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EDITORIAL

Amigos, o fim do ano já está aí, bem perto de nós, e esta 
época é sempre propícia para uma reflexão: eu fiz tudo 
aquilo que me comprometi a fazer? Dei o melhor de mim? 

Mantive-me atualizado e conectado com o que há de mais novo no 
mercado para aplicar no meu dia a dia? Utilizei todos os recursos que tenho 
para alavancar as vendas e conquistar resultados cada vez melhores?

É, o sucesso não vai chegar assim, sem aviso prévio. 
Ele é fruto de muito trabalho, de horas sem dormir, de 
dedicação intensa, de suor mesmo. É preciso colocar a 
mão na massa pensando que, lá na frente, todo esse 
esforço vai valer a pena. E foi exatamente isso que o 
GRUPO TREND fez e continua fazendo ininterruptamente 
desde que 2016 deu o seu primeiro suspiro. 

Ao longo destes últimos nove meses, nós crescemos. Entre 
lançamentos de produtos e a forte atuação das cinco 
empresas do nosso grupo no Brasil e no exterior, destaco o 
nascimento do Segue Viagem Digital, que permite que você, 
agente, tenha ao alcance das mãos fotos e dicas de viagens 
imperdíveis para compartilhar com o seu cliente. Sim, assim 
como tudo o que nós fazemos, essa plataforma foi pensada 
em você e para você. Use-a à vontade, ela é sua! Junto com 
ela, uma novidade: fechamos uma parceria com a MTV, o 
que nos posiciona como um dos blogs oficiais de Turismo da 
emissora e reforça o nosso nome em uma escala ainda maior. 

Neste momento de mudanças de paradigmas e reinvenção 
diária, apresentamos a você a TV Segue Viagem, canal de vídeos 
promocionais e com informações de destinos que acaba de sair 
do forno e que vai revolucionar o atendimento ao consumidor final, 
estimulando nele o desejo de viajar por aí e de contar com todo 
o suporte que apenas um profissional como você pode oferecer. 

Temos pouco mais de três meses até 2017 e uma relação enorme 
de projetos e ideias para pôr em prática. O tempo é escasso, 
com certeza, mas isso não significa que vamos parar por aqui. 
O futuro está mais próximo do que você imagina. Pode apostar.

Pra cima!

Um forte abraço!

PALAVRA DO PRESIDENTE

Luis Paulo LUPPA 
Diretor-presidente

CEO'S WORDS

“INDEED, SUCCESS WILL NOT COME WITHOUT A PREVIOUS 
WARNING. IT IS IMPORTANT TO BE ABLE TO GET THE 
HANDS DIRTY AND TO THINK THAT ALL EFFORTS WILL BE 
WORTHWHILE”
Dear friends, the end of the year is coming, it is so close to us, and 
in this time is always important to engage a reflection: have I done 
everything I promised to do? Have I done my best? Am I up to date 
and connected with the freshest news in the market to apply in my 
routine? Did I use all resources that I have to increase the sales and 
get better results more and more?
Indeed, success will not come like this, without a previous warning. It 
is a result of much work, hours without sleeping, intense commitment, 
and even sweat. It is just to be able to get the hands dirty and to think 
that, in the future, all efforts will be worthwhile. And it was exactly 
what GRUPO TREND did and has been doing uninterruptedly since 
2016 took its first breath. 
Throughout the last nine months, we expanded. Considering product 
launches and the high performance of the five companies of our 
group in Brazil and abroad, I highlight the creation of Segue Viagem 
Digital, which allows you, agent, to have pictures and extraordinary 
travel tips within reach to share with your client. In fact, as everything 
we do, this platform was developed thinking about you and for 
you. Use it as much as you can, this is yours! With it, more news: 
we formed a partnership with MTV, which makes us as one of the 
official Tourism blog of the TV channel and reinforces our brand in a 
dimension even greater.  
In this moment of paradigm changes and daily reinvention, we 
introduce the Segue Viagem TV to you, a channel with promotional 
videos, having fresh information on the destinations and that is going 
to make a revolution in the service to the final consumer, raising 
in him or her the willing of traveling out there and counting on all 
support that only a professional like you can offer. 
We have a little more than three months until 2017 and an enormous 
list of projects and ideas to put into practice. A little time is left, for 
sure, but it does not mean that we are going to stop here. The future 
is closer than you can imagine. You bet.

Up we go!

Best regards!

Luis Paulo LUPPA 
CEO

“O SUCESSO NÃO VAI CHEGAR 

SEM AVISO PRÉVIO. É PRECISO 

COLOCAR A MÃO NA MASSA 

E SABER QUE TODO ESSE 

ESFORÇO VAI VALER A PENA”
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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
As times goes by, we start realizing everything that really 
matters: our client’s satisfaction clear on his or her face, 
the growth of strong (and sincere) ties with suppliers 
and partners, the agility arisen from high technological 
solutions. Well before selling, our skill of comprehending 
the needs of the person who is on the other side, 
independently who is this person, is at stake. Only in 
that time it is possible to offer something made to order. 
And once the watchword is to customize, we invite you 
to flip through the pages of another Segue Viagem, 
which stories were written to share with you, our loyal 
shield bearer and friend for all seasons, fresh news and 
relevant information related to everything that concerns 

GRUPO TREND. For example, have you ever 
stopped to think about which makes SHOP HOTEL 
different from the OTAs? Do you know the new 
TREND TECH’s products? Do you know that TC 
WORLD has just completed a year in activity? And 
about Segue Viagem TV, are you up to date with it? 
Here, there are also stories about breathtaking 
destinations – Dominican Republic and the North-
American county of Palm Beaches can represent 
them –, a trip all over the world of the host Bruno 
De Luca, tips about restaurants, books that matches 
different passenger’s profiles and more, so much 
more. Definitely, a good content is our strong point!
Stay with us on the next pages and have a 
good reading!

“WELL BEFORE SELLING, OUR SKILL OF 
COMPREHENDING THE NEEDS OF THE PERSON 

WHO IS ON THE OTHER SIDE, INDEPENDENTLY WHO 
IS THIS PERSON, IS AT STAKE. ONLY IN THAT TIME IT IS 
POSSIBLE TO OFFER SOMETHING MADE TO ORDER."

“OUR STORIES ARE WRITTEN FOR YOU, OUR 
LOYAL SHIELD BEARER AND FRIEND FOR ALL 
SEASONS; TO GET TO KNOW ALL GRUPO 

TREND’S FRESH NEWS."

Counseling-director Counseling-director
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“MUITO ANTES DE VENDER, É PRECISO COMPREENDER 
AS NECESSIDADES DE QUEM ESTÁ DO OUTRO LADO, 
INDEPENDENTEMENTE DE QUEM SEJA. SÓ ENTÃO É 

POSSÍVEL OFERECER ALGO SOB MEDIDA.”

“NOSSAS MATÉRIAS SÃO ESCRITAS PARA QUE 
VOCÊ, NOSSO FIEL ESCUDEIRO E AMIGO DE 
TODAS AS HORAS, FIQUE POR DENTRO DE 
TODAS AS NOVIDADES DO GRUPO TREND.” 

Conforme o tempo passa, a gente 
começa a se dar conta de tudo 
aquilo que realmente importa: 

a satisfação no rosto do cliente, o 
desenvolvimento de laços fortes (e sinceros) 
com fornecedores e parceiros, a agilidade 
decorrente de soluções tecnológicas de 
primeira. Muito antes de vender, entra em 
xeque a nossa habilidade em compreender 
as necessidades de quem está do outro 
lado, independentemente de quem seja. Só 
então é possível oferecer algo sob medida.
E já que a palavra de ordem é 
personalização, convidamos você a 
folhear as páginas de mais uma Segue 
Viagem, cujas matérias foram escritas 
para compartilhar com você, nosso fiel 

escudeiro e amigo de todas as horas, 
novidades e informações relevantes, 
relacionadas a tudo o que diz respeito 
ao GRUPO TREND. Por exemplo, você 
já parou para pensar no que diferencia 
a SHOP HOTEL das OTAs? Conhece os 
novos produtos da TREND TECH? Sabe 
que a TC WORLD acaba de completar 
um ano de atividades? E a TV Segue 
Viagem, está por dentro? 

Aqui também estão matérias sobre destinos 
de tirar o fôlego – a República Dominicana 
e o condado norte-americano de Palm 
Beaches que o digam –, uma viagem 
pelo mundo ao lado do apresentador 
Bruno De Luca, dicas de restaurantes, 
livros que combinam com diferentes 
perfis de passageiros e mais, muito mais. 
Definitivamente, conteúdo é o nosso forte!

Siga com a gente nas próximas páginas 
e boa leitura!
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O RÉVEILLON CHEGOU:  
HORA DO CHECK-IN

COM PROGRAMAÇÃO PRÓPRIA OU FÁCIL ACESSO A 

MEGAEVENTOS DE ANO-NOVO, OS HOTÉIS DESPONTAM COMO 

EXCELENTES OPÇÕES PARA CURTIR A CHEGADA DE 2017

Pular ondas, comer lentilha, tomar 
champanhe, assistir à tradicional 
queima de fogos... são muitas 

as maneiras de celebrar o Ano-Novo. 
Independentemente da forma escolhida, 
uma aura especial paira sobre nações 
de todo o mundo, que esperam, cheias 
de expectativa, o momento em que o 
tique-taque do relógio vai trazer a meia-
noite e, com ela, 365 dias embrulhados 
para presente.
A virada é mágica, sim. Simbólica 
também. Representa a chance de 
novos inícios e novos fins, novas 
oportunidades, desafios, esperanças. 
A chegada de 1º de janeiro merece 
ser comemorada com glamour ou 
simplicidade, na praia ou no sossego 
de um restaurante, com a família ou 
entre amigos. É preciso conhecer 
bem o cliente para saber o que mais 
combina com ele e entender quais são, 
de fato, as suas intenções. 

NEW YEAR’S EVE IS COMING: 
CHECK-IN’S TIME
WITH THEIR OWN SCHEDULE OR EASY 
ACCESS TO NEW YEAR’S EVE HUGE EVENTS, 
HOTELS ARE CONSIDERED EXCELLENT 
OPTIONS TO ENJOY THE 2017 ARRIVAL

Jumping waves, eating lentils, drinking champagne, 
watching the traditional fireworks show… there 
are many ways of celebrating the New Year. 
Regardless of the chosen way, a special aura flows 
in every nation and waits, full of expectations, the 
moment when the tick tock on the clock will bring the 
midnight and with it 365 days as a gift. 
The New Year’s Eve is magical, indeed. And 
symbolic. It represents the chance of new 
beginnings and new endings, new opportunities, 
challenges, hope. January 1st arrival should be 
celebrated with glamour or simplicity, on the beach 
or in the peacefulness of a restaurant, with relatives 
or among friends. It is important to know well the 
client to realize what is more convenient for him or 
her and understand their intentions, in fact. 
An exciting party, with big stages, cool 
decoration, music out loud and famous celebrities 
on the stage? Or an intimate dinner, with lounge 
music, premium service and peacefulness in 
abundance to enjoy the last minutes of the year? 
One way or another, there are places throughout 
Brazil that can offer exactly what your passenger 
is searching for. And these places are the hotels. 
WHY THE HOTELS?
The infrastructure is perfect: restaurants, top floors, 

FOTOS SHUTTERSTOCK

Uma festa superbadalada, com palcos 
gigantescos, decoração descolada, 
música alta e artistas famosos no 
palco? Ou um jantar intimista, com 
som ambiente, atendimento premium 
e tranquilidade de sobra para curtir os 
últimos minutos do ano? De um jeito 
ou de outro, existem alguns lugares 
espalhados por todo o Brasil que 
podem oferecer exatamente o que o 
seu passageiro está procurando. E 
esses lugares são os hotéis.

POR QUE OS HOTÉIS?

A infraestrutura é perfeita: restaurantes, 
coberturas, espaços à beira da piscina 
e vistas maravilhosas para o mar são 
apenas alguns exemplos de instalações 
que garantem um Réveillon especial, 
com um toque de conforto que apenas 
os hotéis podem oferecer – além, é 
claro, da possibilidade de curtir a noite 
inteira com toda a segurança e depois ir 
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direto para o apartamento para aquele 
merecido descanso. 

Ceias fartas enfeitam as mesas, 
mesclando elementos da gastronomia 
regional com temperos e sabores que 
renomados chefs sabem fazer como 
ninguém. Uma equipe atenciosa 
cuida de cada detalhe – inclusive há 
alguns empreendimentos que oferecem 
coquetéis de boas-vindas aos hóspedes 
durante o check-in – e zela por uma 
estada sem sobressaltos e que é pura 
festa. Quer coisa melhor?

FIM DE SEMANA DA VIRADA

Basta uma olhadinha rápida no 
calendário para verificar que os dias 
31 de dezembro e 1º de janeiro são, 
respectivamente, sábado e domingo. 
Isso pode até significar a impossibilidade 
de muita gente emendar outros dias da 
semana e transformar a folia em um 
feriado prolongado, mas nem de longe 

swimming pool decks and wonderful views to the sea 
are only some examples of facilities that guarantee a 
special New Year’s Eve, with a touch of comfort that 
only the hotels can offer – and also, of course, a 
possibility to enjoy the whole night with safety and then 
to go straight to the room and take that deserved rest.  
A full dinner decorates the tables, combining elements 
of regional gastronomy with spices and tastes that 
rewarded chefs know how to do as nobody else. An 
attentive team worries about each detail – and also, 
there are some places that offer a welcome cocktail 
to the guests during the check-in – and is engaged in 
providing a stay without distress, a stay that is only 
about having fun. Is there anything better?
NEW YEAR’S EVE WEEKEND
With just a look at the calendar it is possible to see 
that December 31st and January 1st are, respectively, 
Saturday and Sunday. It might means the impossibility 
of many people to take other days off and turn the 
party into a long weekend, but it does not mean that it 
is not worth choosing a hotel to enjoy these two days 
in a great style. 
Actually, it is a strong point. Many hotels count on a 
privileged location, providing easy access to airports, 
subway stations, beaches and places with big street 
parties, avoiding, then, a potential inconvenience 
with traffic – once many avenues are blocked in 
order to make the people’s intense flow easier and to 
organize security schemes – and eliminating the need 
of finding a parking space, for example. 
Segue Viagem saved this space to list all reasons that 
explain why the hotels are perfect refuges to receive 
2017 with open arms. Take a look at the following 
pages and be prepared to the holidays parties.

isso quer dizer que não vale a pena 
escolher um meio de hospedagem para 
curtir estes dois dias em grande estilo. 

Na verdade, este é um ponto 
superpositivo. Muitos hotéis contam com 
localização privilegiada, garantindo fácil 
acesso a aeroportos, estações de metrô, 
praias e pontos com grandes festas de 
rua, evitando, assim, possíveis transtornos 
com trânsito – já que muitas avenidas 
são bloqueadas para facilitar o fluxo 
intenso de pessoas e para organizar 
esquemas de segurança – e eliminando 
a necessidade de encontrar vagas para 
estacionar o carro, por exemplo. 

A Segue Viagem reservou este espaço 
para apontar todos os motivos que 
explicam por que os hotéis são os 
refúgios perfeitos para receber 2017 
de braços abertos. Folheie as próximas 
páginas e prepare-se você também para 
as festas de fim de ano! 
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Porto Seguro, one of the busiest destinations in 
the Brazilian Northeast, is the right place for your 
passengers in case they are interested in a busy 
nightlife, crystal-clear ocean and warm waters. 
With so much beauty, why not stay at La Torre 
Resort, surrounded by the charming green nature 
and less than 15 km away from the international 
airport of the city?
Operating in an all-inclusive regime, the hotel 
is located in the Mutá Beach, whose coral reefs 
form calm natural swimming pools, close to Coroa 
Vermelha, one of the main points of the destination. 
To rest, there is nothing better than choosing 
one of the five categories of rooms – Standard, 
Luxury, Family and Vila La Torre –, matching the 
beach atmosphere with the happy and elegant 
decoration, providing all facilities to the guests. 

