que se ama. 
Muitos cometem o erro de definir uma profissão pensando 
apenas no dinheiro que poderá ser ganho com ela, o que gera 
profissionais insatisfeitos, com baixa produtividade e talentos 
desperdiçados. São poucos os que aprendem a gostar de 
um trabalho que não condiz com sua personalidade, gostos 
e habilidades. 
O mercado de trabalho atual é repleto de opções para os 
jovens e para os mais velhos. A carreira já não é eterna, e 
pode ser mudada aos 20, 30 ou 40 anos. Durante a escolha, 
levar em consideração seus princípios, crenças e propósitos 
é tão fundamental quanto a questão financeira. Quem está 
feliz com o que faz, se identifica com a empresa e com o 
cargo, trabalha melhor e traz mais resultados positivos, o que 
gera reconhecimento e realização.
Ao fazer o que se gosta, a pessoa sempre dá o melhor de si. 
É assim que grandes profissionais alcançam o tão sonhado 
e merecido sucesso. Grandes nomes do ilusionismo atual, 
como David Copperfield e Criss Angel, chegaram ao topo 
por amor ao que fazem.
A dica vale para todos: alie seus talentos e convicções à 
carreira. Concordar com as ideias da empresa e sentir-se 
inserido em seu contexto é essencial, e isso acontece quando 
estamos no lugar onde queremos, realizando as tarefas com 
boa vontade. É desta forma que encontramos o sucesso e a 
felicidade no trabalho: de maneira mágica. 

QUEM ESTÁ FELIZ COM O QUE FAZ, SE 
IDENTIFICA COM A EMPRESA E COM O 
CARGO, TRABALHA MELHOR E TRAZ MAIS 
RESULTADOS POSITIVOS, O QUE GERA 
RECONHECIMENTO E REALIZAÇÃO
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LOVE WHAT YOU DO AND ACHIEVE PROFESSIONAL SUCCESS
PEOPLE WHO ARE HAPPY ABOUT WHAT THEY DO, WHO IDENTIFY WITH 
THE COMPANY AND THE POSITION, WORK BETTER AND BRING MORE 
POSITIVE RESULTS, LEADING TO RECOGNITION AND ACHIEVEMENT
Magicians do not usually choose this career without loving tricks and knowing 
about their calling. Despite all the difficulties that may come along the way, they 
persist - after all, one of the greatest joys in life is to feel professionally happy, 
waking up every day to do something you love.
Many make the mistake of defining a profession only considering the money that 
can be made, which leads to unhappy professionals, with low productivity and 
wasted talents. Only a few learn to appreciate a job that is not compatible with 
their personalities, tastes and skills.
The current work market is full of options for young and older people. Careers 
are no longer eternal; you can change when you are 20, 30 or 40 years old. 
While choosing, considering your principles, beliefs and purposes is as essential 
as analyzing the financial matter. People who are happy about what they do, who 
identify with the company and the position, work better and bring more positive 
results, leading to recognition and achievement.
By doing what you like, you give your best. And that is how great professionals 
reach the success they deserve. Great names of illusionism, nowadays, like David 
Copperfield and Criss Angel, reached the top for loving what they do. 
The tip is valid for everyone: relate your talents and convictions to your career. 
Agreeing with the company's ideas and feeling inserted in its context is essential, 
and that happens when we are where we want to be, conducting the tasks with 
good will. This is how we find success and happiness at work: magically. 
Marco Zanqueta is a magician, a motivational speaker and the creator of corporate training programs. 
marcozanqueta@palestracommagica.com.br

Ame o seu trabalho e conquiste o sucesso profissional

COLUNISTAS
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A crise segundo Einstein
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É NAS CRISES QUE NASCEM AS 
INVENÇÕES, OS DESCOBRIMENTOS 
E AS GRANDES ESTRATÉGIAS

THE CRISIS ACCORDING TO EINSTEIN
IT IS IN CRISIS THAT INVENTION, DISCOVERY AND LARGE STRATEGIES ARE BORN 
“(...) The crisis is the best blessing that can happen for people and companies, because 
the crisis brings progress. (…)It is in crisis that invention, discovery and large strategies 
are born. Whoever overcomes crisis, outdoes himself without being overcome. Who 
attributes their failures to the crisis and neglects, violent his own talent and gives most 
respect to the problems rather than solutions (…) Without crisis, there are no challenges. 
Without challenges, life is a routine. (...)Talk of crisis is to promote it, and silent in the 
crisis is to exalt conformity. Instead of that, work hard. Get it over with the only crises 
threatening, that is the tragedy of not wanting to fight for it. (Albert Einstein)
Dear readers,
Even though we may not agree with some parts of the quotation, it is good to provoke a 
reflection caused by the moment we are living in. Be it in the hotels, restaurants, or travel 
agencies, for example, periods of lower commercial activity are an opportunity to verify 
and care for some topics that indicate action, such as:
1. Respect even more the rights and positions of the clients;
2. Make sure you are performing your activity as good as possible;
3. Fight laziness and lack of will;
4. Encourage people who deserve it;
5. Take on your responsibilities;
6. Develop your team; 
7. Motivate the most dedicated ones;
8. Eliminate doubts and look for answers;
9. Support your superiors and consult them when you don't understand their advice; 
10. Recognize what the company has done for everyone.
During this difficult time, we can choose actions we would like to engage 
in, but the daily activities had not allowed us to do them. I've been right to 
recommend some clients to eliminate the waste of energy, human, physical and 
time resources, or I told them to ask themselves:
- Do the post-sales actions collaborate to maintain your costumers?
- Can the performance and the profitability of the company be improved?
- Is it possible to work with lower stocks and consider 'minimum stocks"?
- Are the goals and targets clearly established to supervisors, partners, colleagues 
and suppliers?

See you after the crisis!
Mário Braga is the executive director and CEO of Audithotel and Hotelabor, and also a consultant in 
Tourism, Hotel and Gastronomy. mbragarc@unisys.com.br

Mário Braga é diretor-executivo e CEO da Audithotel e Hotelabor, 
além de consultor de Turismo, Hotelaria e Gastronomia. 

mbragarc@unisys.com.br

“(...) A crise é a melhor bênção que pode ocorrer com as pessoas e empresas, 
porque traz progresso. (...) É nas crises que nascem as invenções, os 
descobrimentos e as grandes estratégias. Quem supera a crise supera a si 
mesmo sem ficar superado. Quem atribui a ela seus fracassos e suas penúrias 
violenta seu próprio talento e respeita mais os problemas do que as soluções. 
(...) Sem crise, não há desafios. Sem desafios, a vida é uma rotina. (...) Falar de 
crise é promovê-la, e calar-se sobre ela é exaltar o conformismo. Em vez disso, 
trabalhemos duro. Acabemos de uma vez com a única crise ameaçadora, que 
é a tragédia de não querer lutar para suportá-la.” (Albert Einstein)
Prezados leitores, 
Embora possamos não concordar com algum trecho da citação acima, ela 
é oportuna por provocar uma reflexão em virtude do momento que estamos 
vivendo. Seja nos hotéis, restaurantes ou agências de viagens, por exemplo, 
períodos de menor atividade comercial dão a oportunidade de verificar e 
cuidar melhor de alguns assuntos que indicam ação, tais como:
1. Respeitar ainda mais os direitos e posições dos clientes;
2. Assegurar que se está desempenhando o melhor possível na sua atividade;
3. Combater a preguiça e a falta de vontade;
4. Incentivar quem merece;
5. Assumir suas responsabilidades;
6. Desenvolver a equipe;
7. Motivar os mais dedicados;
8. Eliminar as dúvidas e buscar respostas;
9. Apoiar os superiores e consultá-los quando não entender suas orientações;
10. Reconhecer o que a empresa tem feito por todos.
Durante este período difícil, podemos optar por ações ou providências 
que gostaríamos de tomar, mas que as atribuições do dia a dia não nos 
permitiram fazê-lo antes. Já tive êxito ao sugerir a alguns clientes que 
eliminassem os desperdícios de energia, de recursos humanos, físicos e de 
tempo, ou que fizessem os seguintes questionamentos:
- As ações de pós-venda colaboram para fidelizar os clientes? 
- A performance e a lucratividade da empresa podem ser aprimoradas?
- É possível trabalhar com estoques mais baixos e replanejar “estoques mínimos”?
- As metas e os objetivos estão claramente divulgados aos supervisores, 
parceiros, colegas e fornecedores?