DECEMBER IS A PARTY
Already prepared for the arrival of the summer 
and the traditional celebrations of the end of the 
year, the stay in La Torre is perfect for customers 
who want to party until 2017 arrives. The 
Christmas celebration includes the presence of 
Santa Claus, who takes the time to distribute 
presents to the children, and an abundant, mouth-
watering supper.
But there is no doubt about it: the biggest party of the 
hotel is New Year's Eve, when all guests are invited 
to say goodbye to 2016 in a fun and relaxed way. 
This year's team will be "Casino La Torre", which 
will bring to the hotel the aura of euphoria and 
adrenaline that is so characteristic of the casinos. 
With a mega production, counting on hired 
artists and an Elvis Presley cover, visitors will 
check out a pyrotechnic show full of special 

Porto Seguro, um dos destinos mais 
badalados do Nordeste brasileiro, 
é o endereço certo para o seu 

passageiro caso ele esteja interessado 
em vida noturna agitada e mar cristalino 
e de águas morninhas. Em meio a tanta 
beleza, por que não hospedá-lo no 
La Torre Resort, cercado pelo verde 
encantador da natureza e a menos de 
15 km do aeroporto internacional da 
cidade?
Operando em regime all inclusive, o 
empreendimento está em plena Praia 
do Mutá, cujos recifes de corais formam 
piscinas naturais supertranquilas, e a 
curta distância de Coroa Vermelha, 
uma das marcas registradas do destino. 
Para descansar, nada melhor do que 
optar por uma das cinco categorias 
de acomodações – Standard, Luxo, 
Superior, Family e Vila La Torre –, que 
combinam a atmosfera praiana com uma 
decoração alegre e elegante e oferecem 
todas as facilidades aos hóspedes.

DEZEMBRO É MÊS DE FESTA

Preparado desde já para a chegada do 
verão e das tradicionais comemorações 

de fim de ano, a estada no La Torre 
é perfeita para quem não quer ficar 
parado até 2017 dar as caras. A 
celebração do Natal inclui a presença 
do Papai Noel, que aproveita a 
oportunidade para distribuir presentes 
para as crianças, e ceia farta, cujo toque 
especial da gastronomia nordestina 
transforma o jantar em um banquete de 
dar água na boca.

Mas não há dúvidas de que a maior 
festa do empreendimento acontece no 
Réveillon, momento em que todos os 
hóspedes serão convidados a dar adeus 
a 2016 de um jeito descontraído e pra 
lá de divertido. O tema deste ano será 
“Cassino La Torre” e trará para dentro 
do meio de hospedagem a aura de 
euforia e adrenalina tão característica 
dos cassinos. 

Por meio de uma superprodução, que 
contará com artistas contratados e até 
mesmo uma apresentação cover do Elvis 
Presley, os visitantes poderão conferir 
um show pirotécnico repleto de efeitos 
especiais e terão acesso a uma limousine 
e a open bar premium com espumante e 

LA TORRE RESORT
(PORTO SEGURO/BA)
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open food. Para fechar, uma queima de 
fogos de artifício marcará a chegada 
de 365 dias novinhos em folha. 

EXCLUSIVIDADES
O Clube de Praia é um dos pontos 
altos da estrutura do resort durante todo 
o ano, garantindo conforto, segurança 
e shows ao vivo todas as noites – tudo 
isso regado a petiscos e bebidas 
o dia inteiro e de frente para uma 
faixa de areia branquinha e oceano 
apaixonante, cor verde-esmeralda.  
Room service e Copa Baby a qualquer 
hora do dia, fraldário, spa completo, 
academia de ginástica, quadras de 
tênis e beach vôlei, orquidário, wi-
fi grátis e seis tipos de piscinas estão 
disponíveis, assim como Kids Club 

AGENTE LEVA!

Hospede no La Torre Resort com a TREND. Diárias em regime all inclusive a partir de 12x R$ 422 por pessoa, hospedagem de 7 noites, transfer in/out, 
city tour e seguro-viagem.

e uma programação recheada de 
atividades para a garotada, que inclui 
aulas de malabarismo e capoeira, polo 
aquático, escalada, pega-pega, bingo 
e jogos de mesa, entre outros atrativos. 

Já para os adultos são reservadas 
boas horas de diversão com guerra 
de bexigas, zumba, vôlei na piscina, 
slackline, arborismo e hidroginástica, 
por exemplo. Além de tudo isso, o 
resort promove passeios de barco 
diariamente e, duas vezes por semana, 
leva os visitantes para animadas 
caminhadas na praia. Para matar a 
fome, nada melhor do que se deliciar 
em um dos restaurantes do complexo 
ou optar pela pizzaria ou sanduicheria 
que ficam por ali. 

effects, with access to a limousine and premium open 
bar, including Champaign and open food. In the 
end, fireworks will welcome brand new 365 days. 

EXCLUSIVE ITEMS
The Beach Club is one of the high points of the resort's 
structure throughout the year, ensuring comfort, safety 
and live shows every night - all that accompanied by 
snacks and drinks all day long, facing a white sand 
beach and an astonishing emerald green ocean.
The Room Service and Copa Baby 24-7, as well as 
the baby-changing area, spa, gym, tennis and beach 
volleyball courts, orchidarium, free wi-fi and six types 
of swimming pools are available. There are also Kids 
Club, a schedule full of activities for the kids, including 
juggling and capoeira, water pole, climbing, catch-
and-run, bingo, board games, among other attractions. 
Adults can have good fun hours enjoying tree climbing, 
water balloon fights, zumba, swimming pool volley, 
slackline, and hydrogyimnastics, for example. Besides, 
the resort promotes daily boat rides, and twice a week 
visitors go for walks on the beach. If they are feeling 
hungry, there is nothing better than enjoying one of the 
restaurants in the complex or going to the pizza place 
or sandwich shops in the region.
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Marina Park Hotel, a charming resort located at 
Iracema Beach, in Fortaleza, has already become 
a national reference concerning the host of New 
Year’s Eve big parties. Luxury and glamour are 
more and more explored, and to celebrate the 
2017 arrival in style, the hotel will have its mega-
event starred by the singer Ivete Sangalo, who 
will make the Ceará audience say goodbye to 
2016 in a very special way. It is also highlighted 
the presence of the Caribbean Kings band and 
Márcia Fellipe, famous celebrity among forró 
lovers, in addition to a stage addressed to the 
electronic music, exclusively. 
Aiming to promote a majestic celebration of peace, 
the open-air party will be involved by the Marina 
White 2017 theme, and very close to the sea, in 
the most perfect interaction with nature. Divided 
into eight “islands”, each one representing a 
positive resolution for the New Year – Friendship, 
Hope, Happiness, Wealthiness, Peace, Harmony, 
Success and Glamour -, themed buffets will be 
included, with haut cuisine and premium cocktails, 
in an open-bar regime, and extraordinary fireworks. 

INSIDE THE PARADISE
Elegant and modern, the 315 hotels rooms are 
classified as Standard, Deluxe, (Superior and 
Premium) and Suites (Junior, Executive, Master, 
Presidential and Imperial) – most of them with a 
view towards the sea, right in front of the hotel, 
or to the yard. Spacious and clean-designed, 
the accommodations provide lounge music, 23 
broadcasting programming channels, TV, air 
conditioning, minibar and hair dryer. People with 
special needs are more than welcome: rooms totally 
adapted to their comfort and safety are available. 
The swimming pool with cascade, surrounded by a 

O Marina Park Hotel, charmoso 
resort localizado na Praia de 
Iracema, em Fortaleza, já se 

tornou referência nacional no que diz 
respeito à realização de superfestas de 
Réveillon. Luxo e glamour falam mais 
alto a cada edição e, para celebrar 
a entrada de 2017 com estilo, o 
empreendimento terá o seu megaevento 
protagonizado pela cantora Ivete 
Sangalo, que levará ao público do 
Ceará um jeito todo especial de se 
despedir de 2016. Outros destaques 
estão atrelados à presença da banda 
Caribbean Kings e de Márcia Fellipe, 
artista de grande sucesso entre os 
amantes do forró, além da construção 
de uma tenda destinada exclusivamente 
à música eletrônica. 
Com o objetivo de promover uma 
majestosa celebração à paz, a festa, 
ao ar livre, será norteada pelo tema 
Marina White 2017 e bem pertinho do 
mar, na mais perfeita integração com 
a natureza. Dividida em oito “ilhas”, 
cada uma delas remetendo a um voto 

positivo para o Ano-Novo – Amizade, 
Esperança, Felicidade, Riqueza, 
Paz, Harmonia, Sucesso e Glamour 
–, incluirá buffets temáticos, com 
gastronomia de alto padrão e bebidas 
premium, no esquema open bar, e uma 
extraordinária queima de fogos.

O PARAÍSO POR DENTRO
Elegantes e modernos, os 315 apartamen-
tos do hotel são classificados em Standard, 
Luxo (Superior e Premium) e Suítes (Júnior, 
Executiva, Master, Presidencial e Imperial) 
– a maioria com vista para o mar ou para 
o jardim. Espaçosas e com design clean, 
as acomodações proporcionam som am-
biente, 23 canais de programação, TV, 
ar-condicionado, frigobar e secador de 
cabelo. Pessoas portadoras de deficiência 
são mais que bem-vindas: quartos total-
mente adaptados para o seu conforto e 
segurança estão à disposição. 
A piscina com cascata, rodeada por 
bosque de coqueiros e lindos jardins, 
é uma das áreas de lazer favoritas dos 
hóspedes, mesmo porque ali estão 
também o salão de jogos e as quatro 

MARINA PARK HOTEL
(FORTALEZA/CE)
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wood of coconut trees and beautiful garden, is one of 
the guests’ favorite leisure areas, and also because the 
game room and the four tennis courts are established right 
there. The guest has free access to the gym, opened day 
and night; sauna and steam room, with massage and 
inner relaxation rooms, in addition to the bar service; it is 
2 km far from walking tracks, ideal for people who enjoy 
a good workout; and a Pesk Point, perfect for fishing. It 
should be highlighted that Marina Park also includes a 
hair salon, with accredited professionals in estheticism, 
and convenience stores, with craftwork, swimming suits, 
tobacco shop and jewelry.   

YOUNG GUESTS 
To make the children’s stay enjoyable, the hotel counts 
on a well-trained recreational team, composed by 
instructors, lifeguards and entertainers. In the swimming 
pool or on the solid earth, playing snooker, ping pong, 
chess, checkers or simply riding on a bike throughout the 
complex, they are always with an eye kept on the kids 
and providing some entertainment at any time of the day.
Another option specially addressed to the children is 
the Marina Kids, a space created to 2-12-year-old 
kids and equipped with television, DVD, videogame, 
toys and a miniplayground.

quadras de tênis. O visitante tem 
acesso liberado à sala de ginástica, 
aberta durante o dia e à noite, às 
saunas seca e a vapor, com sala de 
massagem, salão interno de repouso 
e serviço de bar, a 2 km de pistas, 
ideais para quem não dispensa uma 
boa caminhada, e a um Pesk Point, 
próprio para a pescaria. Vale ressaltar 
que o Marina Park abrange, ainda, 
salão de beleza, com profissionais 
especializados em estética, e lojas de 
conveniência, com artesanato, moda 
praia, tabacaria e joias.   

HÓSPEDES MIRINS
Para que a estada seja igualmente 
divertida para as crianças, o 

AGENTE LEVA!

Hospede no Marina Park Hotel com a TREND. Diárias com café da manhã a partir de 12x R$ 297 por pessoa, hospedagem de 4 noites, transfer in/out, city 
tour e seguro-viagem.

empreendimento conta com uma 
equipe de recreação bem treinada, 
formada por monitores, salva-vidas 
e animadores. Seja nas piscinas 
ou em terra firme, jogando sinuca, 
pingue-pongue, xadrez, dama ou 
simplesmente andando de bicicleta 
pelo complexo, eles estão sempre 
de olho na garotada e garantindo 
entretenimento a qualquer hora do dia.
Mais uma opção pensada 
especialmente para os pequenos 
é o Marina Kids, espaço criado 
para crianças entre 2 e 12 anos de 
idade e equipado com televisão, 
DVD, videogame, brinquedos e 
miniplayground. 
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The partnership with the Champagne Veuve 
Clicquot will provide a remarkable New Year’s 
Eve at Ouro Minas Palace Hotel. The only five-star 
hotel of Belo Horizonte will be the stage for a big 
party with great music, a guarantee offered by the 
presence of a band and a deejay that promise to 
take the audience to the dance floor with the hits 
most played currently and in the last years. 
A perfect opportunity to gather friends or enjoy 
with relatives, the event is also special considering 
the gastronomy, with a menu that makes the Minas 
Gerais’ cuisine a really strong point: antipasti and 
appetizers, dishes made to order, buffet with pasta, 
fruits, desserts... the dinner will be big to celebrate 
the arrival of 2017. The New Year’s Eve can also 
be celebrated with champagne, whiskey, vodka, 
red wine, premium beer, energy drink, soda, juice or 
water – the goal is to serve well all visitors' profiles.  
Arriving at the party is very easy! Ouro Minas is 
near to the International Airport of Confins and 
its privileged location is 7 minutes far from the 
Pampulha Modern Ensemble, the new UNESCO 
World Heritage, and it makes the access to other 
historical cities easier.  
STRUCTURE DO NOT DISAPOINTS AT ALL
After New Year’s Eve, a deserved rest: the Health 
Center is the ideal option for people who want to 
renew their energy. The area includes a heated 
swimming pool, Jacuzzi, sauna and steam room, 
adult game room and a complete gym, with 
modern equipment. Regarding physical and 
mental health, the tip is changing the style in the 
hair salon and relaxing during a massage session 
provided by accredited professionals – activity 
paid separately.  

A parceria firmada com a 
Champagne Veuve Clicquot 
permitirá uma virada de ano 

inesquecível no Ouro Minas Palace 
Hotel. O único cinco-estrelas de 
Belo Horizonte será palco para a 
realização de uma festa embalada por 
muita música, garantia oferecida pela 
presença de uma banda e de um DJ, 
que prometem levar o público para a 
pista de dança com os hits mais tocados 
do momento e dos últimos anos.  
Oportunidade perfeita para reunir os 
amigos ou, então, curtir com a família, 
o evento se destaca também no quesito 
gastronomia, com um cardápio que não 
deixa nenhuma dúvida de que a culinária 
mineira é, de fato, um diferencial à parte: 
antepastos e entradas, pratos preparados 
na hora, buffet de massas, frutas, 
sobremesas... a mesa será farta para 
celebrar a chegada de 2017. O novo 
ano poderá, ainda, ser brindado com 
champanhe, uísque, vodca, vinho tinto, 
cerveja premium, energético, refrigerante, 

suco ou água – o objetivo é atender bem 
a todos os perfis de visitantes. 
Chegar até a festa é muito fácil! 
O Ouro Minas está próximo ao 
Aeroporto Internacional de Confins, 
e a sua localização privilegiada o 
deixa a apenas 7 minutos do conjunto 
arquitetônico da Lagoa da Pampulha, 
o mais novo Patrimônio Cultural da 
Humanidade, e facilita o acesso às 
cidades histórias do estado.

ESTRUTURA QUE NÃO DECEPCIONA
Depois do Ano-Novo, o merecido 
descanso: o Health Center é a aposta 
ideal para quem quer renovar as 
energias. A área abrange piscina 
aquecida, jacuzzi, saunas a vapor e 
seca, solarium, sala de jogos e academia 
completa, com equipamentos de última 
geração. No que diz respeito a bem-
estar físico e mental, a dica é mudar 
o visual no salão de beleza e relaxar 
à base de massagens oferecidas por 
profissionais especializados – atividade 
paga à parte.  

OURO MINAS PALACE HOTEL
(BELO HORIZONTE/MG)
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Inside the 346 rooms, it is also possible to relax. 
Distributed in 25 floors, they are subdivided into 
Standard and Deluxe categories, in addition to 
the traditional Executive and Presidential suites. In 
order to provide full convenience and comfort for 
the guests, every room includes soundproof, queen-
sized bed which mattresses present dimensions 
superior than the national standard, pillow menu 
with ten options, LCD TV with cable channels, 
work area, personal answering machine, minibar, 
air conditioning, magnifying mirror, individual 
electronic safe, CD player, internet access and 
other amenities.  
It is important to mention that the hotel provides 
exclusive antiallergic rooms and non-smoker floors. 
A GASTRONOMY SHOW
Inside the complex, there are three options of 
places to enjoy the internationally recognized 
Minas Gerais’ cuisine: the Quinto do Douro 
restaurant, with a diversified menu that includes 
pasta, noble meat, seafood and different types 
of dessert; the Lobby Piano Bar, with a barman 
available to prepare many cocktails and live music 
with the pianist Afonso Morato, and the Coffee 
Shop, where the breakfast is served.