Até o pós-crise! 
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Sem dúvida alguma, cada vez mais hotéis e resorts oferecem 
conforto, tranquilidade, lazer e momentos inesquecíveis, em uma 
busca incansável por mimar os seus hóspedes e lhes proporcionar 
experiências únicas. O que os fideliza não são apenas produtos e 
serviços, mas, sim, a experiência percebida e sentida por cada um, 
o que pode resultar em um relacionamento mais estreito.
Quando conhecemos mais os clientes, nós os entendemos melhor 
e, consequentemente, os atendemos de forma ainda mais especial. 
As empresas se esmeram para atrair cada vez mais pessoas, mas 
precisam lembrar que o mais difícil é mantê-las constantemente com 
a percepção e o coração voltados para a sua marca. 
O fator inesquecível criará uma lembrança positiva, com uma associação 
forte entre o momento vivido e a empresa. E, para que isso aconteça, é 
preciso lembrar que as PESSOAS que levam esses produtos e serviços 
aos clientes também precisam fazer parte deste “pacote inesquecível”, 
gerando nos outros sensações inigualáveis em todos os momentos.
Segundo Jan Carlzon, autor do livro A Hora da Verdade, “os 
clientes formam a imagem da empresa em cada momento que 
entram em contato com ela, e é esta experiência que os fazem 
voltar a procurar ou não os seus produtos e serviços”.
Esses colaboradores, portanto, precisam ter consciência de que 
cada cliente é um indivíduo único, com necessidades e desejos 
nem sempre iguais, e ter em mente duas palavras fundamentais: 
RESPEITO E EXCELÊNCIA. 
Finalizo com a sugestão de oito passos que, se seguidos, ajudam a 
gerar e manter o encantamento com os clientes:  
1. Comprometa todas as lideranças da empresa;
2. Conheça todos os seus clientes (internos e externos);
3. Desenvolva padrões de qualidade de desempenho dos serviços;
4. Selecione, treine e remunere uma ótima equipe;
5. Incentive e reconheça um excelente trabalho;
6. Fique próximo dos seus clientes, ouvindo-os sempre;
7. Trabalhe no sentido da melhoria contínua;
8. Acredite que todas as pessoas são capazes de surpreender, 

produzindo no outro o famoso “UAU”. 

QUANDO CONHECEMOS MAIS OS CLIENTES, NÓS OS 
ENTENDEMOS MELHOR E, CONSEQUENTEMENTE, OS 
ATENDEMOS DE FORMA AINDA MAIS ESPECIAL
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INCOMPARABLE PEOPLE CREATE AMAZING EXPERIENCES
WHEN WE GET TO KNOW OUR CLIENTS, WE UNDERSTAND THEM, AND, 
CONSEQUENTLY, SERVE THEM BETTER
There is no doubt about it: it has become more and more common for hotels and 
resorts to offer comfort, calmness, leisure and unforgettable moments in a restless 
search to spoil their guests, providing them with unique experiences. Their loyalty 
does not come from products and services, but instead, from the experience they 
each have, which can result in a closer relationship.
When we get to know our clients, we understand them and, consequently, serve 
them better. The companies work hard to attract more and more people, but 
they have to remember that it is more difficult to keep their perception and hearts 
involved with the brand.    
The unforgettable factor will create a positive memory, with a strong association between 
the moment experienced and the company. For that to happen, it is important to remember 
that the PEOPLE who take these products and services to the clients also need to be part of 
this "unforgettable package", creating incomparable sensations at all times. 
According to Jan Carlzon, author of the book "Moments of Truth", "the clients form 
the image of the company whenever they get in touch with it, and this experience is 
what makes them come back, not its products and services".
These collaborators, therefore, need to be aware that every client is a unique 
individual, with different needs and desires, besides having in mind two essential 
words: RESPECT AND EXCELLENCE.
Finally, I will suggest eight steps that can help create and maintain the clients' enchantment:   
1. Engage all the leaderships in the company;
2. Get to know all of your clients (internal and external);
3. Develop quality patterns for the performance of services;
4. Select, train and pay a great team;
5. Encourage and recognize an excellent work;
6. Stay close to your clients, and always listen to them;
7. Work to find constant improvements;
8. Believe that all people are able to surprise, producing the famous "WOW" in others.
Nilda Brasil is a psychologist specialized at the Disney Institute, in People's Management, and Customer Services. 
nildabrasil@nildabrasil.com.br

Nilda Brasil é psicóloga com especialização no Disney 
Institute, em Gestão de Pessoas e Atendimento e Serviços.

nildabrasil@nildabrasil.com.br

Pessoas incomparáveis geram experiências incríveis
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Resorts de experiência:  
uma experiência que vale a pena

Clarissa Donda é jornalista e blogueira. Atualmente mora em Londres 
e escreve para o blog Dondeando Por Aí, compartilhando dicas e 

relatos de suas viagens inusitadas pelo mundo.
www.dondeandoporai.com.br

Imagine alguém louco por esqui que reserva uma temporada em 
um hotel no qual já dá para sair da recepção esquiando direto 
para as montanhas, ou um quarto que parece a extensão de 
um spa. Esta é a grande vantagem dos resorts de experiência: 
criar um ambiente e uma estrutura de serviços e atividades – 
em geral integrados com o destino – que proporcionam uma 
verdadeira e deliciosa imersão.
Resorts de experiência podem adotar diferentes propostas, mas 
o seu trunfo está em, além de oferecer características comuns 
a resorts, adotar uma temática que é reproduzida fielmente em 
todos os seus serviços, contemplando do menu do restaurante à 
decoração dos quartos, das atividades oferecidas à construção 
do empreendimento. E o melhor de tudo é que eles oferecem 
toda a estrutura e segurança necessárias para usufruir ao 
máximo as atividades promovidas.
Um dos resorts de experiência mais interessantes que eu visitei foi 
o Royal Palm Plaza Resort, em Campinas (SP), que proporciona o 
fator “encanto” para dois públicos distintos. O resort conta com o 
complexo “The Palms”, espécie de hotel boutique com recepção e 
dependências separadas e uma proposta totalmente sensorial (inclui 
até menu de travesseiros!), que nasceu para atender ao segmento 
business e deu tão certo que hoje atende também famílias e casais 
em lua de mel. O outro público – igualmente exigente, aliás – são 
as crianças, que podem se refestelar no Miniville. Como o nome 
sugere, este é um mundo infantil em que tudo é míni no tamanho e 
máxi na diversão: minicasinhas de boneca, mininavio pirata e até 
miniavião e minicastelo fazem parte da brincadeira.
Em tempos em que o lazer é cada vez mais escasso, o período 
de férias se torna muito precioso. Por isso, vale a pena apostar 
nos resorts de experiência, pois, com sua simbiose interessante 
entre destino e serviços, passam a sensação de viajar se sentindo 
em casa. O difícil costuma ser voltar depois! 

RESORTS DE EXPERIÊNCIA CRIAM UM AMBIENTE E 
UMA ESTRUTURA DE SERVIÇOS E ATIVIDADES QUE 
PROPORCIONAM UMA VERDADEIRA IMERSÃO
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EXPERIENTIAL RESORTS: AN EXPERIENCE THAT IS WORTH IT
EXPERIENTIAL RESORTS CREATE AN ENVIRONMENT AND A STRUCTURE 
OF SERVICES AND ACTIVITIES THAT PROVIDE TRUE IMMERSION
Imagine if someone who is crazy about skiing books a season in a hotel. In 
this hotel, you can leave the reception desk skiing straight into the mountains; 
or imagine a room that looks like the extension of a spa. This is the great 
advantage of experiential resorts: creating an environment and a structure 
of services and activities - generally integrated with the destination - which 
provide a true and delicious immersion.
Experiential resorts can have different proposals, but its differential lies on the 
fact that it not only offers characteristics of a resort, but also adopts a theme 
that is truly reproduced in all of its services, contemplating the menu of the 
restaurant, the decoration of the rooms, and the activities in the construction of 
the hotel. And the best part is they offer the necessary structure and safety so 
that the guests can enjoy the activities as much as possible.
One of the most interesting experiential resorts I have ever visited was the Royal 
Palm Plaza Resort, in Campinas (SP), which provides the factor "enchantment" 
for two different audiences. The resort counts on the complex "The Palms", sort of 
boutique hotel, with a separate reception desk and rooms, and a totally sensory 
experience (there is even a pillow menu!). It was created to serve the business 
segment, and it worked so well that now it is also used by families and couples 
on their honeymoon. Another audience - equally demanding, by the way - are 
the children, who can have a lot of fun at Miniville. As the name suggests, this 
is a children's world where everything is 'mini' in size, and 'maxi' in fun: mini 
doll houses, mini pirate ships, mini airplanes and mini castles are part of the fun.
In times when fun is more and more scarce, the vacation period becomes 
precious. That is why it is worth it to bet on experiential resorts; its interesting 
symbiosis between destination and services give travelers the feeling of 
traveling, but feeling home at the same time. It is usually hard to leave!
Clarissa Donda is a journalist and a blogger. She is currently living in London and writing for the blog 
Dondeando Por Aí, telling stories of her unusual trips around the world. www.dondeandoporai.com.br

ROYAL PALM PLAZA RESORT, EM CAMPINAS (SP)
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TREND CONVIDA / ALICIA KLEIN

Quando os nobres leitores lerem estas 
mal digitadas palavras, já terei vivido 
uma das maiores emoções da minha vida 
no esporte: conduzir a tocha olímpica. 
Emoção esta atrelada menos ao simbolismo 
da chama acesa em Olímpia, na Grécia, 
representando amizade, excelência e 
respeito. Minha emoção é prática – se é 
que isto existe. 
A passagem da tocha por 330 municípios 
brasileiros representa, para mim, a expansão 
de um sonho que começou em 2 de 
outubro de 2009, quando o Rio de Janeiro 
foi escolhido sede dos Jogos Olímpicos 
e Paralímpicos de 2016. Ah, tá, e daí? 
Custará uma fortuna, dinheiro que poderia ser 
investido em hospitais e educação. Você só 
fica aí toda lacrimosa porque é o seu métier, 
porque é bom para você e seus coleguinhas. 
Tudo verdade. Mas não é só.
Os primeiros Jogos Olímpicos da América do 
Sul nos deram a oportunidade de avançar 
em áreas há muito negligenciadas. Tomemos 
o transporte carioca como exemplo. Os 
58 quilômetros e 62 estações do corredor 
expresso BRT Transoeste talvez tivessem sido 
entregues sem os Jogos. Talvez não. 
E o Turismo, assunto tão pertinente a esta 
publicação? O potencial de crescimento 
é assombroso. Entre 2013 e 2015, subiu 
8,5% o número de turistas estrangeiros no 
país – não é coincidência a realização 
da Copa do Mundo neste ínterim. Os 
indicadores variam, mas fala-se, para o Rio 
2016, em 350 mil turistas estrangeiros, além 
dos 15 mil atletas, mais de 30 mil jornalistas 
e tantos outros que virão a trabalho. 
Em 5 de agosto, 206 países estarão 
representados no Rio de Janeiro. Gente 
que voltará para casa com histórias sobre 
a cidade e o país. Apesar da abissal crise 
política e da violência, havemos de esperar 
que a maioria seja positiva e que não 
tenhamos desperdiçado a oportunidade. 
Um bilhão de pessoas ao redor do planeta 
estarão de olho. 

RIO 2016:  
A OPORTUNIDADE

“Em 5 de agosto, 
206 países estarão 

representados no Rio de 
Janeiro. Gente que voltará 
para casa com histórias 
sobre a cidade e o país”

ALICIA KLEIN 
é consultora, jornalista e viciada 
em esportes, presta consultoria 
para a Federação Internacional de 
Atletismo (IAAF) e mantém o blog 
thechangeexperience.com, entre 
outras cositas más.

RIO 2016: THE OPPORTUNITY
“IN AUGUST, 5, 206 COUNTRIES WILL BE 
REPRESENTED IN RIO DE JANEIRO. PEOPLE 
WILL RETURN HOME WITH STORIES ABOUT 
THE CITY AND THE COUNTRY”

When you, noble readers, are reading these poorly 
typed words, I will have lived one of the greatest 
emotions of my life in sports: carrying the Olympic 
Torch. This emotion is not so much connected to 
the symbolism of the flame in Olympia, Greece, 
representing friendship, excellence and respect. 
My emotion is practical - if there is such a thing.
The torch passing by 330 Brazilian cities represents, 
to me, the expansion of a dream that started on 
October 2nd, 2009, when Rio de Janeiro was 
chosen to host the Olympic and Paralympic Games 
in 2016. Ok, so what? It will cost a fortune, and 
this money could be invested in hospitals and 
education. You are a cry baby, because it is good 
for you and your colleagues. All true. But that is not 
the whole story.
The first Olympic Games in South America gave us 
the opportunity to make progress in fields that had 
long been neglected. Look at the transportation in 
Rio, for example. The 58 kilometers and 62 stations 
of the express lane BRT Transoeste might have been 
delivered without the Games. Maybe not.
What about Tourism, such a pertinent subject 
for this magazine? The growth potential is huge. 
Between 2013 and 2015, the number of foreign 
tourists in the country increased 8.5% - and the 
World Cup in this period was not a coincidence. 
Indicators range, but it is expected that, for Rio 
2016, 350 thousand foreign tourists will be here, 
besides the 15 thousand athletes, more than 30 
thousand journalists and so many others that will 
come to work.
On August 5, 2016, countries will be represented 
in Rio de Janeiro. People will go back home with 
stories about the city and the country. Despite the 
abyssal political crisis and violence, we hope most 
things are positive and that we do not have to waste 
this opportunity. A billion people around the planet 
will be looking at us.

ALICIA KLEIN 
is a consultant and journalist addicted to sports. She 
is a consultant for IAAF (International Association 
of Athletics Federation) and keeps the blog 
thechangeexperience.com, among other things.



Já pensou em desbravar cenários de tirar o fôlego em
um cruzeiro exclusivo e ainda se encantar com toda a
magia Disney? 