No interior das 346 acomodações 
também é possível se render à 
tranquilidade. Distribuídas em 25 
andares, subdividem-se nas categorias 
Standard e Luxo, além das tradicionais 
Suítes Executivas e Presidenciais. A fim 
de garantir o máximo de comodidade 
e conforto ao hóspede, todos os 
quartos incluem isolamento acústico, 
cama queen size, cujos colchões 
apresentam dimensões superiores ao 
padrão nacional, menu de travesseiro 
com dez opções, TV LCD com canais 
por assinatura, área de trabalho, 
secretária eletrônica pessoal, frigobar, 
ar-condicionado, espelhos de aumento, 
cofre eletrônico individual, CD player, 
acesso à internet e amenidades diversas. 

É importante mencionar ainda que 
o hotel dispõe de apartamentos 
antialérgicos exclusivos e de andares 
para não fumantes. 

SHOW GASTRONÔMICO
No interior do complexo, são três 
opções de lugares para se deliciar 
em meio à internacionalmente 
reconhecida gastronomia de Minas 
Gerais: o restaurante Quinto do Douro, 
com menu diversificado, que inclui 
massas, carnes nobres, frutos do mar 
e diferentes tipos de doces; o Lobby 
Piano Bar, com barman à disposição 
para preparar drinques variados e 
música ao vivo com o pianista Afonso 
Morato; e o Coffee Shop, onde é 
servido o café da manhã. 

AGENTE LEVA!

Hospede no Ouro Minas Palace Hotel com a TREND. Diárias com café da manhã a partir de 12x R$ 297 por pessoa, hospedagem de 4 noites, transfer in/
out, city tour e seguro-viagem. 
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More than a simple New Year's Eve at the 
beautiful Tucuns beach, in Armação dos 
Búzios, Rio de Janeiro, the Búzios Beach Resort 
provides a large number of attractions to those 
who are looking for an unforgettable New 
Year. The activities begin some days earlier 
and go on until after the party, guaranteeing 
fun and relaxing moments to the guests.
At check-in, guests are welcomed by the 
Leisure team with a welcome drink, quite an 
invitation to start celebrating and relaxing 
In that cozy environment. The schedule is 
intense: afternoons and evenings before New 
Year's Eve are marked by exciting happy 
hours at sunset, great comedy shows and the 
performance of a pop rock band, with songs 
that were strong for generations.
Other highlights are recreation in the pool, 
with music and accessories (distributed freely), 
nightclub, and a magic show full of surprises 
in the hotel restaurant. Besides, on December 
31st, a great dinner is prepared, with glasses 
for toasts at midnight and beautiful fireworks. 

ACTIVITIES FOR ALL TASTES
To fill the time between one attraction and 
another, there is nothing better than enjoying 
the varied infrastructure of the complex. Guests 
looking for peace and quiet moments can use 
the swimming pools (for adults and children) and 
the spa, with massages and optional treatments, 
charged separately, and exclusive designed 
to relax body and soul, like shiatsu, hot tub, 
warm rocks and bamboo therapy. There is also 
a fitness room and different physical activities 

Mais do que uma simples 
virada de ano na bela 
praia de Tucuns, no 

município de Armação dos Búzios, 
no Rio de Janeiro, o Búzios Beach 
Resort oferece grande quantidade 
de atrações para quem busca um 
Réveillon inesquecível. As atividades 
começam alguns dias antes e 
continuam até depois do Ano-Novo, 
garantindo momentos divertidos e 
relaxantes aos hóspedes. 
Logo no horário do check-in, os visi-
tantes são recebidos pela equipe de 
Lazer com um drinque de boas-vindas, 
um convite e tanto para entrarem no 
clima de comemoração e descontra-
ção que paira por ali. A programação 
é intensa: as tardes e noites que ante-
cedem a virada são marcadas pela 
realização de animadas happy hours 
ao pôr do sol, shows de comédia im-
perdíveis e pela apresentação de uma 
banda de pop rock, com canções que 
marcaram gerações.

Outros destaques são a recreação na pis-
cina, com direito à música e acessórios 
(distribuídos gratuitamente), boate e um 
espetáculo de mágica repleto de surpre-
sas no restaurante do empreendimento, 
além do fato de que, na noite do dia 31 
de dezembro, um grande jantar é pre-
parado, com direito a taças e brindes à 
meia-noite e uma linda queima de fogos.

ATIVIDADES PARA TODOS OS 
GOSTOS

Para preencher o tempo entre uma 
atração e outra, nada melhor do que curtir 
a infraestrutura variada do complexo. Os 
hóspedes que quiserem paz e sossego 
podem se deliciar nas piscinas (adulto 
e infantil) e no spa, com massagens 
e tratamentos opcionais, cobrados à 
parte, e exclusivamente pensados para 
relaxar corpo e alma, como shiatsu, 
ofurô, terapia das pedras aquecidas e 
bambuterapia. Há também um espaço 
fitness e uma série de atividades físicas 
organizadas especialmente para quem 

BÚZIOS BEACH RESORT
(BÚZIOS/RJ)
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organized especially for those who care for health, 
including walks and hydrogymnastics, for example.
Truco tournaments (truco is a card game for two, four 
or six people), snooker, foosball, ping-pong are some 
of the activities promoted for competitive people, 
but if your clients prefer it, they can participate in 
exciting bingo, tennis, beach volleyball and bowling 
matches – the latter is not included in the package. 
Visitors that are more adventurous can practice bow 
and arrow, trapeze, and slackline.  
Between New Year's Eve and the beginning of 
January, a lan house with four powerful computers, 
more than prepared for different types of games, is 
destined to teenagers. The area also has tables for 
card game lovers.

HOW ARE THE ROOMS?
There are 335 apartments in total, distributed in 
charming villas and separated in the following 
categories: Deluxe, Premium and Suites, as well 
as nine exclusive bungalows. Each one of them is 
equipped with air-conditioner, hair dryer, minibar, 
safe, telephone number, cable TV and ironing 
board – the last two items can be borrowed and 
subjected to availability.

não se descuida da saúde, as quais 
incluem caminhadas e hidroginástica, 
por exemplo.

Torneios de truco, sinuca, pebolim 
e pingue-pongue são algumas das 
atividades promovidas para os mais 
competitivos. Mas, se o seu cliente 
preferir, ele também pode participar 
de partidas de bingo, tênis, vôlei de 
praia e boliche – este último não está 
incluso no valor da diária. Já os mais 
aventureiros se divertem nas áreas 
próprias para a prática de arco e 
flecha, trapézio e slackline. 

Entre a véspera de Ano-Novo e 
o começo de janeiro, uma lan 
house com quatro computadores 

poderosos, mais que preparados 
para diferentes tipos de jogos, é 
destinada ao público adolescente. 
A área também abriga mesas para 
amantes de jogos de cartas. 

COMO SÃO AS ACOMODAÇÕES
São 335 apartamentos no total, 
distribuídos em charmosas vilas e 
separados nas categorias Deluxe, 
Premium e Suítes, assim como nove 
bangalôs exclusivos. Cada um deles 
é equipado com ar-condicionado, 
secador de cabelo, frigobar, cofre, 
telefone, TV a cabo e ferro e tábua 
de passar roupa – os dois últimos são 
itens de empréstimo e estão sujeitos a 
disponibilidade. 

AGENTE LEVA!

Hospede no Búzios Beach Resort com a TREND. Diárias com pensão completa a partir de 12x R$ 259 por pessoa, hospedagem de 4 noites e 
seguro-viagem. 
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GOLDEN TULIP RIO COPACABANA
(RIO DE JANEIRO/RJ)

Located at Atlântica Avenue, in front of the posto 
cinco, with privileged view to the Fort and to 
the Copacabana Beach, the Golden Tulip Rio 
Copacabana allies a high quality accommodation, 
different services, and also the possibility of 
celebrating the New Year’s Eve in Rio de Janeiro, 
the most wanted and famous party of the world. 
In order to start the year in a good way, what about 
offering to your passenger a chance to enjoy a 
special dinner, served at Forno & Fogão, one of 
the most traditional restaurants of the carioca south 
side and that provides a beautiful and privileged 
view of the sea bank? On the rooftop, supported 
by the swimming pool bar infrastructure and by 
the breathtaking Rio landscapes, the hotel will host 
a special party for celebrating the New Year's 
Eve, with music, exclusive cocktails and a menu 
which reflects the hotels haute cuisine, and also 
the guarantee of excellent places to watch the 
impressive fireworks show – both hotel guests and 
non-guests can participate in.
GUARANTEE OF QUALITY
After an intense reformulation process, all hotel 
facilities have been recently improved, taking the 
stay to a high quality standard. The accommodations 
adapt to the different visitors' profile – by the way, 
there are five options to people with special needs 
–, and each one of them has safe, hair dryer, 
minibar and LCD TV with cable channels. Another 
important singular feature is related to the existent 
camera connected on the top floor that transmits 
alive images from the beach, allowing the guest to 
follow the weather and sea conditions, for example, 
before even leaving the room. 
To those who are accommodated in the Executive 
and Deluxe categories, an interesting advantage: their 

Situado na Avenida Atlântica, em 
frente ao posto cinco, com vista 
privilegiada para o forte e para a 

Praia de Copacabana, o Golden Tulip 
Rio Copacabana alia hospedagem de 
qualidade, serviços diferenciados e, 
de quebra, oferece a possibilidade de 
celebrar o Réveillon no Rio de Janeiro, 
o mais famoso e procurado do mundo. 
Para começar o ano com o pé direito, 
que tal proporcionar ao seu passageiro 
a chance de desfrutar uma ceia especial, 
servida no Forno & Fogão, um dos 
restaurantes mais tradicionais da zona 
sul carioca e que exibe uma vista linda e 
pra lá de privilegiada da orla da praia? 
No rooftop, amparado pela infraestrutura 
do charmoso bar da piscina e pelas 
paisagens de tirar o fôlego do Rio, o 
hotel promoverá uma festa especial 
em comemoração ao Ano-Novo, com 
música, drinques exclusivos e cardápio 
que reflete a alta gastronomia do hotel, 
além, é claro, de garantir excelentes 
lugares para assistir à impressionante 
queima de fogos – hóspedes e não 
hóspedes podem participar. 

CONFORTO GARANTIDO
Após passar por um intenso 
processo de reformulação, todas 
as dependências do hotel foram 
aprimoradas recentemente, elevando 
a estada a um patamar de altíssima 
qualidade. As acomodações se 
adaptam bem aos diferentes perfis 
dos visitantes – inclusive há cinco 
opções para pessoas portadoras de 
deficiência –, e cada uma delas é 
constituída por cofre de segurança, 
secador de cabelo, frigobar e TV 
LCD com canais por assinatura. Outro 
diferencial importante refere-se ao fato 
de que existe uma câmera instalada 
na cobertura que transmite imagens 
ao vivo da praia, o que permite 
que o hóspede confira as condições 
climáticas e do mar, por exemplo, 
antes mesmo de sair do quarto. 
Aos que estão instalados nas 
categorias Luxo ou Executivo, uma 
vantagem interessante: sua entrada 
é liberada ao Club Lounge, espaço 
ideal para desacelerar do dia a dia. 
Aconchegante e com design moderno, 
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entrance into the Club Lounge is free, the ideal place to take 
a break of the routine. Comfortable and modern-designed, 
it is composed by a living room with TV, work stations with 
printer and office supplies, private luggage locker and 
cloakroom, shoe-polishing, laundry and ironing services, 
breakfast in a place apart, hot and cold sandwiches 
and alcoholic drinks – served in specific hours -, and a 
concierge to provide check-in and check-out services. 
And the premium services do not stop there! All 
travelers have access to a bilingual service, ATM, 
jewelry store and a Vip Lounge for tourist in business 
travel – all of this is freely provided inside the hotel.  

PRECIOUS LEISURE 
The swimming pool, on the hotel top floor, is one of 
the strongest points regarding leisure. In addition to 
the panoramic view which embraces the singular 
Copacabana and Leme beauties, going swimming 
in a region with good weather like Rio de Janeiro is 
undeniable. Do not let your client leave without enjoying 
the peaceful atmosphere of one of the deck chairs while 
he or she tries the menu of appetizers and drinks from the 
bar which is established in the same area – if required, Wi-
Fi is available there. The Golden Tulip Rio Copacabana 
structure also includes a complete gym and sauna.

é composto por uma sala de estar 
com TV, bancadas de trabalho com 
impressora e material de escritório, 
maleiro e chapelaria privativos, 
disponibilização de serviço de 
engraxate, lavanderia e passadoria, 
café da manhã em espaço reservado, 
lanches quentes e frios e bebidas 
alcoólicas – servidos em horários 
específicos –, e um concierge para 
efetuar procedimentos de check-in e 
check-out. 
E os serviços premium não param 
por aí! Todos os viajantes têm acesso 
a atendimento bilíngue, caixas 
automáticos ATM, joalherias e a um 
Vip Lounge voltado a turistas que 
estão em viagens de negócios – tudo 

AGENTE LEVA!

Hospede no Golden Tulip Rio Copacabana com a TREND. Diárias com café da manhã a partir de 12x R$ 208 por pessoa, hospedagem de 3 noites, transfer 
in/out e seguro-viagem.

isso fornecido de forma gratuita e no 
interior do hotel. 
LAZER VALE MUITO
A piscina, na cobertura do hotel, é um dos 
pontos altos quando o assunto é lazer. 
Além da vista panorâmica que abraça a 
beleza sem igual de Copacabana e do 
Leme, não dá para negar um mergulho 
em uma região com clima tão amistoso 
como o Rio de Janeiro. Não deixe o seu 
cliente ir embora sem curtir a atmosfera 
tranquila de uma das espreguiçadeiras 
enquanto experimenta o cardápio de 
petiscos e bebidas do bar que fica na 
mesma área – se ele preferir, o wi-fi 
também é liberado por ali. A estrutura 
do Golden Tulip Rio Copacabana inclui, 
ainda, academia completa e sauna. 
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SHERATON GRAND RIO HOTEL  
& RESORT (RIO DE JANEIRO/RJ)

With 14 different types of rooms designed to 
meet the needs of each type of guest, Sheraton 
Grand Rio Hotel & Resort has what it takes for 
your clients to enjoy one of the most famous New 
Year's Eve parties in the world, without having to 
deal with the crowds. 
The hotel has recently been through a big 
reconstruction, estimated in US$ 55 million, and 
the result was its upgrade to the Grand category, 
which means improved services that brought even 
more value to its already complete infrastructure. 
EXCLUSIVITY AND CALMNESS
With two heated swimming pools, the hotel is 
the only one in Rio de Janeiro with direct access 
to the recently renewed Prainha do Vidigal, 
leisure area projected by Burle Marx. Children 
can have fun at the Sheratoon, space dedicated 
to the little ones, who are accompanied by 
professionals trained in entertainment, while 
adults can enjoy treatments and massages at the 
Shine SPA Sheraton.  
Those who choose apartments in the Club 
categories also have exclusive benefits, like 
private check-in, free internet in the room and 
access to the Club Lounge, perfect place to get 
together with friends, have quick team meetings 
or just relax while watching your favorite TV 
show. With an amazing view of the beaches of 
Leblon and Ipanema, it is also possible to enjoy 
an afternoon tea, courtesy drinks and snacks, 
among other commodities.
CUSTOMIZED NEW YEAR
Visitors who are looking for complete experiences 
allied with high-standard gastronomy to 
celebrate the arrival of 2017 are welcome to 

Com 14 categorias diferentes 
de quartos pensadas para 
atender exatamente às 

necessidades de cada tipo de 
hóspede, o Sheraton Grand Rio Hotel 
& Resort oferece tudo o que é preciso 
para o seu cliente curtir uma das festas 
de Réveillon mais famosas do mundo, 
na praia de Copacabana, sem, no 
entanto, ter de lidar com multidões. 
O empreendimento passou recentemente 
por ampla reforma, no valor de US$ 55 
milhões, e o resultado foi a sua elevação 
à categoria Grand, o que significa 
serviços e atendimento aprimorados, 
que chegam para somar ainda mais à 
completíssima infraestrutura.

EXCLUSIVIDADE E TRANQUILIDADE
Com duas piscinas aquecidas, o 
hotel é o único do Rio de Janeiro a 
contar com acesso direto à recém-
renovada Prainha do Vidigal, área 
de lazer projetada por Burle Marx. As 
crianças podem se divertir livremente 

no Sheratoon, espaço dedicado aos 
pequenos, onde são acompanhadas 
de perto por profissionais treinados em 
entretenimento, enquanto os adultos 
têm acesso a tratamentos e massagens 
no Shine Spa Sheraton.
Aqueles que escolherem os apartamentos 
das categorias Club contam também 
com benefícios exclusivos, como 
check-in privativo, café da manhã, 
internet grátis no quarto e acesso ao 
Club Lounge, ambiente perfeito para 
quem deseja se conectar com amigos, 
fazer reuniões rápidas em equipe ou 
apenas relaxar enquanto assiste ao seu 
programa favorito na TV. Com uma 
vista sensacional das praias do Leblon e 
Ipanema, é possível, ainda, se deliciar 
com chá da tarde, drinques em caráter 
cortesia e petiscos, entre outros mimos.