No Disney Cruise Line, além de tudo isso, você
conta com serviços únicos e muita comodidade.

Procure já seu agente de viagens e confi ra.

Um cruzeiro magico para ferias inesqueciveis.` ` `

Referente ao trabalho artístico e propriedades Disney. Navios Registrados: Nas Bahamas ©Disney

10x
sem juros.

cruzeiros@trendoperadora.com.br - São Paulo: 11 3041 7510 – Outras Cidades: 0800 770 7272

/Trendoperadora @trendoperadora instatrendoperadora
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IPW 2016: BUSINESS WITH THE UNITED STATES AND THE WORLD
CEO Luis Paulo LUPPA and some executives from the TREND GROUP were in the North-American 
city of New Orleans to attend another edition of the international Pow Wow (IPW), the largest 
Tourism fair in the United States. The event gathered the main players in the sector, in a global 
scope, hence favoring and encouraging the relationship with suppliers and benefitting the 
portfolio of the five companies in the holding (TREND Operator, SHOP HOTEL, TC WORLD, 
TREND TRAVEL USA and TREND TECH).
The meeting was also the time for the official introduction of Jay Santos, vice-president of Development 
of New International Businesses in the group, as the head of TREND TRAVEL USA. The decision places 
him as the leader of a team of collaborators from the Group who work from the United States, and 
gives him autonomy to explore new businesses for the company, launched in the beginning of the year.

SUPERPOSITIVE EXPERIENCES
Betting more and more on the potential of resorts and 
experiential hotels, TREND offers many differentials 
in its packages. For example: passengers who go to 
Cancun get a Mexican dinner as a courtesy; those 
who go to Punta Cana can use the floating spa and 
drive a motorboat accompanied by an instructor. For 
agents whose clients have trips to Cuba, it is worth 
to mention that TREND issues an entrance visa to the 
country for only R$ 55.

Experiências SUPERPOSITIVAS
Apostando cada vez mais no potencial de resorts e hotéis de experiência, a TREND 
oferece uma série de diferenciais em seus pacotes. Por exemplo: passageiros que 
vão viajar para Cancún ganham um jantar mexicano como cortesia; já quem 
vai para Punta Cana pode aproveitar o spa flutuante e ainda dirigir uma lancha 
acompanhado por um instrutor. Para os agentes cujos clientes estão com viagem 
marcada para Cuba, vale lembrar que a TREND emite visto de entrada para o país 
por apenas R$ 55.

PARTE DA LIDERANÇA DO GRUPO TREND PARTICIPOU DO IPW 2016, EM NEW ORLEANS. PRESTIGIARAM 
O EVENTO O VICE-PRESIDENTE JAY SANTOS E O PRESIDENTE LUIS PAULO LUPPA, ACOMPANHADOS POR  
ELISABETE LEONARDO (GERENTE-GERAL DE CONECTIVIDADE), EMMANUEL LABASTIDA (DIRETOR DE 
PRODUTOS INTERNACIONAIS-LATAM) E FRANK CAVALIERE (GERENTE DE OPERAÇÕES DA TREND TRAVEL USA)
PART OF TREND GROUP'S LEADERSHIP ATTENDED IPW 2016, IN NEW ORLEAND. THE VICE-PRESIDENT JAY SANTOS 
AND THE CEO LUIS PAULO LUPPA VISITED THE EVENT, ACCOMPANIED BY ELISABETE LEONARDO (GENERAL 
MANAGER OF CONNECTIVITY), EMMANUAL LABASTIDA (DIRECTOR OF INTERNATIONAL PRODUCTS - LATAM) AND 
FRANK CAVALIERE (MANAGER OF OPERATIONS AT TREND TRAVEL USA)

Expansão do portfólio de hotéis nacionais, alinhamento de estratégias 
entre as equipes de Produtos e Vendas, ampliação do quadro de 
colaboradores, incremento de pacotes direcionados ao turismo de 
experiência, fortalecimento da parceria com fornecedores internacionais, 
futebol com ex-craques... O segundo trimestre de 2016 teve de tudo! E 
o melhor: tudo de bom.
A Segue Viagem convida você a relembrar com a gente algumas das 
principais mudanças e novidades que fizeram toda a diferença para nós 
nos últimos meses. Vambora!

FOTOS ARQUIVO TREND

Fique por dentro dos acontecimentosESPAÇO TREND

GRUPO TREND:  
negócios, parcerias e muito sucesso

TREND GROUP: BUSINESSES, PARTNERSHIPS 
AND SUCCESS
Expansion of the national hotel portfolio, allignment with strategies 
between teams of Products and Sales, growing staff, increment of 
packages addressed to experiential tourism, stronger partnership 
with international suppliers, and soccer with former experts… 
The second trimester of 2016 had it all! And the best part is: 
everything was great.

Segue Viagem invites you to remember some of the main changes 
and news that have made all the difference for us in the past few 
months. Come on!

IPW 2016:  
negócios com os 
EUA e o mundo 
O presidente Luis Paulo LUPPA e alguns executivos do 
GRUPO TREND estiveram na cidade norte-americana 
de New Orleans para prestigiar mais uma edição do 
International Pow Wow (IPW), a maior feira de Turismo 
dos Estados Unidos. O evento reuniu os principais 
players do setor em âmbito global, o que favorece e 
estimula o relacionamento com fornecedores e beneficia 
o portfólio das cinco empresas da holding (TREND 
Operadora, SHOP HOTEL, TC WORLD, TREND TRAVEL 
USA e TREND TECH). 
O encontro marcou a apresentação oficial de Jay Santos, 
vice-presidente de Desenvolvimento de Novos Negócios 
Internacionais do grupo, como head da TREND TRAVEL 
USA. A decisão o posiciona como líder de todo o time 
de colaboradores do grupo sediado nos Estados Unidos 
e confere autonomia para explorar novos negócios para 
a companhia, lançada no início do ano.
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LONGA permanência 
O GRUPO TREND assinou contrato com mais de 50 hotéis long 
stay (meios de hospedagem de longa permanência e com estrutura 
hoteleira). A iniciativa surgiu a partir da identificação de uma demanda 
significativa, principalmente para quem viaja a negócios e tem estadas 
mais duradouras. Os hotéis já estão disponíveis nos portais de reservas 
da TREND e da SHOP HOTEL com tarifas diferenciadas e confirmação 
on-line.
A chegada destes e de outros parceiros contribuiu para que a 
operadora superasse recentemente a marca de 3 mil empreendimentos 
nacionais em seu portfólio, novidade que favorece as agências de 
viagens de todo o Brasil por terem ainda mais opções para atender às 
necessidades dos seus clientes.

LEISURE + CULTURE: A JOURNEY TO SUCCESS
The Leisure department at TREND also has news! Since last April, 
the area started to sell new packages focusing on cultural tours. 
Some of the options are: Chapada Diamantina (BA), train ride from 
Curitiba to Morretes (PR), Center of Contemporary Art Inhotim (MG), 
canyons of Xingó (SE) and route of Cangaço (AL).
Internationally, the news includes airline blocked seats to South 
America, including destinations like Argentina, Chile, Peru and 
Uruguay. The region still stands out among the cruise tours made in 
partnership with the Norwegian Cruise Line.

LONG STAY

The TREND GROUP has signed a contract with more 
than 50 long stay hotels (long stay hotels with a good 
structure). The initiative came from the identification 
of a significant demand, especially for travelers 
on business with longer stays. Hotels are already 
available in the TREND and SHOP HOTEL reservation 
websites, with special fares and confirmation on-line. 

The arrival of these and other partners helped the 
operator to overcome the mark of 3 thousand national 
hotels in its portfolio, which favors the Brazilian travel 
agencies since it gives them more options to meet their 
clients’ needs.

TREND & LATAM AIRLINES: SUCCESSFUL 
PARTNERSHIP
LATAM Airlines has awarded the companies with the best 
sales performance for the airline company in 2015. TREND 
was the winner in the category “Best Big Agencies” and, as 
a result, 12 collaborators in the company were contemplated 
with scholarships in Santiago, Chile, and in New York, in the 
United States.

REPLETA DE GRUTAS, A CHAPADA DIAMANTINA (BA), NO TOPO, É UM IMPORTANTE DESTINO 
TURÍSTICO BRASILEIRO. ACIMA, FACHADA DA CASA ROSADA, EM BUENOS AIRES, SEDE DO 
PODER EXECUTIVO ARGENTINO E UM DOS MAIS EMBLEMÁTICOS EDIFÍCIOS DA CIDADE
FULL OF GROTTOS, CHAPADA DIAMANTINA (BA), AT THE TOP, IS AN IMPORTANT BRAZILIAN TOURISM 
DESTINATION. ABOVE, FACADE OF LA CASA ROSADA, IN BUENOS AIRES, OFFICE OF THE EXECUTIVE POWER 
IN ARGENTINA, AND ONE OF THE MOST EMBLEMATIC BUILDINGS IN THE CITY

LAZER + CULTURA: 
uma viagem de sucesso
O departamento de Lazer da TREND também tem 
novidade! Desde o último mês de abril, a área começou 
a comercializar novos pacotes com foco em roteiros 
culturais. Entre as opções incorporadas estão: Chapada 
Diamantina (BA), passeio de trem de Curitiba a Morretes 
(PR), Centro de Arte Contemporânea Inhotim (MG), 
cânions do Xingó (SE) e Rota do Cangaço (AL). 
Em âmbito internacional, as novidades são os bloqueios 
aéreos garantidos para a América do Sul, incluindo 
destinos como Argentina, Chile, Peru e Uruguai. A região 
ainda é destaque entre os roteiros de cruzeiros realizados 
em parceria com a Norwegian Cruise Line. 

TREND & LATAM AIRLINES:  
parceria de sucesso
A LATAM Airlines premiou as empresas que obtiveram o melhor desempenho 
em vendas para a companhia aérea em 2015. A TREND foi a grande 
vencedora da categoria “Melhores Grandes Agências” e, como resultado, 
12 colaboradores da companhia foram contemplados com bolsas de 
estudo em Santiago, no Chile, e em Nova York, nos Estados Unidos.
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#LET’SSELL
Atibaia Residente Hotel also held an intense training that involved the 
high leadership and the Sales team from all over Brazil from the TREND 
GROUP. In “This goal is ours! The TREND way of selling”, participants 
had classes of behavior, sales techniques and negotiation, besides 
the portfolio of products sold by the operator and by the four other 
companies in the holding (SHOP HOTEL, TC WORLD, TREND TRAVEL 
USA and TREND TECH), so that everyone can work with travel agents 
with quality and even more efficiency.

#BORAVENDER
O Atibaia Residence Hotel também foi palco para um 
treinamento intenso que envolveu toda a alta liderança e 
a equipe de Vendas de todo o Brasil do GRUPO TREND. 
No “Essa meta é nossa! O jeito TREND de vender”, os 
participantes tiveram capacitações comportamentais, 
de técnicas de vendas e negociação, e acerca do 
portfólio de produtos trabalhados pela operadora e 
pelas outras quatro empresas da holding (SHOP HOTEL, 
TC WORLD, TREND TRAVEL USA e TREND TECH), a 
fim de que todos atendam os agentes de viagens com 
qualidade e eficácia ainda maiores.  

MORE ALIGNED THAN EVER
The beginning of May marked the annual convention of the National 
Product department in the TREND GROUP. Hosted in Atibaia Residence 
Hotel, in the countryside of São Paulo, it gathered almost 40 members 
of the team and was guided by the theme “Many destinations, one 
direction”. 
The schedule contemplated strategic alignment meetings for the second 
semester, presentations about the company’s news and training focused 
on Revenue Management, given by the consultant Waléria Fenato, a 
reference in the subject. The event counted on the participation of the 
CEO Luis Paulo LUPPA and the vice-presidents Jay Santos (Development 
of International Businesses), Leonardo Ortega (Executive) and Robson 
Gomes (Technology).

MAIS ALINHADOS  
do que nunca
O início de maio marcou a realização da convenção 
anual do departamento de Produtos Nacionais do GRUPO 
TREND. Sediada no Atibaia Residence Hotel, no interior 
de São Paulo, reuniu os quase 40 integrantes da equipe 
e foi norteada pelo tema “Vários destinos, uma direção”. 
A programação contemplou reuniões de alinhamento 
estratégico para o segundo semestre, apresentações 
sobre as novidades da empresa e um treinamento 
com foco em Revenue Management, ministrado pela 
consultora Waléria Fenato, referência no assunto. 
O evento contou com a participação do presidente 
Luis Paulo LUPPA e dos vice-presidentes Jay Santos 
(Desenvolvimento de Negócios Internacionais), Leonardo 
Ortega (Executivo) e Robson Gomes (Tecnologia).

NA PRIMEIRA FOTO, LÍDERES DO GRUPO TREND REUNIDOS PARA A CAPACITAÇÃO QUE ENVOLVEU 
TODA A EQUIPE DE VENDAS DA HOLDING. ACIMA, PARTICIPANTES POSAM NO ATIBAIA RESIDENCE 
HOTEL, PALCO PARA A REALIZAÇÃO DO TREINAMENTO
IN THE FIRST PICTURE, LEADERS OF THE TREND GROUP GATHERED FOR TRAINING THAT INVOLVED THE WHOLE SALES TEAM 
OF THE HOLDING. ABOVE, PARTICIPANTS POSE AT ATIBAIA RESIDENCE HOTEL, WHERE THE ACTIVITY WAS CONDUCTED

COLABORADORES DO DEPARTAMENTO DE PRODUTOS NACIONAIS DO GRUPO TREND PARTICIPAM 
DO TREINAMENTO “VÁRIOS DESTINOS, UMA DIREÇÃO”, QUE DEFINIU O ALINHAMENTO ESTRATÉGICO 
DA ÁREA PARA O SEGUNDO SEMESTRE DESTE ANO
COLLABORATORS IN THE DEPARTMENT OF NATIONAL PRODUCTS, OF THE TREND GROUP, PARTICIPATE IN 
THE TRAINING "SEVERAL DESTINATIONS, ON DIRECTION", WHICH DEFINED THE STRATEGY OF THE FIELD FOR 
THE SECOND SEMESTER OF 2016
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Gol de placa com o 
AMIGOS DA TREND
A fim de promover o lançamento do Segue Viagem – o 
Almanaque do Viajante Moderno (www.segueviagem.com.
br) de forma descontraída e interativa, o GRUPO TREND optou 
por aproveitar a oportunidade para realizar mais uma edição 
do Amigos da TREND. Realizado na Arena Barueri, na região 
metropolitana de São Paulo, a alta liderança da holding 
se reuniu com alguns dos principais agentes de viagens 
de São Paulo para partidas de futebol com a participação 
dos prestigiados ex-jogadores Biro-Biro, Flávio Conceição, 
Wladimir e Dodô, que levaram ainda mais emoção ao jogo. 
O evento contou com o patrocínio da Avis, dos hotéis Bahia 
Príncipe, do banco Itaú e da Omnibees, além de apoio da 
Travel Ace.