RÉVEILLON SOB MEDIDA
Visitantes que buscam experiências com-
pletas aliadas à gastronomia de alto pa-
drão para celebrar a chegada de 2017 
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the resort, which disposes of four restaurants and 
two bars – some of them have their own schedule 
for New Year's Eve. Among these places, L'Etoile 
stands out and is run by the renowned chef Jean 
Paul Bondoux. On December 31st, the restaurant 
will be open from 8 p.m. to 2 a.m., and will serve 
dinner in seven portions, including champaign, 
wine and soft drinks.
Enjoying a delicious meal at L'Etoile on this day gives 
your clients the right to attend a party at Carioca 
Saloon, outdoor open bar party with a view to the 
beach, thematic buffet, toasts at midnight and fun 
until 4 a.m. Another option for party lovers is the Dry 
Martini bar, by Javier De Las Muelas. A DJ will be by 
the pool, and there will be open bar with different 
drinks. The New Year's Eve will also be celebrated 
at the Steakhouse, in the restaurant Casarão and 
in the Italian Bene -– the latter hosted by the chef 
Augusto Piras. All of them will be open from 7 p.m. 
to 1 a.m., with antipasto, desserts and dinner in five 
moments, according to the specialties of each one. 
On the first day of the year, Bene will offer its 
renowned brunch, with many fizzy drinks, after 1 
p.m., whereas Casarão will have a special buffet 
by the pool.

são bem-vindos ao resort, que dispõe 
de quatro restaurantes e dois bares – 
alguns deles com programação própria 
para a noite da virada. Entre esses esta-
belecimentos, destaque para o L’Etoile, 
que leva a assinatura do renomado 
chef Jean Paul Bondoux. Na noite de 
31 de dezembro, o restaurante ficará 
aberto das 20h às 2h e servirá o jantar 
em sete tempos, o qual incluirá cham-
panhe, vinhos e soft drinks à vontade. 
Desfrutar uma deliciosa refeição no 
L’Etoile na data dá direito à entrada 
para uma festa no salão Carioca, 
open bar ao ar livre com vista para 
a praia, buffet temático, brindes à 
meia-noite e farra até as 4h. Outra 
opção para os mais baladeiros é se 

soltar no bar Dry Martini por Javier De 
Las Muelas, com os embalos de um 
DJ ao lado da piscina e open bar de 
drinques dos mais variados.
O Réveillon também será amplamente 
celebrado na Steakhouse, no 
restaurante Casarão e no italiano Bene 
– este último com a marca do chef 
Augusto Piras. Os três permanecerão 
abertos das 19h à 1h, com buffet de 
antepastos e sobremesas e jantares 
em cinco tempos, de acordo com as 
especialidades de cada um. 
No primeiro dia do ano, o Bene 
oferecerá seu renomado brunch, 
regado a muito espumante, a partir das 
13h, ao passo que o Casarão terá um 
buffet especial à beira da piscina. 

AGENTE LEVA!

Hospede no Sheraton Grand Rio Hotel & Resort com a TREND. Diárias com café da manhã a partir de 12x R$ 309 por pessoa, hospedagem de 5 noites, 
transfer in/out e seguro-viagem.
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COSTÃO DO SANTINHO 
(FLORIANÓPOLIS/SC)

In Florianópolis, the capital of Santa Catarina, your 
clients will find one of the most prestigious resorts 
in Brazil: Costão do Santinho. Located in the 
Santinho beach, area of preservation of the Atlantic 
Forest surrounded by dunes and mountains, its main 
differential is its megastructure, entrance door to a 
surprising vacation season with the family. And since 
2017 is almost coming, the hotel is an excellent 
choice to start the year with style.
NEXT STOP: 2017
Themed "New Year of the decades", the period 
between December 27 and January 1st will be 
marked by different activities to celebrate the 
best legacy from the past 70 years. The calendar 
begins with the 1940s and a vintage dinner, 
cocktails to the sound of Frank Sinatra, a workshop 
about the most popular hairstyles of that time and 
a vedette show. The next day will bring a hippie 
fair, a garage party with the band Star Beatles and 
a performance of Wanderléa – only some of the 
many memories from the 1960s.
Michael Jackson, Madonna, Cindy Lauper, Tina 
Turner and Whitney Houston will be the main stars of 
Chacrinha's disco on the 29th, and their songs will be 
played after a fun training involving Disco Dance. At 
the TimeTunnel lounge there will be toys and games that 
marked the 1980s, and, in the evening, a thematic 
dinner will serve delicious desserts that made history.
December 30 will welcome the changes brought 
by the 2000s, with a festival of electronic games, 
gastronomic sunset to the sound of a DJ and delicacy 
tasting, besides a contemporary dance show, 
holistic massage and dinner with a modern menu. 
During New Year's Eve, the most special day of the 
week, there will be a super party with live music, 
supper served to the guests, presentation of the band 
Demônios da Garoa and amazing fireworks.  

Está em Florianópolis, a capital 
catarinense, um dos resorts mais 
prestigiados do Brasil: o Costão 

do Santinho. Localizado na Praia do 
Santinho, área de preservação da 
mata atlântica rodeada por dunas e 
montanhas, seu principal diferencial é 
a megaestrutura, porta de entrada para 
uma surpreendente temporada de férias 
em família. E como 2017 já está quase 
aí, o empreendimento surge como uma 
excelente opção para quem quer entrar 
no novo ano em grande estilo. 

PRÓXIMA PARADA: 2017
Sob o tema “Réveillon das décadas”, 
o período entre 27 de dezembro e 1º 
de janeiro será marcado por diferentes 
atividades, que celebram o que de 
melhor os últimos 70 anos deixaram 
como legado. O calendário inicia com 
a década de 1940 e com a realização 
de jantar vintage, coquetéis ao som 
de Frank Sinatra, workshop sobre os 
penteados mais populares da época e 
show das vedetes, para, no dia seguinte, 
apresentar uma feira hippie, festa de 

garagem com a banda Star Beatles e 
show da Wanderléa – apenas alguns dos 
muitos resquícios dos anos 1960.

Michael Jackson, Madonna, Cindy Lauper, 
Tina Turner e Whitney Houston serão os 
protagonistas na discoteca do Chacrinha, 
no dia 29, e suas músicas poderão ser 
dançadas após um divertido treinamento 
que envolve Disco Dance. No lounge Túnel 
do Tempo estarão, ainda, brinquedos e 
brincadeiras que marcaram a década de 
1980 e, à noite, um jantar temático servirá 
deliciosas sobremesas que fizeram história. 

O dia 30 de dezembro dará as boas-
vindas às mudanças trazidas pelos 
anos 2000, com um festival de jogos 
eletrônicos, sunset gastronômico ao som 
de DJ e degustação de iguarias, além de 
um espetáculo de dança contemporânea, 
massagem holística e jantar com cardápio 
moderno. Durante a véspera do Ano-
Novo, a data mais especial da semana, 
haverá uma superfesta com música ao vivo, 
ceia servida aos hóspedes, apresentação 
da banda Demônios da Garoa e uma 
espetacular queima de fogos. 
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INSIDE THE ROOMS
The rooms are classified in International Hotel, composed 
of luxurious suites, and Portuguese Villas, typical beach 
houses that provide freedom and comfort. Rooms are 
equipped with air-conditioner, telephone, hair dryer, 
alarm clock, minibar, safe, kitchen, background music, 
shower amenities, wi-fi, queen or king size beds, besides 
the concierge service and access to the commercial 
center, with a drugstore, newspaper stand, laundry room 
and jewelry store. 
LEISURE & ENTERTAINMENT
Costão has seven types of walks every day – some of 
them leads visitors to Rupestrian inscriptions and lithic 
workshops, places where, in prehistory, individuals 
sharped and polished instruments made of stone. 
Other sports that can be practiced are bow and arrow, 
climbing wall, beach volleyball, sandboard (type of surf 
on the dunes around the resort), soccer (there is a gym 
and two grass fields), tennis (there are eight clay courts), 
golf, and bike rides.
Costão Spa is integrated to the resort and offers more 
than 53 options for relaxation – one of the most famous 
ones is the Day Spa, providing a whole day of massages 
and hydrotherapeutic treatments. The structure also 
includes infinity edge pools and wet bar, dry and wet 
sauna, fitness center, different restaurants and activities 
addressed to children.

O INTERIOR DOS QUARTOS

As acomodações são classificadas em 
Hotel Internacional, composto por luxuosas 
suítes, e Vilas Portuguesas, típicas casas de 
praia que garantem liberdade e conforto. 
Os quartos são equipados com ar-
condicionado, telefone, secador de cabelo, 
despertador, frigobar, cofre, cozinha, som 
ambiente, amenidades de banho, wi-fi e 
cama de casal queen ou king, além de 
serviço de concierge e acesso a centro 
comercial com farmácia, banca de revistas, 
lavanderia e loja de joias. 

LAZER & ENTRETENIMENTO

O Costão promove sete tipos de 
caminhadas todos os dias – algumas 
levam a inscrições rupestres e oficinas 
líticas, lugar onde, na pré-história, os 

indivíduos afiavam e poliam instrumentos 
de pedra. Outros esportes que podem 
ser praticados são o arco e flecha, 
parede de escalada, vôlei de praia, 
sandboard (tipo de surfe realizado nas 
dunas que contornam o resort), futebol 
(há uma quadra poliesportiva e dois 
campos gramados), tênis (são oito 
quadras com piso de saibro), golfe e 
passeios de bike. 
Integrado ao resort, o Costão Spa oferta 
mais de 53 opções para relaxamento – 
uma das mais conhecidas é o Day Spa, 
com direito a um dia inteiro de massagens 
e tratamentos hidroterápicos. A estrutura 
inclui também piscinas com borda infinita 
e bar molhado, saunas seca e úmida, 
fitness center, restaurantes diversificados 
e atividades dedicadas às crianças.  

AGENTE LEVA!

Hospede no Costão do Santinho com a TREND. Diárias em regime all inclusive a partir de 12x R$ 553 por pessoa, hospedagem de 5 noites, transfer in/
out e seguro-viagem.
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QUALITY HOTEL AEROPORTO  
VITÓRIA (VITÓRIA/ES)

Quem viaja para Vitória, a 
charmosa capital do Espírito 
Santo, se depara com praias 

lindíssimas, saborosas receitas capixabas e 
um povo acolhedor, que recebe turistas de 
todas as partes do mundo com um sorriso 
no rosto. No Réveillon o destino ganha 
uma atmosfera ainda mais especial, que 
pode ser aproveitada ao máximo se incluir 
a estada no Quality Hotel Aeroporto. 
A quatro quarteirões da Praia de Camburi, 
cenário para a queima de fogos mais 
famosa da cidade, o empreendimento 
oferece a localização ideal para quem 
não quer se preocupar com nada no 
dia da virada, mesmo porque o trajeto 
pode ser feito a pé, dispensando, assim, 
a necessidade de encontrar vagas 
para estacionar e evitando o trânsito 
característico desta época do ano. A 
comemoração é completa com a ceia 
servida no meio de hospedagem – a 
oportunidade perfeita para demonstrar as 
qualidades das equipes que comandam o 
restaurante do complexo. 

AGENTE LEVA!

Hospede no Quality Hotel Aeroporto Vitória com a TREND. Destaque para a opção com 3 noites de hospedagem aos fins de semana, que inclui café da 
manhã, transfer in/out, city tour e seguro-viagem, a partir de 12x R$ 39 por pessoa.
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Considerando que os dias 31 de dezembro 
e 1º de janeiro são, respectivamente, 
sábado e domingo, é importante ressaltar 
a proximidade com o aeroporto, a 2,5 km 
de distância, o que facilita – e muito! – a 
vida de quem não poderá emendar mais 
dias e quer aproveitar o fim de semana para 
descansar sem nenhum tipo de aperto. 

UM POUCO DE TUDO
Os quartos amplos e confortáveis garantem 
boas noites de sono, principalmente 
levando em conta as comodidades que 
oferecem: frigobar, TV LCD a cabo, 
amenidades, secador de cabelo, ar-
condicionado, cofre, espelho, mesa para 
trabalho e internet de alta velocidade 
são algumas das características comuns 
a todos – e vale reiterar também que 
os visitantes serão recepcionados, no 
período do Ano-Novo, com um welcome 
drink no momento do check-in. 
A estrutura é completa, com piscina 
em cuja área também estão algumas 
espreguiçadeiras. 

People who travel to Vitória, the charming capital city 
of Espírito Santo, find beautiful beaches, tasty capixaba 
recipes and a welcoming people that receive tourists 
from all over the world with a smile on the face. In 
the New Year's Eve, the destination has an atmosphere 
even more special, which can be totally enjoyed if the 
Quality Hotel Aeroporto is included in the stay. 
Four blocks far from Camburi Beach, background for 
the most famous fireworks show of the city, the hotel 
offers the ideal location to whom does not want to worry 
about anything in the New Year's Eve, considering that 
the route can be done by feet, it is not necessary to find 
a park space, avoiding the typical traffic of this period. 
The celebration is complete with dinner served in the 
hotel – a perfect opportunity to show the qualities of the 
team that leads the restaurant of the complex. 
Considering that December 31st and January 1st are, 
respectively, Saturday and Sunday, it is important to 
highlight the close proximity to the airport, 2.5 km 
far, which makes easier – much easier! – the life of 
who cannot take more days and wants to enjoy the 
weekend to relax without any types of distress. 
A LITTLE BIT OF EVERYTHING
The spacious and comfortable rooms provide good 
nights of sleep, mainly thinking about the commodities 
that offer: minibar, cable LCD TV, amenities, hair dryer, 
air conditioning, safe, mirror, work station and high-
speed internet are some of the common room features 
– and it also should be highlighted that guests will be 
received, in the period of New Year's holidays, with a 
welcome drink in the check-in moment. 
The structure is complete with the swimming pool, in 
which area there are some deck chairs, also.
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ROYAL TULIP RIO SÃO CONRADO 
(RIO DE JANEIRO/RJ)

Amantes de festas se sentirão em casa 
no Royal Tulip Rio São Conrado 
durante a véspera de Ano-Novo: 

o empreendimento será palco para a 
realização do Réveillon Rio Maravilha, 
evento que será comandado por 
Anitta. A artista do pop nacional estará 
acompanhada pela dupla de DJs Rafael e 
Renato Nazareth, já bem conhecidos na 
noite carioca, pela dupla sertaneja Ugo & 
Bruno e por Andrew Gracie, nome de peso 
no cenário eletrônico nacional.  
A noite será coroada com um cardápio, 
que inclui coquetel e jantar com frios, 
pratos quentes e sobremesas, open bar 
e um reforçado café da manhã no dia 
seguinte. À meia-noite, os participantes 
serão convidados a ir para a Praia de 
São Conrado, bem em frente ao hotel, 
e celebrar a passagem do ano com os 
pés na água do mar e em meio a muita 
energia positiva.
Caso o seu passageiro prefira entrar 
em 2017 com os espetaculares fogos 
de artifício de Copacabana, Leblon ou 
Ipanema, as três praias estão a apenas 10 

AGENTE LEVA!

Hospede no Royal Tulip Rio São Conrado com a TREND. Destaque para a opção com 2 noites de hospedagem aos fins de semana, que inclui café da manhã 
e seguro-viagem, a partir de 12x R$ 50 por pessoa.

minutos de carro do meio de hospedagem 
– e lá também é possível cair na farra com 
muitos shows e apresentações.
O INTERIOR DO HOTEL
Aproveitar o fim de semana da virada é 
mais que possível no Royal Tulip. Descanso 
é a palavra de ordem: seja nos 417 
apartamentos, com vistas deslumbrantes 
para o oceano e capricho em cada detalhe, 
ou por meio do room service 24 horas, que 
tem como objetivo atender bem o hóspede 
a qualquer hora do dia. 
A estrutura de lazer é outro ponto positivo: 
o complexo conta com piscina, sauna, 
quadra de tênis e academia, além de 
estar ao lado do Gávea Golf Club e do 
Shopping Fashion Mall, reconhecido em 
toda a Cidade Maravilhosa como um 
estabelecimento de alto padrão.
Requintado e elegante, o hotel oferece uma 
série de serviços premium, como lavanderia 
expressa, atendimento em português, 
espanhol, francês e inglês, caixas automáticos 
ATM, salão de cabeleireiro, serviço de 
despertar e lojas de souvenir, entre outros. 

Party lovers will feel like home at the Royal Tulip Rio 
de Janeiro during the New Year’s Eve: the place will 
be the stage for the Réveillon Rio Maravilha, an event 
hosted by the singer Anitta. The national pop celebrity 
will be joined to the deejays Rafael and Renato 
Nazareth, a popular duo at the carioca nightlife; a 
country-music duo Ugo & Bruno and Andrew Gracie, 
famous in the national electronic music scene.  
The night will be crowned with an exclusive menu 
which includes a cocktail and a dinner with cold 
cuts, main courses and dessert, open bar and a big 
breakfast on the next day. At midnight, guests will be 
invited to go to São Conrado Beach, right in front of 
the hotel, and celebrate the New Year’s Eve with feet 
in the seawater surrounded by great positive energy.
If your passenger prefers to welcome 2017 with the 
spectacular fireworks show of Copacabana, Leblon 
or Ipanema, the three beaches are only 10 minutes far 
by car from the hotel – and, there, it is also possible to 
enjoy the party with many concerts and shows.
INSIDE THE HOTEL
Enjoying the New Year’s Eve weekend is more 
than possible at the Royal Tulip. Relaxing is the 
watchword: by the 417 rooms with wonderful views 
to the ocean and gracefulness in each detail, or by 
the 24-hour room service, aiming to provide a good 
service for the guest at any time.  
The entertainment structure is another strong point: 
the complex has swimming pool, sauna, tennis court 
and gym, and also it is next to the Gávea Golf Club 
and Shopping Fashion Mall, recognized by the entire 
Marvelous City as a high standard establishment. 
Sophisticated and elegant, the hotel offers a huge 
variety of premium services, as express laundry, service 
in Portuguese, Spanish, French and English, ATM, hair 
salon, wake-up call, souvenir stores, among others.
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INTERCONTINENTAL SÃO PAULO 
(SÃO PAULO/SP)

A um quarteirão da simbólica Avenida 
Paulista, sede da maior celebração 
de Réveillon da metrópole mais 

famosa do Brasil, o InterContinental 
São Paulo preenche todos os pré-
requisitos para quem está à procura do 
lugar ideal para aproveitar a virada 
do ano com tranquilidade: localização 
privilegiada, fácil acesso aos principais 
pontos com festas, sem, no entanto, ter o 
deslocamento dificultado pelas multidões, 
e programação própria, caso a ideia seja 
entrar nesse novo ciclo longe do agito e 
com todo o conforto no próprio hotel.

ANO-NOVO AO AR LIVRE
Bandas de renome nacional e internacional 
levam o público ao delírio na noite de 31 
de dezembro e, em meio a muita alegria e 
energia positiva, celebram a chegada de 
1º de janeiro junto a centenas de milhares 
de pessoas, que lotam as principais ruas 
da região – de acordo com dados da 
Prefeitura da capital paulista, mais de 
2 milhões de participantes prestigiam o 
megaevento todos os anos. 

AGENTE LEVA!

Hospede no InterContinental São Paulo com a TREND. Destaque para a opção com 2 noites de hospedagem aos fins de semana, que inclui café da manhã 
e seguro-viagem, a partir de 12x R$ 31 por pessoa. 

Ao considerar que o feriado cairá no fim de 
semana, minimizando, assim, as chances de 
prolongar o descanso um pouquinho mais, 
comodidade é essencial. Neste contexto, 
a estada no InterContinental permite não 
apenas ir a pé até o local dos shows, 
oferecendo a possibilidade de conferir de 
perto uma das mais importantes festas da 
cidade sem preocupações, como também 
é um convite para uma celebração mais 
intimista no interior do empreendimento, que 
servirá ceia e brunch com menu especial. 

CONFORTO VALE MUITO
Os 195 apartamentos são aconchegantes 
e apresentam um quê cosmopolita, que 
casa muito bem com o espírito vibrante do 
destino. Opções diversificadas de lazer 
estão à disposição: é possível curtir o sol 
na piscina, aproveitar o bar que fica na 
mesma área, cuidar da saúde na academia 
24 horas, fazer passeios de bicicleta ou 
relaxar à base de uma boa massagem. Um 
concierge se mantém permanentemente à 
disposição para cuidar da hospedagem do 
início ao fim. 

Located at just a block far from the symbolic Paulista 
Avenue, place that hosts the New Year's Eve 
celebration of the most famous Brazilian metropolis, the 
InterContinental São Paulo meets all requirements for 
people who are looking for the ideal place to enjoy the 
New Year's Eve without distress: privileged location, 
easy access to the main attractions with parties, no 
problems when moving because of the crowd, and its 
own schedule, if the idea is to begin this new cycle 
far from the parties, but very comfortable in the hotel.
OPEN-AIR NEW YEAR'S EVE
National and international famous bands make the 
audience go wild in the evening of December 31st and, 
with so much happiness and positive energy, they celebrate 
the arrival of January 1st joined to hundreds of thousands of 
people, which fill the main streets of the region – according 
to São Paulo's City Government data, more than 2 million 
people participate in the megaevent every year. 
Considering that the holiday will be on the weekend, 
minimizing the chances of extending the relaxation a 
little more, comfort is essential. In this context, the stay in 
the InterContinental allows not only to go by feet to the 
show place, offering the possibility of checking closely 
one of the most important parties of the cities with no 
worries, but also it is an invitation to a celebration more 
intimate inside the hotel, which will serve a dinner and 
a brunch with special menu. 
COMFORT IS PRECIOUS
The 195 rooms are comfortable and have a cosmopolitan 
touch that matches very well the vibrant spirit of the 
destination. Different options of entertainment are available: 
it is possible to enjoy a sunbath and the swimming pool, take 
delight in the bar established in the same area, take care of 
the health in the 24-hour gym, ride a bike or relax with a 
good massage. A concierge is permanently available to 
serve from the beginning of the stay until the end. 
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ESPAÇO SEGUE VIAGEM

COME AND TRAVEL WITH US!
FIVE TOOLS DESIGNED EXCLUSIVE FOR YOU TO SELL MORE AND BETTER
You already know www.segueviagem.com.br, right? This new digital platform with content 
and qualified information to help you sell more and better has been generating a very 
positive repercussion in Tourism, and has become reference among travel blogs in Brazil. 
Created with the objective of facilitating the consultancy provided by you, travel 
agent, to passengers, and of generating even more value to your negotiations and 
budgets, Segue Viagem Digital already counts on information of more than 1,300 
national hotels and 400 texts, including guides of destinations in Brazil and abroad, 
and posts with tourism tips. But, more than that, it is full of exclusive information. For 
example: where can you find the best hotels in Brazil that accept pets during your 
stay? Or even: where, in a matter of seconds, can you access hotels that can fit events 

FOTOS ARQUIVO TREND

CINCO FERRAMENTAS PENSADAS EXCLUSIVAMENTE  
PARA VOCÊ VENDER MAIS E MELHOR

VEM SEGUIR VIAGEM 
COM A GENTE, VEM!

Você já conhece o www.segueviagem.com.br, certo? 
Esta nova plataforma digital com conteúdo e muita 
informação de qualidade para ajudar você a vender 

mais e melhor vem gerando uma repercussão bastante positiva 
no Turismo e já é referência entre os blogs de viagens do Brasil.

Criado com o objetivo de facilitar a consultoria prestada por você, 
agente de viagens, aos passageiros e gerar ainda mais valor às 
suas negociações e cotações, o Segue Viagem Digital já conta com 
informações de mais de 1.300 hotéis nacionais e 400 textos, entre 
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guias de destinos localizados no Brasil e no mundo, e posts 
com dicas de turismo. Mas, mais do que isso, está repleto de 
informações exclusivas. Por exemplo: onde você encontra os 
melhores hotéis do Brasil que aceitam animaizinhos de estimação 
durante a hospedagem? Ou ainda mais difícil: onde, em 
questão de segundos, você pode acessar os empreendimentos 
que comportam eventos para 1.000 pessoas em auditório? A 
resposta é simples! Segue Viagem é o canal. 

Outro foco da plataforma é valorizar os agentes e o 
trabalho de excelência que executam, tornando as viagens 
de seus clientes muito mais encantadoras e seguras. E a 
fim de gerar novos visitantes para a ferramenta, o Segue 
Viagem acaba de fechar uma parceria com a Rede 
Viacom, detentora do portal da MTV (www.mtv.com.
br), tornando-se um de seus blogs oficiais de turismo e 
atingindo os seus leitores e mais de 7 milhões de fãs nas 
mídias sociais.

for up to 1,000 people in auditorium? The answer is simple: Segue Viagem is the channel.
Another focus of the platform is to value the agents and the excellent work they do, making 
the trips of your clients much more charming and safe. And in order to generate new visitors 
for the tool, Segue Viagem just closed a deal with Rede Viacom, owner of MTV’s website 
(www.mtv.com.br), becoming one of its official tourism blogs and reaching its readers and 
more than 7 million fans in the social media. 
SEGUE VIAGEM TV
And the news does not stop there. Segue Viagem is on TV now! Meeting the agents’ request, 
a promotional video channel was launched with information about destinations, presenting a 
new way for you to offer your product and enhance your businesses. 
“Segue Viagem TV transmits our will to sell in image, sounds and colors. It is, without a doubt, 
one extra component in your routine, and certainly will generate competitive advantages 
and become a reference when your client is looking for hotels and destinations”, says Luis 
Paulo LUPPA, CEO at the TREND GROUP.
The videos in Segue Viagem TV are broadcast weekly in the YouTube channel with the same 
name. Besides, they are shared by e-mail marketing – you can receive them by WhatsApp, 
and they will be available at www.segueviagem.com.br.  
“This is another tool we created so that you can share and perform quality marketing without 
the need for investment. With all of those facilities, we are focused on generating value for 
our clients, so that we will have an impact on their routine with clear and sustainable results. 
We are not a group of volatile companies, of moments; we are solid, with 24 years of 
experience working exclusive for travel agents, who need to show their passengers how 
much a personalized and differentiated service is worth”, emphasizes LUPPA.

NOVO LOGO
Nesta onda de novidades, a Segue 
Viagem ganhou um logotipo mais 
moderno e apto a atender às 
cinco plataformas que hoje estão 
sob o seu guarda-chuva. 
O uso de colchetes foi aplicado 
enxergando o símbolo como 
uma moldura aos diferentes 
dispositivos em que está presente 
(revista, computador, TV, celular, 
tablet) e também como algo que 
dê destaque ao que está em seu 
conteúdo. Além disso, eles têm a 
cara das redes sociais e de viagens, 
se bem aplicados. Veja só: 

NEW LOGO

With so many new things, Segue Viagem has 
a new, more modern logotype, able to work 
with the five platforms that are now part of its 
portfolio.

The use of square brackets was 
applied by seeing the symbol as a 
frame for the different devices where 
it is present (magazine, computer, TV, 
cell phone, tablet), and as something that 
highlights its content. Besides, they are very 
connected to social media and travel, if well 
applied. Look:
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PLATFORMS MADE FOR YOU
We know that, when a client gets to your agency, he usually 
knows much about the needs for his trip: he knows where 
to go, in which neighborhood to stay, if he wants to rent a 
car or get a shuttle service, some of the busiest restaurants 
and attractions. And we, as partners, want to help you get 
a lot of information to deal with situations like this, to provide 
excellent consultancy and, of course, to sell more.
Check out other tools we made available for you:

SEGUE VIAGEM MAGAZINE
You are reading me now! Here, you can find the main 
trends in Tourism, travel tips, incredible and amazing 
stories, national and international destinations, the most 
famous hotel and interviews with people who make a 
difference, among other cool stories. 

APP SEGUE VIAGEM
You can also read me on the palm of your hand, be it 
in your tablet or smartphone. Have you downloaded my 
app? It is simple, fast, regardless of which system you 
use, Android or iOS. 

SEGUE VIAGEM DIGITAL 
Without a doubt, this is also the right place for travel 
lovers, with complete and exclusive content for a perfect 
trip: hotel stays, tours, services, guides of destinations, 
tips, and, besides all that, an exclusive area for you, 
with tools such as sending email marketing with your 
logotype, picture and contacts to whomever you like. 

SOCIAL NETWORK
In our social media, you can travel with amazing pictures 
and many tips. The content is ready, created by experts 
so that you can also share it in your social network.

PLATAFORMAS PARA VOCÊ
Sabemos que quando um cliente chega na sua agência, muitas 
vezes ele já tem grande parte das informações que precisa para 
realizar a sua viagem: sabe para onde quer ir, em que bairro 
ficar, se quer locar um carro ou pegar um transfer, alguns dos 
restaurantes e atrativos mais badalados. E nós, como seus 
parceiros, queremos te ajudar a ter muita informação para lidar 
com situações como esta, a prestar uma consultoria de excelência 
e, claro, a vender mais. Confira abaixo as outras ferramentas que 
disponibilizamos para você:

     REVISTA SEGUE VIAGEM
Sou eu, que você está lendo agora! Aqui você encontra as 
principais tendências do Turismo, dicas de viagens, matérias 
especiais incríveis, destinos nacionais e internacionais, os hotéis 
mais badalados e entrevistas com pessoas que fazem a diferença, 
entre tantas outras matérias quentinhas.

  APP SEGUE VIAGEM
Você também pode me ler na palma da sua mão, seja em seu 
tablet ou smartphone. Já baixou o meu aplicativo? É simples e 
rápido, independentemente de você usar o sistema Android ou iOS.

       SEGUE VIAGEM DIGITAL
Sem dúvida também é um lugar certo para os apaixonados por 
viagens, com conteúdo completo e exclusivo para uma viagem 
perfeita: hospedagens, passeios, serviços, guias de destinos, 
dicas e, além de tudo isso, uma área exclusiva para você, com 
ferramentas como envio de e-mail marketing com o seu logo, 
foto e contatos para quem você desejar.

   REDES SOCIAIS
Nas nossas redes sociais você segue viagem com fotos incríveis 
e muitas dicas. Um conteúdo prontinho criado por especialistas 
para que você também possa compartilhar em seus canais de 
relacionamento.

TV SEGUE VIAGEM
E as novidades não param por aí. A Segue Viagem agora também é TV! 
Atendendo a um pedido dos agentes, foi lançado um canal de vídeos 
promocionais e com informações de destinos, apresentando uma nova 
maneira de você oferecer os seus produtos e aumentar os seus negócios. 
“A TV Segue Viagem transmite em imagem, sons e cores a nossa vocação 
para vender. É, sem dúvida, um componente a mais no seu dia a dia e 
certamente vai gerar vantagens competitivas e se tornar referência quando 
o seu cliente estiver buscando hotéis e destinos”, destaca Luis Paulo LUPPA, 
CEO do GRUPO TREND.
Os vídeos da TV Segue Viagem são veiculados semanalmente no canal do 
YouTube que leva o mesmo nome. Além disso, também são compartilhados 
via e-mail marketing – você pode recebê-los por WhatsApp e eles estarão 
disponíveis na home do www.segueviagem.com.br. 
“Esta é mais uma ferramenta que criamos para que você possa compartilhar 
e realizar marketing de qualidade sem a necessidade de investimento. 
Com todas estas facilidades, estamos focados em gerar valor para os 
nossos clientes, de forma que impactemos no seu dia a dia com resultados 
claros e sustentáveis. Não somos um grupo de empresas voláteis, de 
momentos; temos solidez, com 24 anos trabalhando exclusivamente para 
os agentes de viagens, que precisam mostrar aos passageiros quanto vale 
um serviço personalizado e diferenciado”, enfatiza LUPPA. 
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ESPECIAL RIO QUENTE RESORTS

THE GREEN SIDE OF RIO QUENTE 
RESORTS
SUSTAINABILITY IS THE KEYWORD FOR THERMAL 
WATERS COMPLEX ROUTINE, WHICH IS THE MAIN 
ENTRANCE TO THE BRAZILIAN MIDWEST

Brazilian Savanna's breathtaking landscapes plus 
increasing importance of sustainability meaning 
grants to Rio Quente Resorts some kind of a 
special skill: to combine fun and environment  24 
hours per day. The complex takes an impressive 
area of 487,000 m² and its megainfrastructure 
fulfills with leisure the days of people who chose 
this destination to enjoy Nature and to relax under 
the strong sunlight that irradiates the Midwest of 
this country.
A "can't-miss" tour to whom explores Goiás 
beauties, this site is known abroad by its great 
natural hot water pools, as a result of 18 
headwaters that come from inside of this place 
and it releases 532 million liters per hour.  From 
this outstanding volume, only 8% of it is consumed 
by the resort, once there are measures taken 

As paisagens de tirar o fôlego do Cerrado 
brasileiro, somadas à importância 
crescente do termo sustentabilidade, 

conferem ao Rio Quente Resorts uma habilidade 
pra lá de especial: combinar diversão e meio 
ambiente 24 horas por dia. O complexo 
ocupa uma impressionante área de 487 mil m² 
e a sua megainfraestrutura preenche com lazer 
os dias de quem escolhe o destino para curtir a 
natureza e relaxar sob o sol forte que banha a 
região Centro-Oeste do país.
Cartão de visita para quem explora as 
belezas do estado de Goiás, o local 
é internacionalmente conhecido pelas 
gigantescas piscinas de águas naturalmente 
quentes, resultado da presença de 18 nascentes 
que brotam no interior do empreendimento e 

Sustentabilidade 
é palavra-chave 
no dia a dia do 

complexo de 
águas termais que 
é porta de entrada 

para o Centro-
Oeste do Brasil

O lado verde do  
RIO QUENTE RESORTS
FOTOS DIVULGAÇÃO
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liberam 5,2 milhões de litros por hora. 
Desse volume extraordinário, apenas 8% 
são consumidos pelo resort, já que são 
adotadas medidas que permitem o reúso 
da água e o tratamento de seus efluentes 
para, depois, devolvê-los ao leito do rio 
que dá nome ao complexo. 