SCORING WITH TREND FRIENDS
In order to promote the launch of Segue Viagem – The Modern Traveler 
Almanac (www.segueviagem.com.br) in a relaxed and interactive way, the 
TREND GROUP chose to use this opportunity to conduct another edition of 
the TREND Friends. Held in Arena Barueri, in the metropolitan region of São 
Paulo, the high leadership of the holding gathered with some of the main 
travel agents in São Paulo to promote soccer matches with the participation 
of famous former players, like Biro, Flávio Conceição, Wladimir and Dodô, 
who took a lot of emotion to the game. The event was sponsored by Avis, 
the hotels Bahia Príncipe, Itaú bank and Omnibees, and was supported 
by Travel Ace.

LANÇAMENTO DO SEGUE VIAGEM – O ALMANAQUE DO VIAJANTE MODERNO 
FOI MARCADO PELA REALIZAÇÃO DE MAIS UMA EDIÇÃO DO AMIGOS DA TREND. 
LÍDERES DO GRUPO TREND JOGARAM FUTEBOL AO LADO DOS CRAQUES BIRO-
BIRO, FLÁVIO CONCEIÇÃO, WLADIMIR E DODÔ NA ARENA BARUERI
LAUNCH OF SEGUE VIAGEM - THE ALMANAC OF THE MODERN TRAVELER, WAS MARKED 
BY THE CONDUCTION OF ANOTHER EDITION OF TREND FRIENDS. LEADERS OF THE TREND 
GROUP PLAYED SOCCER ALONG THE FAMOUS PLAYERS BIRO-BIRO, FLÁVIO CONCEIÇÃO, 
WLADIMIR AND DODÔ IN ARENA BARUERI
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LÍDERES que fazem a diferença 

LEADERS WHO MAKE A DIFFERENCE
More news in the TREND GROUP leadership! Esequiel Santos has been in TREND Operator 
for 18 years, and is now a Sales director at TC World. He took on the position to spread 
the name of the airline consolidator in the field, both in terms of service and to the availability 
of the best fares in the market to travel agents. Throughout his professional history in the 
company, he has been a promoter, a supervisor and a Key Account sales manager. 
Emmanuel Labastida was promoted to director of International Products for Latin America, 
also taking the position of manager for other regions, such as Africa, Asia and Europe. 
Since then, he has put to practice the experience accumulated in more than 10 years of 
work in the field to improve the number of hotel room nights abroad. 
Another innovation is the arrival of Alexandre Cordeiro, general manager of the newly-
launched TREND TECH. With more than 13 years of experience in Tourism, he responds 
to Robson Gomes, vice-president of Technology in the group, and is directly involved with 
the development of new products in the company, as to meet the demand for technological 
solutions from the players in the travel industry.
The Car Central also had additions to the team: Mariana Lunes came to be a commercial 
manager in the department, hence triggering the market share of the operator regarding 
the segment of car rentals, ensuring the proximity with travel agencies and sales regionals. 
She is also responsible for establishing new distribution channels and strengthening the 
relationship with the partner car rental stores, aiming at improving sales and profitability. 
In the field of National Products, four collaborators were promoted to regional managers: 
Lucilene de Luna is now in charge of the state of São Paulo, whereas Thereza Belloni 
responds for the other states in the Southeast; Danielle Rosa is responsible for the Center-
Western regional; and Patricia Jacobsen, for the South region. 

MARIANA IUNES

LUCILENE DE LUNA

THEREZA BELLONI 

DANIELLE ROSA

PATRICIA JACOBSEN

ALEXANDRE CORDEIRO

EMMANUEL LABASTIDA

ESEQUIEL SANTOS

Tem novidade na liderança do GRUPO TREND! Há 18 anos na 
TREND Operadora, Esequiel Santos agora é diretor de Vendas 
da TC WORLD. Ele assumiu o cargo para difundir ainda mais o 
nome da consolidadora aérea no setor, tanto no que diz respeito 
ao atendimento quanto à disponibilização das melhores tarifas 
do mercado aos agentes de viagens. Ao longo de sua trajetória 
profissional na empresa, ele já atuou como promotor, supervisor e 
gerente de Vendas Key Account. 
Emmanuel Labastida foi promovido a diretor de Produtos 
Internacionais para a América Latina, acumulando também a função 
de gestor para outras regiões, como África, Ásia e Europa. Desde 
então, ele tem colocado em prática toda a experiência adquirida 
nestes mais de dez anos de atuação no setor para incrementar o 
número de diárias hoteleiras no exterior. 
Outra novidade está na chegada de Alexandre Cordeiro, gerente-geral 
da recém-lançada TREND TECH. Com uma carreira de mais de 13 
anos no Turismo, ele responde a Robson Gomes, vice-presidente de 
Tecnologia do grupo, e está diretamente envolvido no desenvolvimento 
de novos produtos da empresa, que nasceu para preencher a demanda 
por soluções tecnológicas dos players da indústria de viagens. 
A Central do Carro também ampliou a equipe: Mariana Iunes 
chegou para ocupar o cargo de gerente comercial do departamento, 
alavancar o market share da operadora no que concerne ao 
segmento de locação de carros e garantir maior proximidade com 
as agências de viagens e as regionais de Vendas. Ela ainda é 
a responsável por estabelecer novos canais de distribuição e 
fortalecer o relacionamento com as locadoras parceiras, visando ao 
incremento das vendas e da rentabilidade. 
Já na área de Produtos Nacionais, quatro colaboradoras foram 
promovidas a gestoras regionais: Lucilene de Luna é, agora, 
responsável pelo estado de São Paulo, enquanto Thereza Belloni 
responde pelos demais estados do Sudeste; Danielle Rosa está à frente 
da regional Centro-Oeste; e Patricia Jacobsen, da região Sul.
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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

FLAVIA LEITE TALITA MIZUKAWA MARCO ANTONIO FIDELIS

NEW POEPLE AROUND
The TREND GROUP hired Flavia Leite 
as a sales executive. Graduated in 
Relationship Marketing and working 
for over 10 years in the commercial 
area, also in car rental companies, 
she comes to reinforce the service 
provided to agencies in the capital 
of São Paulo.
SHOP HOTEL also has a larger 
team, and now counts on two new 
sales promoters: Talita Mizukawa 
and Marco Antonio Fidelis. They 
both came to the company to narrow 
the relationship with travel agencies, 
following up their needs from up 
close and reassuring the competitive 
fares in hotels, core product of the 
company, excellence in service and 
technology.