RESPONSABILIDADE 
AMBIENTAL

Como a água morninha, que fica na casa 
dos 37,5°C, é a sua marca registrada, 
o complexo fica de olhos bem abertos 
quanto à sua qualidade e conta com um 
grupo de profissionais credenciados, res-
ponsáveis por coletar e analisar diariamen-
te amostras das nascentes, de cada uma 
das piscinas e até mesmo da água própria 
para o consumo, assegurando, assim, a 
saúde e o bem-estar dos hóspedes. 

De olho na legislação e – mais do que 
isso! – na preservação da riquíssima 
área verde que compõe o seu entorno, 
o Rio Quente é um dos grandes adeptos 
nacionais do turismo sustentável. A 
gestão eficiente da estrutura como um 
todo, que incorpora mais de 1.200 
apartamentos (disponíveis em oito hotéis 
exclusivos), três parques e uma variedade 
incrível de restaurantes, tem como 
objetivo reduzir ao máximo os impactos 
na natureza, garantindo que as suas 

operações convivam em harmonia com 
a flora e a fauna locais. Inclusive, por 
meio de parcerias com órgãos como o 
Sebrae (Serviço Brasileiro de Apoio às 
Micro e Pequenas Empresas), o resort se 
dedica à realização de projetos sociais e 
culturais, fomentando, assim, a educação 
ambiental na comunidade e ressaltando a 
importância da preservação do Cerrado. 

O QUE VEM POR AÍ?
Para um futuro próximo, mais duas ideias 
devem ser colocadas em prática. Uma 
delas diz respeito ao desenvolvimento de 
projetos de cogeração de energia e de 
eficiência energética, o que, em termos 
gerais, significa gerar eletricidade a 
partir do gás natural, combustível menos 
agressivo à natureza. A outra meta 
está relacionada à utilização de novas 
tecnologias que contribuam para reduzir 
as emissões atmosféricas em longo prazo. 

VOCÊ SABIA?
O Rio Quente foi o primeiro resort 
do Brasil a obter a certificação ISO 
14.001, a qual autoriza organizações 
de diferentes segmentos a implementar 
práticas ambientalmente sustentáveis e 
define as diretrizes básicas para uma 
gestão ecologicamente correta. Isso sim 
é mesclar hospedagem de alto padrão 
com preservação da natureza! 

which make possible water reuse and treatment for 
its effluents, so that it can be discharged into the 
riverbed that names the complex.

ENVIRONMENTAL RESPONSIBILITY
As the warm water that reaches about 37.5°C is its 
main attraction, the complex is always concerned 
about its quality and it counts on a group of accredited 
professionals that are in charge of gathering and 
analyzing headwater samples of each pool in a daily 
basis and the same is done in relation to potable 
water, ensuring guests healthiness and welfare.  
With an eye kept on legislation and – more than 
that! – on the preservation of the great green area 
that stays around it, Rio Quente is one of the biggest 
national followers of sustainable tourism. The 
efficient management of the structure as a whole, 
including more than 1,200 rooms (available in 
eight exclusive hotels), three parks and an incredible 
range of restaurants, aims to reduce impacts on 
Nature as much as possible, making its operations 
coexist in harmony with local flora and fauna. In 
addition, by partnerships with organizations like 
Sebrae (Brazilian Micro and Small Business Support 
Service), this resort is engaged in carrying out social 
and cultural projects, encouraging the community 
environmental education and highlighting the 
Savanna preservation importance. 

WHAT COMES NEXT?
In a close future, a couple of ideas must be put into 
practice. One of them is about the development of 
energy cogeneration and efficiency project, which 
means generating electricity from natural gas, a less 
aggressive fuel for Nature.   Another goal is related 
to the use of new technologies that contribute to 
reduce atmospheric emissions in the long term. 

DID YOU KNOW?
Rio Quente was the first Brazilian resort certified 
by ISO 14.001, which allows organizations of 
different branches to implement environmentally 
sustainable practices and defines basic guidelines 
for an eco-friendly management.  This is how to ally 
high quality hospitality and Nature preservation!

NA PÁGINA AO LADO, VISTA AÉREA DO COMPLEXO DO RIO QUENTE RESORTS. ACIMA 
E AO LADO, AS ÁGUAS MORNAS E TRANSPARENTES DO PARQUE DAS FONTES
ON THE NEXT PAGE, AERIAL VIEW OF RIO QUENTE RESORTS COMPLEX. ABOVE AND ON THE 
RIGHT SIDE, WARM AND CLEAR WATERS OF PARQUE DAS FONTES
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DE OLHO NO MERCADO

DADOS DA TREND OPERADORA APONTAM PARA ONDE 
O BRASILEIRO QUER IR NO RÉVEILLON

Viajar sempre foi um dos verbos 
preferidos do brasileiro quando 
as festas de fim de ano se 
aproximam, representando uma 

chance e tanto de dar as boas-vindas ao 
Ano-Novo longe de casa. E você sabe 
quais são os destinos mais procurados 
nesta época? É preciso ter todos eles na 
ponta da língua e estar com as principais 
informações em mãos para criar um 
pacote superexclusivo, que atenda 
direitinho ao que o seu passageiro deseja. 

EUA X AMÉRICA LATINA: QUEM 
GANHA?
Até o momento, o top 10 da TREND 
Operadora é liderado pela cidade 
de Orlando, a queridinha de grande 
parte dos visitantes – afinal, esta é uma 
ótima oportunidade para explorar os 
seus atrativos turísticos e, de quebra, 
esbanjar nas compras pré e pós-Natal.  
Em segundo e terceiro lugares aparecem 
Buenos Aires e Santiago, demonstrando 
a forte tendência dos brasileiros em 
visitar os países vizinhos. Seguidos 
de perto por Lisboa, uma das únicas 

ANO-NOVO,  
VIAGEM NOVA

NEW YEAR, NEW TRIP
TREND OPERATOR DATA POINTS TO WHERE 
BRAZILIANS WANT TO GO IN THE NEW 
YEAR’S EVE

To travel has always been one of the favorite 
verbs of Brazilian people when the holidays 
parties are coming, representing a great chance 
of welcoming the New Year far from home. 
And do you know what are the most wanted 
destinations in this period? It is necessary to 
have each one in mind and gather the main 
information in order to create a superexclusive 
package which can supply your passenger 
needs. 

USA X LATIN AMERICA: WHO WINS?
Up to this moment, the TREND Operator top 
10 is headed by Orlando, the favorite place of 
most part of the visitors – after all, this is a great 
opportunity to explore its tourist attractions and 
also to spend money in pre and post-Christmas 
shopping. 
In the second and third positions, Buenos Aires 
and Santiago appear, showing the Brazilians 
strong tendency of visiting their neighbor 
countries. Followed so close by Lisbon, one of 
the few European representatives of the list, the 
ranking also includes New York, Punta Cana, 
Cancun, Las Vegas and Paris, respectively, 
popular cities among travelers.  
"Analyzing these destinations, it is clear that 
the end of the year is one of the Brazilians 
favorite periods to go on a trip to Caribbean, 

representantes europeias da relação, 
o ranking contempla ainda Nova York, 
Miami, Punta Cana, Cancún, Las Vegas 
e Paris, respectivamente. 

"Ao analisar esses destinos, fica claro que 
o fim do ano é uma das épocas favoritas 
do brasileiro para viajar para o Caribe, 
mesmo porque a região combina praia, 
natureza e descanso com perfeição. Isso 
sem falar que os resorts, em sua maioria 
all inclusive, promovem festas, queima de 
fogos de artifício, shows... a programação 
é intensa e bem diversificada", comenta 
Cristiane Jayme, diretora de Lazer do 
GRUPO TREND. De acordo com ela, até 
este mês de setembro, o incremento na 
venda de pacotes para o Réveillon é de 
35% em comparação com 2015.

No que diz respeito ao verificado no 
ano passado, a relação praticamente 
não mudou – as únicas alterações 
estão atreladas à ordem das cidades. 
Orlando também esteve na primeira 
colocação e houve procura elevada 
por Cartagena, Montevidéu, Madri, 
Porto e Barcelona, por exemplo.

FOTOS SHUTTERSTOCK
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E NO BRASIL?
Em território nacional, o grande 
destaque continua sendo a região 
Nordeste, com seis entre os dez 
destinos de maior procura. Natal, no 
Rio Grande do Norte, está no topo, 
fruto de um excelente crescimento de 
63% no volume de vendas – número 
bem maior do que o apresentado por 
Fortaleza (46%), Rio de Janeiro (39%), 
Maceió (34%) e Gramado (29%), que 
aparecem logo atrás. Completam a 
lista: Foz do Iguaçu (25%), Ipojuca/
Porto de Galinhas (17%), Recife (16%), 
Salvador (14%) e São Paulo (11%). 
“Estes destinos apresentam crescimento 
anual sempre na casa dos dois dígitos. 
A demanda se torna ainda mais 
expressiva por concentrar alguns dos 
principais resorts do país e estimular 
atividades de lazer por meio de suas 
megaestruturas”, afirma Silvia Russo, 
gerente de Produtos Lazer da TREND.

FESTA EM ALTO-MAR
E quanto à venda de cruzeiros? Este é 
outro produto da TREND Operadora 
que experimenta um boom nos números 
durante o período, incentivados pelo início 
da temporada no mês de novembro.
“Serão muitas as opções de navios 
pelas águas brasileiras, cujos itinerários 
têm duração de três a oito noites e 
inúmeras atividades a bordo – inclusive, 
o Costa Fascinosa, com saída do Porto 

considering that the region combines beach, 
nature and relaxation with perfection. Not 
to mention that the resorts, which most part 
is all inclusive, promote parties, fireworks 
shows, concerts… the schedule is intense and 
diverse", comments Cristiane Jayme, Leisure 
Department Director of TREND GROUP. 
According to her, until this September, the 
increase of the package sales to the New 
Year's Eve is about 35%, in comparison with 
2015.  
Considering which was verified last year, 
the list practically did not change – a few 
alterations are related to the cities order, 
although Orlando has also been in the first 
position, and to the fact that, among the 20 
most interesting places for Brazilians, the 
search was high for Cartagena, Montevideo, 
Madrid, Porto and Barcelona, for example.

AND IN BRAZIL?
In national territory, the big highlight is still the 
Northeast region, with six among ten in the 
list of the most wanted destinations. Natal, 
in Rio Grande do Norte, is on the top, as 
a result of an excellent increase of 63% in 
the sales volume – a bigger number than the 
one presented by Fortaleza (46%), Rio (39%), 
Maceió (34%) and Gramado (29%), which 
come behind. The list is completed by: Foz 
do Iguaçu (25%), Ipojuca/ Porto de Galinhas 
(17%), Recife (16%), Salvador (14%) and São 
Paulo (11%).
“These destinations use to show a double-digit 
annual increase. The demand becomes even 
more expressive because they concentrate 
some of the main resorts of the country and 
also because they encourage entertainment 
activities inside their megastructures", 
declares Silvia Russo, TREND Leisure Products 
manager. 

PARTIES ON THE HIGH SEAS
And what about the cruise sales? This is 
another TREND Operator product that 
experiences a boom in its number during 
the period, pushed by the beginning of the 
season in November.
“There will be so many options of cruises 
on the Brazilian waters, which itineraries 
last from three to eight nights and countless 
on-board activities – by the way, the Costa 
Fascinosa, with departure from Santos (SP) 
port, will include in its itinerary the fireworks 
show in Copacabana for those who want to 
watch it in a privileged angle. Then, it goes 
towards Salvador and Ilhéus, a route very 
estimated by the passengers”, declares Vera 
Reis, department manager of the company.
According to her, in an international scope, 
the most wanted cruises are those that crosses 
the Caribbean and offer the possibility to 
make a stop in the United States, - mainly in 
Miami, for shopping, or in Orlando, because 
of the theme parks of the region.

DID YOU KNOW?

TREND has an interesting strong point relating 
to the New Year’s Eve, which involves blocks 
for Cancun and Punta Cana flying with Copa 
Airlines and with departures from cities like 
Brasília, Porto Alegre, Rio de Janeiro and 
São Paulo among December 27th and 29th. 
Need more information?

Call us 0800 770 7272 or (11) 3041 7510.

VOCÊ SABIA?
A TREND está com um diferencial 
interessante para o Réveillon, que 
envolve bloqueios para Cancún e Punta 
Cana voando Copa Airlines e com saídas 
de cidades como Brasília, Porto Alegre, 
Rio de Janeiro e São Paulo entre os dias 
27 e 29 de dezembro. Quer saber mais? 
Entre em contato com a gente pelo 
0800 770 7272 ou (11) 3041 7510.

de Santos (SP), fará o roteiro com fogos 
em Copacabana para quem quiser 
conferir a queima de fogos de um ângulo 
privilegiado. Depois disso, ele vai rumo 
a Salvador e Ilhéus, trajeto bastante 
apreciado pelos passageiros”, declara 
Vera Reis, gestora da área na empresa. 
Segundo ela, em âmbito internacional, 
os cruzeiros mais procurados são os 
que passam pelo Caribe e oferecem a 
possibilidade de parada nos Estados 
Unidos – preferencialmente em Miami, 
para fazer compras, ou em Orlando, por 
conta dos parques temáticos da região.

QUEIMA DE FOGOS EM MIAMI 
FIREWORKS SHOW IN MIAMI
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DE FRENTE COM A SHOP HOTEL: EXECUTIVOS FAZEM 
COMPARATIVOS COM AS OTAS E REALÇAM A IMPORTÂNCIA 

DO ATENDIMENTO AO CLIENTE

A SHOP HOTEL nasceu há 
pouco mais de dois anos 
e trouxe consigo um jeito 

diferente de vender hotelaria no 
Brasil e no mundo: de forma 100% 
on-line, com condições comerciais 
supervantajosas e atendimento de 
qualidade. O tempo passou e com 
ele surgiram outros produtos no 
portfólio, abrindo um leque ainda 
maior de possibilidades aos agentes 
de viagens. Em uma era marcada 
pela concorrência acirrada com as 
Online Travel Agencies – as famosas 
OTAs –, essas características têm um 
peso e tanto.

Mas, afinal, você sabe o que 
diferencia a SHOP HOTEL das OTAs? 
A Segue Viagem bateu um papo 
exclusivo com Marcelo Turim, diretor 
da empresa, e Alexandre Ramos, 
supervisor de Vendas, e compartilha 
aqui informações muito úteis para 
você. Confira!

SV: Quais são as principais diferenças 
entre a SHOP HOTEL e as OTAs?

ALEXANDRE RAMOS: As OTAs são 
voltadas ao consumidor final e aos 
preços baixos, ao passo que o cliente 

PAPO RETO

REAL TALK
FACE-TO-FACE WITH SHOP HOTEL: EXECUTIVES 
MAKE COMPARISONS BETWEEN THE OTAS 
AND HIGHLIGHT THE IMPORTANCE OF CLIENT 
SERVICE

SHOP HOTEL was founded just over two years ago 
and brought a different way of selling hotels in Brazil: 
in a 100% on-line way, with commercial conditions 
superadvantageous and good quality service. The 
time has gone and with it other products have 
been included in the portfolio, creating a range of 
possibilities even bigger to the travel agents. In a 
period marked by the tough competition with the 
Online Travel Agencies – the famous OTAs –, these 
characteristics are very important. 
After all, do you know what the difference between 
SHOP HOTEL and the OTAs is? Segue Viagem 
had an exclusive talk to Marcelo Turim, company's 
director, and Alexandre Ramos, Sales supervisor, 
and very useful information to you will be shared 
here. Check it out!
SV: What are the main differences between SHOP 
HOTEL and the OTAs?
ALEXANDRE RAMOS: The OTAs are addressed to 
the final consumer and the low prices, while the 
SHOP HOTEL's client is the travel agent. Our focus 
is not only the price, although we also have this 
competition advantage: we offer partnership, safety 
and clear information, mainly in relation to taxes, 
cancelation policies, meal packages... "Surprises" 
do not exist when the traveler pays the bill. 
Another point is the service. It is not always possible 
to change something or contact an OTA after 
concluding a purchase, but, on the other hand, 
SHOP HOTEL provides support via chat with a 
quite immediate feedback, e-mail and 24-hour on 
duty service - all this in Portuguese, English and 
Spanish. Not to mention that the company is part of 
TREND GROUP, a strong and well-known brand in 
the market that pushes even more our sales. 
SV: Can you list the advantages of using NATREND 
in comparison with the OTAs selling platforms?

da SHOP HOTEL é o agente de 
viagens. Nosso foco não é somente 
preço, embora também tenhamos esta 
vantagem competitiva: oferecemos 
parceria, segurança e clareza 
nas informações, principalmente 
no que diz respeito a taxas, 
política de cancelamento, regime 
de alimentação... Não existem 
“surpresas” na hora de o viajante 
pagar a conta.  

Outro ponto é o atendimento. Nem 
sempre é possível alterar ou entrar 
em contato com uma OTA depois de 
efetuar a compra, mas, por outro lado, 
a SHOP HOTEL disponibiliza suporte 
via chat com retorno quase imediato, 
e-mail e plantão 24 horas – tudo isso 
em português, inglês e espanhol. Isso 
sem falar que a companhia faz parte do 
GRUPO TREND, marca forte e já bem 
conhecida no mercado, o que dá um 
fôlego ainda maior às nossas vendas. 

SV: Você pode elencar as vantagens 
de utilizar o NATREND em 
detrimento das plataformas de 
vendas das OTAs?

MARCELO TURIM: Quem é cliente 
TREND automaticamente é cliente 

FOTOS ARQUIVO TREND
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MARCELO TURIM: Who is a TREND's client 
automatically is a SHOP HOTEL's client. It means 
that it is possible to use the same registration, 
password and credit limit, in addition to the 
benefit of knowing the system – only some 
functions are disabled depending on the 
product/service which is intended to buy. The 
gateway is extremely intuitive and can supply 
all agents' needs, having in mind that it was 
developed from a research done with them. 
To cancel or to alter something, for example, 
a few clicks is required: just access "Central de 
Reservas" (Booking Central), and on the menu to 
the left, type the reservation number, and click 
on "Buscar" (Search). After finding it, "Alterar" 
(Alter) and "Cancelar"(Cancel) options will be 
right above. It is simple, practical and it makes 
all difference in the agent's day-to-day. 
SV: How can you imagine the Tourism area in 
the next 10 years?
ALEXANDRE RAMOS: I can see the e-commerce 
increasing in an extraordinary way, bringing 
issuance and cancelation agility, dynamism, 
technology and a series of convenience to the 
agents so that they will have everything within 
reach, reducing as much as it can the off-line 
scope. It is not by chance that SHOP HOTEL has 
arrived at the market by the on-line way, offering 
autonomy to the agent and encouraging him or 
her to use the gateway tools in order to overcome 
situations. This revolution of the companies' 
business model has everything in common with 
the new generations, which require even more 
fast feedbacks, and at the same time, they 
prioritize the internet as a service channel, a 
precondition that our chat can carry out. 
SV: SHOP HOTEL thinks about increasing the 
products range?
MARCELO TURIM: Yes. Assessing a demand 
that has been presented by the market, we are 
studying the possibility of adding car renting to 
our portfolio. Currently, we have national and 
international hotels and flights.
SV: How can SHOP HOTEL help travel agents 
not feeling pressured by the OTAs?
MARCELO TURIM: Actually, SHOP HOTEL were 
established with this purpose, and over time, it 
became essential to the TREND GROUP's clients 
a loyal competition with the OTAs. One way 
or another, the search for the final consumer is 
the same, and it is exactly because of it that 
the combination of competition taxes and high 
quality service makes the difference.

SHOP HOTEL. Isso significa que é 
possível utilizar o mesmo cadastro, 
senha e limite de crédito, além do 
benefício de já conhecer o sistema 
– apenas algumas funções ficam 
desabilitadas, dependendo do 
produto/serviço que se quer comprar. 

O portal é extremamente intuitivo 
e atende às necessidades dos 
agentes, visto que foi idealizado a 
partir de uma pesquisa feita com 
eles. Efetuar um cancelamento ou 
alteração, por exemplo, demanda 
pouquíssimos cliques: basta acessar 
“Central de Reservas”, no menu 
à esquerda, digitar o número da 
reserva e selecionar “Buscar”. Depois 
de encontrá-la, logo acima estarão 
as opções “Alterar” e “Cancelar”. 
É simples, prático e faz toda a 
diferença no dia a dia do agente. 

SV: Como você imagina o setor de 
Turismo nos próximos dez anos?

ALEXANDRE RAMOS: Vejo 
o e-commerce crescendo de 
forma extraordinária, trazendo 
consigo agilidade na emissão 
e no cancelamento, dinamismo, 
tecnologia e uma série de 
facilidades para que os agentes 
tenham tudo nas mãos, reduzindo 
ao máximo o off-line. Não é por 
acaso que a SHOP HOTEL chegou 
ao mercado trilhando o caminho 
do on-line, oferecendo autonomia 
ao agente e incentivando-o a 

utilizar as funcionalidades do portal 
para contornar obstáculos. Essa 
revolução do modelo de negócios 
das empresas tem tudo a ver com as 
novas gerações, que exigem retornos 
cada vez mais ágeis e, ao mesmo 
tempo, priorizam a internet como 
canal de atendimento, pré-requisito 
que o nosso chat veio para preencher.  

SV: A SHOP HOTEL pensa em 
ampliar o leque de produtos?

MARCELO TURIM: Sim. Avaliando 
uma demanda que tem sido 
apresentada pelo próprio mercado, 
estamos estudando a possibilidade 
de adicionar locação de carros 
ao nosso portfólio. Hoje já temos 
hotelaria nacional, internacional e 
aéreo. 

SV: Como a SHOP HOTEL pode 
ajudar os agentes de viagens, 
a fim de que eles não se sintam 
pressionados pelas OTAs?

MARCELO TURIM: Na verdade, a 
SHOP HOTEL nasceu justamente 
com este objetivo e, com o passar 
do tempo, se tornou fundamental 
para os clientes do GRUPO TREND 
concorrerem de maneira leal com 
as OTAs. De um jeito ou de outro, 
a busca pelo consumidor final é a 
mesma, e é exatamente por isso que 
a combinação de tarifas competitivas 
e atendimento de qualidade faz tanta 
diferença.

"NOSSO FOCO NÃO É 
SOMENTE PREÇO, EMBORA 
TAMBÉM TENHAMOS ESTA 
VANTAGEM COMPETITIVA." 

"OUR FOCUS IS NOT ONLY 
PRICE, ALTHOUGH WE ALSO 

HAVE THIS COMPETITION 
ADVANTAGE."

ALEXANDRE RAMOS

"A SHOP HOTEL SE TORNOU 
FUNDAMENTAL PARA OS 

CLIENTES DO GRUPO TREND 
CONCORREREM DE MANEIRA 

LEAL COM AS OTAS." 
"SHOP HOTEL BECAME ESSENTIAL TO THE 

TREND GROUP'S CLIENTS FOR A LOYAL 
COMPETITION WITH THE OTAS."

MARCELO TURIM
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TC WORLD, CONSOLIDADORA AÉREA DO GRUPO TREND, 
COMPLETA UM ANO DE OPERAÇÃO E CELEBRA OS PRIMEIROS 

365 DIAS DE SUCESSO

Foi em setembro de 2015 que a 
novidade agitou o mercado: o 
GRUPO TREND ganhava uma nova 

empresa. A partir de uma parceria com 
a CNT (Central de Negócios Turísticos) 
surgiu a TC WORLD, consolidadora 
aérea que já nasceu grande, combinando 
a tradição, a credibilidade e a expertise 
de vendas e distribuição do gigante 
GRUPO TREND com o conhecimento 
no mercado de aviação da CNT, que 
acumula mais de 15 anos de atuação.

É HORA DE COMEMORAR

IT IS TIME TO CELEBRATE
TC WOLD, GRUPO TREND'S AIRLINE 
CONSOLIDATOR, COMPLETES ONE YEAR OF 
OPERATIONS AND CELEBRATES ITS FIRST 365 
SUCCESSFUL DAYS
It was in September 2015 that the news shaken up the market: 
GRUPO TREND founded a new company. From a partnership 
with CNT (Central de Negócios Turísticos – Touristic Business 
Centre, loosely translation), it was established TC WORLD, 
an airline consolidator that just came as a grown business, 
combining tradition, credibility and expertise in sales and 
distribution of the giant GRUPO TREND with the CNT's aviation 
knowledge that has more than 15 years of activity. 
And what we expected, we reached: too much success. One 
year after its launching, the company shows an extraordinary 
performance, that exceeds its leaders' expectations month by 

E o que era esperado foi alcançado: 
muito sucesso. Um ano depois de seu 
lançamento, a empresa apresenta um 
desempenho extraordinário, que supera 
as expectativas de seus dirigentes mês a 
mês. E não é para menos, afinal a TCW 
disponibiliza em seu portfólio, por meio 
de um sistema de reservas 100% on-line, 
tarifas competitivas para mais de 30 
companhias aéreas de todo o mundo. 
Tudo isso sem deixar nenhum agente de 
viagens – seu único canal de vendas – 

FOTOS ARQUIVO TREND
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month. And no wonder we have these results, considering 
that TCW makes available at its portfolio, by a 100% on-
line booking system, competitive taxations for over 30 airline 
companies worldwide. And all of this without excluding the 
travel agents - its exclusive sales channel – once the company 
is present in the whole national territory through the sales 
force, in addition to the availability of 24-hour high quality 
service, seven days a week.
"It is impossible to hide our happiness in admiring the TCW 
increase throughout this first year in activity. In the last 12 
months, we presented an excellent performance, which 
encourages us to continue to look for even better results. Sky 
is not our limit", celebrates André Khouri, company's CEO. 

FLYING EVEN HIGHER
Aiming to be even closer to the travel agents, TC WORLD 
has recently brought to its sales team one of the GRUPO 
TREND's "popular figures". Esequiel Santos, an executive 
with more than 22 years of experience in the tourism 
industry – 18 of them only in TREND Operadora -, started 
in the position of Sales director in the airline consolidator. 
Taking with him all professional experience that was reached 
by the positions of promoter, supervisor and Key Account Sales 
manager, now he has the mission of turning the TCW into a 
company even more recognized in the national scope, from 
the north to the south of Brazil, by its excellence in service and 
by its best taxes within the market to the travel agents.

ACIMA E NA PÁGINA AO 
LADO, EQUIPE DA TC WORLD. 
À ESQUERDA, O CEO ANDRÉ 
KHOURI E THIAGO OLIVEIRA, 
DIRETOR DA EMPRESA 
ABOVE AND ON THE LEFT, TC 
WORLD TEAM. ON THE LEFT, 
THE CEO ANDRÉ KHOURI 
AND THIAGO OLIVEIRA, 
COMPANY'S DIRECTOR 

de fora, uma vez que a empresa está 
presente em todo o território nacional 
por meio da força de vendas, além de 
disponibilizar atendimento de qualidade 
24 horas, sete dias por semana.
“É impossível esconder a nossa 
felicidade ao prestigiar o crescimento 
da TCW ao longo deste primeiro 
ano de atividades. Nos últimos 12 
meses, apresentamos um excelente 
desempenho, o qual nos dá mais gás 
para continuar em busca de resultados 
ainda melhores. O céu não é o nosso 
limite”, comemora André Khouri, 
presidente da companhia.

VOANDO AINDA MAIS ALTO
Com o intuito de estar ainda mais 
próxima dos agentes de viagens, a TC 

WORLD levou recentemente para a 
sua equipe de vendas uma das “pratas 
da casa” do GRUPO TREND. Esequiel 
Santos, executivo com mais de 22 
anos de experiência no mercado 
turístico – 18 deles somente na TREND 
Operadora –, assumiu o cargo de 
diretor de Vendas da consolidadora 
aérea. 
Levando consigo toda a bagagem 
profissional, adquirida com os cargos 
de promotor, supervisor e gerente 
de Vendas Key Account, ele agora 
tem a missão de fazer com que a 
TCW seja ainda mais reconhecida 
nacionalmente, de norte a sul do 
Brasil, pela excelência no atendimento 
e pelas melhores tarifas do mercado 
aos agentes de viagens.

ESEQUIEL SANTOS É O NOVO 
DIRETOR DE VENDAS DA TC WORLD. 

ANTES DISSO, TRABALHOU POR  
18 ANOS NA TREND OPERADORA

ESEQUIEL SANTOS IS THE NEW  
TC WORLD SALES DIRECTOR. BEFORE 
THAT, HE WORKED FOR 18 YEARS AT 

THE TREND OPERADORA
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Os agentes de viagens, o 
consumidor final e todas as 
empresas que atuam na área já 

sabem: Turismo e tecnologia têm tudo a 
ver. E por andarem de mãos dadas, um 
como complemento do outro, o cenário 
é mais que propício para o lançamento 
de ferramentas que integrem os dois 
lados de vez, facilitando, assim, a vida 
do agente, que ganha em agilidade, 
rapidez e qualidade das informações, e 
do passageiro, que viaja pelo mundo com 
a certeza de que está em boas mãos.
A TREND TECH, a caçula entre as 
empresas do GRUPO TREND, foi 
apresentada recentemente ao mercado 
como  uma nova aliada da indústria 
de viagens, fornecendo soluções 

EXPANDING THE PORTFOLIO

TREND TECH LAUNCHES A NEW PRODUCT 
FOCUSED ON SERVICES SUPPLIERS AND 
HOTELIERS

Travel agents, final costumer and every company 
that work in this area already know: Tourism and 
technology has everything in common. And once 
they walk together, one completing the other, the 
scenario is more than appropriate to the launching 
of tools that integrate both sides once and for all, 
then, making easier not only the agent routine, 
who gains in agility, speediness, and quality of 
information, but also the passenger routine, who 
can travel around the world with the certainty that 
he or she is in good hands. 

TREND TECH, the youngest company among 
the TREND GROUP business, has been recently 
introduced to the market as a new ally of the travel 
industry, providing technological solutions that 
contribute very much to the branch development. 
Its role is to develop made-to-order products, which 
meet the needs pointed by those who are daily 

engaged in making dreams come true – and the 
company has been making it very good! 
October marks NATREND Extranet launching, 
gateway that uses NATREND – a reservation 
system already known in the market – as a platform. 
There are two different performance aspects: one, 
dedicated to services, and the other, dedicated to 
the hotel management. Let’s know them better?

NATREND EXTRANET SERVICES
This fresh news goes right to the TREND GROUP 
services suppliers. Since now, they have the 
autonomy to make all their products available at 
the TREND gateways, a process that has been 
done manually, and every operational flow of 
booking confirmation, regarding alterations and 
cancellations, for example, were automatized. This 
means an agility increase, an error reduction and it 
allows a more efficient tax management. 
“We identified this gap by talking to different 
market players in a national and international 
scope, which e-mail and telephone dependence 
is still a situation, and one more time we are a 
pioneer. Currently, our suppliers can manage their 

TREND TECH LANÇA PRODUTO COM FOCO EM FORNECEDORES 

DE SERVIÇOS E HOTELEIROS
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reservations from anywhere and take advantage 
of every NATREND’s tools", tells Robson Gomes, 
Information Technology vice-president of holding. 