NOVOS  
no pedaço
O GRUPO TREND contratou Flavia Leite 
como executiva de vendas. Graduada em 
Marketing de Relacionamento e há dez anos 
na área comercial, inclusive com passagem 
por empresas de locação de automóveis, 
ela chega para reforçar o atendimento às 
agências da capital paulista. 
A SHOP HOTEL também está com uma 
equipe maior e, agora, passa a contar com 
dois novos promotores de vendas: Talita 
Mizukawa e Marco Antonio Fidelis. Ambos 
chegam à empresa para estreitar ainda mais o 
relacionamento com as agências de viagens, 
acompanhando de perto as suas necessidades 
e reiterando as tarifas competitivas em hotelaria 
– carro-chefe da companhia –, a excelência 
no atendimento e a sua tecnologia.
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TREND & SÃO PAULO CONVENTION:  
parceria de sucesso

TREND & SÃO PAULO 
CONVENTION: 
SUCCESSFUL PARTNERSHIP
TREND and the São Paulo 
Convention & Visitors Bureau 
(SPCVB) held, from June 17 to 19, 
the first edition of São Paulo é tudo 
de bom. Com a TREND fica ainda 
melhor! (São Paulo is all good. With 
TREND, it is even better!), gathering 
a group of travel agents from Rio 
de Janeiro to know São Paulo. 
Gol Linhas Aéreas Inteligentes and 
Radisson Blu São Paulo were the 
official transporter and hotel. 
“Just like SPCVB makes efforts to 
bring events, showing the city has 
the necessary structure to hold them, 
besides the leisure and entertainment 
for the visitors, the institution also 
aims at training and embracing 
professionals in the entire productive 
chain of Tourism, events and trips 
that can generate business to our 
associates and development of the 
destination as a whole”, says Toni 
Santo, executive president of SPCVB.
The schedule also included a visit to 
the operator’s headquarters, a city 
tour around the main tourism spots in 
the city, like the Ibirapuera Park, the 
monument to the Flags, the Obelisk, 
the Museum of Contemporary Art, 
the Paulista Avenue, and the Musem 
of Art of São Paulo, besides a tour 
around the historical center and 
a trip to Serra Negra, city in the 
countryside of the state. The agents 
also had the opportunity to take part 
in a site inspection of Radison Blu, to 
visit the Brahma Bar and to taste the 
gastronomy of Edifício Itália and the 
Clos Restaurante.  
“This type of initiative favors an 
approximation with travel agents, who 
have the chance of getting to know 
the structure of our company and our 
portfolio of products and services 
better; also, it stands out the special 
aspects of São Paulo, which alone 
represent excellent sales arguments 
and help to trigger the demand for the 
destination”, says Luis Paulo LUPPA, 
CEO of the TREND GROUP.
The following partners supported 
the action: Radisson Blu São Paulo, 
Gol Linhas Aéreas Inteligentes, 
APRECESP, Bar Brahma, Circuito das 
Águas, Clos Restaurante, CS Brazil, 
Terraço Itália and Tatiana Spalic.

A TREND e o São Paulo Convention & 
Visitors Bureau (SPCVB) promoveram, de 
17 a 19 de junho, a primeira edição do 
São Paulo é tudo de bom. Com a TREND 
fica ainda melhor!, que reuniu um grupo de 
agentes de viagens do Rio de Janeiro para 
conhecer São Paulo, tendo a Gol Linhas 
Aéreas Inteligentes e o Radisson Blu São 
Paulo como transportadora e hotel oficiais.
“Da mesma forma que o SPCVB envida 
esforços para a captação de eventos, 
mostrando que a cidade tem a estrutura 
necessária para a sua realização e para 
o lazer e o entretenimento dos visitantes, a 
entidade também visa capacitar e abraçar os 
profissionais de toda a cadeia produtiva do 
Turismo, eventos e viagens que podem gerar 
negócios aos associados e desenvolvimento 
ao destino como um todo”, comenta Toni 
Sando, presidente executivo do SPCVB.  
A programação incluiu uma visita à sede da 
operadora, city tour pelos principais pontos 
turísticos da capital paulista, como o Parque 
do Ibirapuera, Monumento das Bandeiras, 
Obelisco, Museu de Arte Contemporânea, 
Avenida Paulista e Museu de Arte de São 
Paulo, tour pelo centro histórico e passeio a 
Serra Negra, cidade no interior do estado. Os 
agentes também tiveram a oportunidade de 
participar de um site inspection pelo Radisson 
Blu, conhecer o Bar Brahma e a gastronomia 
do Terraço Itália e do Clos Restaurante.
“Este tipo de iniciativa favorece uma 
aproximação ainda maior com os agentes, 
que têm a chance de conhecer melhor a 
estrutura da nossa empresa e o nosso portfólio 
de produtos e serviços, e, de quebra, realça 
os diferenciais da cidade de São Paulo, os 
quais, por si só, representam excelentes 
argumentos de vendas e ajudam a alavancar 
a demanda pelo destino”, afirma Luis Paulo 
LUPPA, presidente do GRUPO TREND.
Apoiaram a ação: Radisson Blu São Paulo, 
Gol Linhas Aéreas Inteligentes, Aprecesp, Bar 
Brahma, Circuito das Águas, Clos Restaurante, 
CS Brazil, Terraço Itália e Tatiana Spalic. 

REPRESENTANTES DA ABC TURISMO, AVIPAM RIO, HEMISFÉRIO TURISMO, ITS 
CORPORATE, KONTIK, OBJETIVA TURISMO, PLANTEL TURISMO, RIO TRAVEL 
E TURICENTER PARTICIPARAM DA AÇÃO PROMOVIDA COM O SÃO PAULO 
CONVENTION & VISITORS BUREAU
REPRESENTATIVES OF ABC TURISMO, AVIPAM RIO, HEMISFÉRIO TURISMO, ITS CORPORATE, 
KONTIK, OBJETIVA TURISMO, PLANTEL TURISMO, RIO TRAVEL AND TURICENTER TOOK 
PART IN THE ACTION PROMOTED WITHSÃO PAULO CONVENTION & VISITORS BUREAU
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AGENDA

30 DE MAIO A 2 DE JUNHO -------------- ILTM ASIA (XANGAI, CHINA)

11 A 14 DE JUNHO -------------------------- WEC (ATLANTIC CITY, EUA)

14 DE JUNHO --------------------------------- FÓRUM COSTA BRAVA TURISMO (CAMPINAS, SP)

14 A 17 DE JUNHO -------------------------- FISPAL FOOD SERVICE (SÃO PAULO, SP)

15 A 17 DE JUNHO -------------------------- IBTM AMERICA (NASHVILLE, EUA)

15 A 17 DE JUNHO --------------------------- FESTIVAL DE TURISMO DAS CATARATAS (FOZ DO IGUAÇU, PR)

18 A 22 DE JUNHO -------------------------- IPW (NEW ORLEANS, EUA)

16 A 20 DE JULHO --------------------------- GBTA CONVENTION (DENVER, EUA)

5 A 6 DE AGOSTO --------------------------- AVIRRP (RIBEIRÃO PRETO, SP)

5 A 21 DE AGOSTO ------------------------- JOGOS OLÍMPICOS (RIO DE JANEIRO, RJ)

6 A 12 DE AGOSTO ------------------------- VIRTUOSO TRAVEL WEEK (LAS VEGAS, EUA)

19 A 20 DE AGOSTO ----------------------- SHOW TOUR PORTO SEGURO (PORTO SEGURO, BA)

30 DE AGOSTO A 1º DE SETEMBRO----- LA CITA (MIAMI, EUA)

MAY 30 TO JUNE 2 -------------------------------------------------------- ILTM ASIA (SHANGHAI, CHINA)

JUNE 11 TO 14  ---------------------------------------------------------------- WEC (ATLANTIC CITY, USA)

JUNE 14  --------------------------------------------------------------------------------- COSTA BRAVA TURISMO FORUM (CAMPINAS, SP)

JUNE 14 TO 17  ---------------------------------------------------------------- FISPAL FOOD SERVICE (SÃO PAULO, SP)

JUNE 15 TO 17  ---------------------------------------------------------------- IBTM AMERICA (NASHVILLE, USA)

JUNE 15 TO 17  ---------------------------------------------------------------- CATARATAS TOURISM FESTIVAL

JUNE 18 TO 22  ---------------------------------------------------------------- IPW (NEW ORLEANS, USA)

JULY 16 TO 20  ------------------------------------------------------------------- GBTA CONVENTION (DENVER, USA)

AUGUST 5 TO 6  --------------------------------------------------------------- AVIRRP (RIBEIRÃO PRETO, SP)

AUGUST 5 TO 21 ------------------------------------------------------------ OLYMPIC GAMES (RIO DE JANEIRO, RJ)

AUGUST 6 TO 12 ------------------------------------------------------------ VIRTUOSO TRAVEL WEEK (LAS VEGAS, USA)

AUGUST 19 TO 20  -------------------------------------------------------- SHOW TOUR PORTO SEGURO (PORTO SEGURO, BA)

AUGUST 30 TO SEPTEMBER 1ST  ----------------------------- LA CITA (MIAMI, USA)

FEIRAS E EVENTOS SOBRE TURISMO TOURISM FAIRS AND EVENTS

JUNHO A AGOSTO 2016 JUNE TO AUGUST 2016
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2 DE JUNHO -----------------------DIA DA COMUNIDADE ITALIANA
5 DE JUNHO -----------------------DIA MUNDIAL DO MEIO AMBIENTE
12 DE JUNHO ---------------------DIA DOS NAMORADOS
13 DE JUNHO ---------------------DIA DO TURISTA
18 DE JUNHO ---------------------DIA DO IMIGRANTE JAPONÊS
22 DE JUNHO ---------------------DIA DO AEROVIÁRIO
25 DE JUNHO ---------------------DIA DO IMIGRANTE

2 DE JULHO ------------------------ INDEPENDÊNCIA DA BAHIA
9 DE JULHO ------------------------REVOLUÇÃO CONSTITUCIONALISTA  

DE 1932 (SÃO PAULO) 
10 DE JULHO-----------------------DIA DA PIZZA (SÃO PAULO)
23 DE JULHO -------------------ANIVERSÁRIO DE 24 ANOS  

DA TREND OPERADORA
25 DE JULHO-----------------------DIA DOS VIAJANTES

14 DE AGOSTO -------------------DIA DOS PAIS
22 DE AGOSTO -------------------DIA DO FOLCLORE

JUNE 2  -------------------------- DAY OF THE ITALIAN COMMUNITY
JUNE 5  -------------------------- WORLD ENVIRONMENT DAY
JUNE 12  ---------------------- VALENTINE’S DAY
JUNE 13  ---------------------- DAY OF THE TOURIST
JUNE 18  ---------------------- DAY OF THE JAPANESE IMMIGRANT
JUNE 22  ---------------------- DAY OF THE AIR TRANSPORTATION
JUNE 25  ---------------------- IMMIGRANT’S DAY

JULY 2 ----------------------------- INDEPENDENCE OF BAHIA
JULY 9 ----------------------------- CONSTITUTIONALIST REVOLUTION  

OF 1932 (SÃO PAULO) 
JULY 10  ------------------------- DAY OF THE PIZZA (SÃO PAULO)
JULY 23  ------------------------- 24-YEAR ANNIVERSARY OF  

TREND OPERATOR 
JULY 25  ------------------------- TRAVELLERS’ DAY

AUGUST 14  -------------- FATHER’S DAY
AUGUST 22  -------------- FOLKLORE DAY

DATAS E EVENTOS IMPORTANTES
IMPORTANT DATES AND EVENTS

10 DE JUNHO ---------------------FOZ DO IGUAÇU (PR)
19 DE JUNHO ---------------------RIBEIRÃO PRETO (SP)

6 DE JULHO ------------------------TERESÓPOLIS (RJ)
9 DE JULHO ------------------------BOA VISTA (RR)
14 DE JULHO-----------------------CAMPINAS (SP)
17 DE JULHO-----------------------VOLTA REDONDA (RJ)
27 DE JULHO-----------------------SÃO JOSÉ DOS CAMPOS (SP)
28 DE JULHO-----------------------SÃO CAETANO DO SUL (SP)
29 DE JULHO-----------------------MACAÉ (RJ)

1º DE AGOSTO--------------------BAURU (SP) E PIRACICABA (SP)
5 DE AGOSTO --------------------JOÃO PESSOA (PB)
15 DE AGOSTO -------------------SOROCABA (SP)
16 DE AGOSTO -------------------TERESINA (PI)
22 DE AGOSTO -------------------ARARAQUARA (SP)
26 DE AGOSTO -------------------CAMPO GRANDE (MS)
31 DE AGOSTO -------------------UBERLÂNDIA (MG)

JUNE 10  ---------------------------------------  FOZ DO IGUAÇU (PR)
JUNE 19  ---------------------------------------  RIBEIRÃO PRETO (SP)

JULY 6 ----------------------------------------------  TERESÓPOLIS (RJ)
JULY 9 ----------------------------------------------  BOA VISTA (RR)
JULY 14  ------------------------------------------  CAMPINAS (SP)
JULY 17  ------------------------------------------  VOLTA REDONDA (RJ)
JULY 27  ------------------------------------------  SÃO JOSÉ DOS CAMPOS (SP)
JULY 28  ------------------------------------------  SÃO CAETANO DO SUL (SP)
JULY 29  ------------------------------------------  MACAÉ (RJ)

AUGUST 1ST  -------------------------------  BAURU (SP) AND PIRACICABA (SP)
AUGUST 5  ----------------------------------  JOÃO PESSOA (PB)
AUGUST 15  -------------------------------  SOROCABA (SP)
AUGUST 16  -------------------------------  TERESINA (PI)
AUGUST 22  -------------------------------  ARARAQUARA (SP)
AUGUST 26  -------------------------------  CAMPO GRANDE (MS)
AUGUST 31  -------------------------------  UBERLÂNDIA (MG)

JOÃO PESSOA (PARAÍBA)

ANIVERSÁRIOS DE CIDADES
CITY ANNIVERSARIES
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EVENTOS

ESPAÇO PARA EVENTOS IDEAL E 
DIFERENCIADO NA GRANJA VIANA

Um local com conceito inovador, 
gastronomia própria, estacionamento 
e que encanta pela sua versatilidade 
e vista panorâmica da região.

A nossa equipe treinada e preparada 
fará do seu evento seja ele social ou 
corporativo, uma experiência perfeita.

EVENTOS SOCIAIS: aniversários, 
casamentos, mini weddings, bodas, 
batizados e Bat-mitzvá.

EVENTOS CORPORATIVOS: 
reuniões, palestras, lançamento 
de produtos, confraternizações, 
premiações e workshops.

Venha nos fazer uma visita, 
será um prazer lhe apresentar 
nosso espaço.

/lounge265eventos



INGRESSOS, PACOTES E 
TARIFAS IMPERDÍVEIS NO SEAWORLD PARKS
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INGRESSOS PARA SEAWORLD ORLANDO, AQUATICA, 

BUSCH GARDENS TAMPA E ADVENTURE ISLAND TAMPA

USD 36,00 USD 22,00 USD 45,00 USD 38,00 USD 36,00

DINE WITH 
SHAMU

BANANA 
BEACH

ALL DAY 
DINING

SERENGETI 
SAFARI

QUICK 
QUEUE

USD 92,00 USD 110,00 USD 121,00 USD 148,00

1 VISITA
ESCOLHA 

SUA 
AVENTURA

2 VISITAS 3 VISITAS
VISITAS 

ILIMITADAS 
COM ESTACIONAMENTO

VALORES OPCIONAIS A PARTIR DE:
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Entre em contato com seu canal de atendimento TREND.
São Paulo: 11 3041 7510 – Outras Cidades: 0800 770 7272

 /Trendoperadora     @trendoperadora     /instatrendoperadora/