NATREND EXTRANET HOTEL
The hoteliers have also reasons to celebrate! 
TREND TECH included some options especially 
for them at the NATREND EXTRANET, which 
guarantee the inclusion and management of tax 
and allotments in a simple and efficient way. An 
interesting strong point is related to the presence 
of a calendar, in which the hotelier has, on the 
same page, a consolidated view of all ongoing 
agreements, prices, availability and cancellation 
policies - the tool also allows him or her doing the 
revenue management and availability alteration.    
 “The currently functionalities have been improved, 
adding agility and practicality to the routine, and 
strategic and very intuitive dashboards have been 
created.  The whole platform is multilingual and it 
was developed to provide a product management 
in a way even more intelligent”, adds the vice-
president.

tecnológicas que muito contribuem para 
o desenvolvimento do setor. Seu papel 
é desenvolver produtos sob medida, 
que vão ao encontro das necessidades 
apontadas por todos aqueles que se 
dedicam diariamente a realizar sonhos – 
e isso a companhia tem feito bem! 
O mês de outubro marca o lançamento 
do NATREND Extranet, portal que usa o 
NATREND – sistema de reservas já bem 
conhecido no trade – como plataforma. São 
duas vertentes distintas de atuação: uma 
dedicada a serviços e, a outra, à hotelaria. 
Vamos conhecê-las melhor?

NATREND EXTRANET SERVIÇOS
Essa novidade vai para os fornecedores 
de serviços do GRUPO TREND. A partir 
de agora, eles têm autonomia para 
disponibilizar todos os seus produtos nos 
portais da TREND, processo que antes 
era feito manualmente, além de que todo 
o fluxo operacional de confirmação de 
reservas, no que diz respeito à alteração 
e cancelamento, por exemplo, foi 
automatizado. Isso representa ganho de 
agilidade, redução de erros e permite 
uma gestão mais eficiente do tarifário. 
“Identificamos esta lacuna ao conversar com 
diferentes players do mercado em âmbito 
nacional e internacional, cuja dependência 

de e-mail e telefone ainda é muito grande, 
e mais uma vez saímos na frente. Hoje, os 
nossos fornecedores podem gerenciar as 
suas reservas de qualquer lugar e usufruir 
todas as facilidades do NATREND”, 
declara Robson Gomes, vice-presidente de 
Tecnologia da Informação da holding. 

NATREND EXTRANET HOTEL
Os hoteleiros também têm motivos para 
comemorar! A TREND TECH incorporou 
algumas opções específicas para eles no 
NATREND EXTRANET, as quais garantem 
a inclusão e a gestão de tarifas e allotments 
de forma mais simples e eficiente. Um 
diferencial interessante está relacionado 
à presença de um calendário, no qual o 
hoteleiro tem, em uma mesma página, uma 
visão consolidada de todos os acordos 
em andamento, preços, disponibilidade e 
políticas de cancelamento – a ferramenta 
também permite que ele faça flutuação de 
tarifas e alteração de disponibilidade.  
“As funcionalidades atuais foram 
aprimoradas, adicionando agilidade e 
praticidade ao dia a dia, e foram criados 
dashboards estratégicos e muito intuitivos. 
Toda a plataforma é multilíngue e pensada 
para promover uma gestão de produtos 
de maneira ainda mais inteligente”, 
complementa o vice-presidente. 

NA PÁGINA AO LADO, DASHBOARD INTUITIVO E 
ESTRATÉGICO DO NATREND EXTRANET HOTEL GARANTE 
AO HOTELEIRO UMA GESTÃO MAIS EFICIENTE DE TARIFAS 
E ALLOTMENTS, POR EXEMPLO. ACIMA, CALENDÁRIO 
CONSOLIDA EM UMA MESMA PÁGINA ACORDOS 
EM ANDAMENTO, POLÍTICAS DE CANCELAMENTO E 
PERMITE QUE O USUÁRIO FAÇA FLUTUAÇÃO DE TARIFAS 
E ALTERAÇÃO DE DISPONIBILIDADE
ON THE LEFT PAGE, AN INTUITIVE AND SRATEGICAL 
DASHBOARD OF NATREND EXTRANET HOTEL GUARANTEES 
TO THE HOTELIERS A MORE EFFICIENT MANAGEMENT OF 
TAXES AND ALLOTMENTS, FOR EXAMPLE. ABOVE, A CALENDAR 
CONSOLIDATES IN THE SAME PAGE ONGOING AGREEMENTS, 
CANCELLATION POLICIES AND IT ALLOWS THE USER TO MAKE 
A REVENUE MANAGEMENT AND AVAILABILITY ALTERATION
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TREND TRAVEL USA CONVIDA OS SEUS CLIENTES PARA 

CURTIR AS PRINCIPAIS ATRAÇÕES DA FLÓRIDA

É impossível não gostar da 
combinação entre festas de fim de 
ano e férias – melhor ainda se nessa 

aritmética a gente acrescentar a Flórida. 
Destino favorito entre muitos brasileiros 
(muitos mesmo!), o estado americano 
tem programação para todos os tipos de 
viajantes: para aqueles que viajam com 
a família, com crianças e também para 
quem busca dias repletos de glamour. 

FIM DE ANO DIVERTIDO

AN AMUSING NEW YEAR’S EVE
TREND TRAVEL USA INVITES ITS CLIENTS TO ENJOY 
THE MAIN FLORIDA’S TOURIST ATTRACTIONS

It is impossible not to love the combination of holidays 
and vacation – it is even better if Florida is added to this 
combination. Favorite destination among many Brazilians 
(so many!), the American state has a plan for every kind of 
traveler: for those who travel with their family, with kids and 
also for people interested in glamorous days. And if Florida’s 
attractions are so wanted among Brazilians, you, the agent, 
must have the best options in mind to provide an exclusive 
package. So that you can count on TREND TRAVEL USA, 
a TREND GROUP’s company headquartered in Orlando 

DIVULGAÇÃO

E se as atrações da Flórida são tão 
queridinhas entre os brasileiros, você, 
agente, tem que ter as melhores opções 
em mãos para elaborar um pacote 
exclusivo. Para isso, conte com a TREND 
TRAVEL USA, empresa do GRUPO 
TREND com sede própria em Orlando 
que está sempre em busca das melhores 
negociações nos Estados Unidos para 
que você venda cada vez mais e melhor.
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ESPORTE QUE É SHOW
Os apaixonados por esportes não 
podem sair de Orlando sem assistir a 
um espetáculo da NBA. Mais do que 
uma partida, os jogos da NBA são 
verdadeiros shows, que garantem uma 
experiência inesquecível. O que acha 
de levar o seu cliente para prestigiar 
uma disputa emocionante entre Miami 
Heat e Orlando Magic?
UMA VIAGEM NO TEMPO
Que tal uma viagem para a época dos 
cavaleiros e princesas da era medieval? 
No Medieval Times, show mundialmente 
conhecido como um jantar espetáculo 
com duas horas de duração, o visitante 
é convidado a voltar no tempo. 
Coroas de identificação com a cor 
correspondente ao local onde devem 
se sentar são distribuídas ao público, 
que tem a oportunidade de conferir 
de perto a exibição de habilidades 
equestres, o lançamento de dardos 
e uma competição entre seis bravos 
cavaleiros. A atração conta ainda com 
um eletrizante voo da ave falcão real, 
além de um cardápio que faz jus à era 
medieval, com carnes, sopas e pães 
servidos em louças típicas da época 
– o restaurante oferece opções para 
vegetarianos e alérgicos. E tem mais: 

a nova atração chegou recentemente 
ao portfólio do GRUPO TREND com 
tarifas diferenciadas para os agentes 
de viagens.
DIVERSÃO & CULTURA
Com mais de 50 milhões de pecinhas, 
a Legoland Flórida é ideal para quem 
procura por diversão e para famílias 
com crianças entre 2 e 12 anos de 
idade. Localizado em Winter Haven, 
a apenas 45 minutos de Orlando, o 
parque tem mais de 50 opções de 
entretenimento, entre shows, atrações 
interativas, restaurantes, centro de 
compras e muito mais. Para curtir 
uma vista deslumbrante, a Coca-
Cola Orlando Eye, roda-gigante de 
120 metros de altura, no coração da 
International Drive, é a pedida certa. 
De dentro de uma das suas 30 cabines 
de vidro é possível apreciar quase 
toda a cidade. No Madame Tussauds, 
as mais influentes celebridades do 
mundo, representadas por figuras de 
cera ricamente detalhadas, esperam 
os turistas para as famosas selfies. 
Para completar a viagem em estilo 
cultural, o SEA LIFE Orlando Aquarium 
aguarda os visitantes com os animais 
que habitam os oceanos de todo o 
mundo. 

and which is always searching for the best negotiation in the 
United States in order to provide more and better sales to you.
SPORT SHOW
Sport lovers cannot leave Orlando without watching an 
NBA spectacle. More than a match, the NBA games 
are a real show and offer a singular experience. What 
do you think about taking your client to enjoy an exciting 
competition between Miami Heat and Orlando Magic?
TIME TRAVEL
What about travelling to the age of medieval knights and 
princesses? In the Medieval Times, a worldwide known show 
as a 2-hour musical dinner, and the visitor is invited to go 
back in time. Colorful identification crowns designating the 
place where people should have a seat are distributed to the 
audience, which has an opportunity to watch the show of 
equestrian skills, darts and a competition among six brave 
knights. The attraction also includes an amazing falcon flight, 
in addition to a menu that lives up to the medieval age, with 
meat, soup and bread served in a typical set of dinnerware 
of that period – the restaurant offers options to vegetarians 
and allergic people. And there is more: the new attraction has 
recently arrived at the TREND GROUP’s portfolio with special 
taxation to travel agents. 
FUN AND CULTURE
With more than 50 million pieces, Florida’s Legoland is ideal 
to people who are interested in having fun and to families 
with children that are among 2 and 12 years old. Located 
at Winter Haven, only 45 minutes far from Orlando, the 
park has more than 50 entertainment options, like shows, 
interactive attraction, restaurants, shopping centers and more. 
To enjoy such a wonderful view, the Coca-Cola Orlando 
Eye, a 120-meter-high Ferris wheel, right in the heart of the 
International Drive, is a good option. From inside one of its 
30 glass capsules, it is possible to see almost the entire city. At 
Madame Tussauds, the most influent celebrities of the world, 
represented by waxworks full of details, wait for the tourists 
for the famous selfies. To complete the journey in a cultural 
style, the SEA LIFE Orlando Aquarium awaits the visitors with 
animals that live in the ocean of the whole world. 

NA PÁGINA AO LADO, ENTRADA DO LEGOLAND FLORIDA. 
ACIMA, À ESQUERDA, ESTÁTUA DE CERA DO MADAME 
TUSSAUDS ORLANDO E, AO LADO, OS VISITANTES SE 
DIVERTEM NO MEDIEVAL TIMES
ON THE PAGE TO THE LEFT, LEGOLAND FLORIA ENTRANCE. ABOVE AND 
TO THE LEFT, MADAME TUSSAUDS’ WAX SCULPTURE IN ORLANDO, AND, 
ABOVE AND TO THE RIGHT, TOURISTS HAVE FUN AT MEDIEVAL TIMES
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Latina,  

diversificada e 

extraordinariamente bela: 

bem-vindo à república 
dominicana

ID MUNDO

LATIN, DIVERSIFIED 
AND EXTRAORDINARILY 

BEAUTIFUL: WELCOME TO 
DOMINICAN REPUBLIC

FOTOS: MITUR REPÚBLICA DOMINICANA
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Em território  
caribenho, país  

concentra alguns dos 
destinos mais  

badalados da região e 
combina o azul-turquesa 

do mar com a sua 
acentuada importância 

histórica
IN CARIBBEAN TERRITORY, 
THIS COUNTRY EMBRACES 

SOME OF THE DESTINATIONS 
MOST FAMOUS IN THAT 

REGION AND IT COMBINES 
THE TURQUOISE BLUE SEA 

AND ITS HIGHLIGHTED 
HISTORICAL IMPORTANCE



50 / SV

Imagine a República Dominicana como um 
grande livro. No índice, pontos turísticos formam 
uma relação extensa de lugares que não podem 

ficar de fora de nenhum roteiro. O conteúdo, 
riquíssimo, conta uma história que começou lá 
atrás, quando Cristóvão Colombo desembarcou 
na América pela primeira vez e se deparou 
com um mundo totalmente novo. As páginas são 
ilustradas com as irresistíveis praias caribenhas, 
localizadas em destinos que, por si só, escrevem e 
reescrevem capítulos inteiros de pura beleza. 

Nessa terra de povo acolhedor e gentil, o sol é o 
personagem principal, mergulhando o país em um 
calor que não tem começo e muito provavelmente 
nunca terá fim. De um lado, a plenitude do oceano 
Atlântico; do outro, o apaixonante mar caribenho, 
que reluz com as suas águas azuis e convida a 
todos a explorar o colorido da vida marinha. 

Imagine Dominican Republic as a big book. In its index, the sights 
make a long list of places that cannot be out of any itineraries.   Its 
rich content tells a story which has begun a long time ago, when 
Christopher Columbus landed on America for the first time and 
found a world totally new. Its pages are illustrated with irresistible 
Caribbean beaches, located within destinations that write and 
rewrite by themselves entire chapters of pure beauty. 
In this land of welcoming and kind people, the sun is the main 
character, immersing this country in an intense heat which has no 
beginning and, probably, it will never have and end. On the one 
hand, it owns the Atlantic Ocean plenitude; on the other hand, there 
is the exciting Caribbean Sea, shining bright with its blue water and 
inviting everyone to explore sea life colors.  
SANTO DOMINGO, THE PLACE WHERE EVERYTHING  
HAS BEGUN
By 1492, Santo Domingo, the country's capital and recognized 
as the Americas' first city, was in the European explores' route, 
mainly the Spanish, which built walls, forts and churches, 
buildings that still today stand on the cobblestone streets. 
The past is most seen in Colonial Zone, registered by UNESCO as 
a National Heritage in 1990. In this real open-air museum, well 
preserved streets and monuments overcome the passage of time 
with incredible elegance. 
Calle Las Damas, the first city's street, owns some of the main attractions, 
almost everyone dates from 16th century, and this is the starting point 
most recommended to the person who wants to learn more about the 
local history. There, it is located Alcázar de Colón, Diego Colón's 
house, son of the explorer Christopher Columbus, fulfilled of pieces 
of furniture, objects and utensils used by him and by his wife. Hostal 
Nicolás de Ovando is also located there, the most luxurious hotel of this 
destination, and its name is a tribute to the governor that arrived at this 
place in 1502 and where he lived for years. 
The Museum of the Royal Houses, building which has already been 
the Spanish Crown main office, is established around there. Inside 
the Museum, there is a complete overview of journeys undertaken 
by Columbus, treasure taken by sunken ships in Colonial period 
and relics left by the Taínos, indigenous people that were the first 
habitants of this region.   
And how about checking all of this in a privileged angle? 
The Tower of Homage, inside the Ozama Fortress, is perfect 
to contemplate Santo Domingo from above and to record the 
timeless beauty of this place in panoramic photos. Like everything 
found there, its fortress is standing for over 500 years - including 
objects and military artifacts are permanently in exhibition. 
HISTORY RUNNING THROUGH THE SEAWATER
One thing is for sure: people who travel to Caribbean expect, at 
some point, to come across the turquoise sea, ideal for practically 
all visitors. Although Santo Domingo is a place that breaths history 
every moment, to take some time during the day to enjoy the beach 
certainly is a good idea.  
Boca Chica, a beach that is the Dominicans’ first choice on weekends, 
is located thirty kilometers far from the capital city. The soft sand paints 
in white the Ocean background and a massive reef turns this paradisiac 
region into an impressive natural swimming pool. A little further, Juan 
Dolio hotel complex is another alternative. Throughout the ultracomplete 
resorts - some of them with theaters and dance clubs –, this area is 
perfect to relax, walk or just to watch the sunset on the beach.    
AN ITINERARY THAT ALSO MEANS SHOPPING
Shopping malls like Acrópolis Center, Bella Vista Mall, Blue Mall, 
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ACIMA, PARTE DA FACHADA DO ALCÁZAR 
DE COLÓN, CASA ONDE MOROU DIEGO 
COLOMBO, FILHO DO DESCOBRIDOR. AO 
LADO, RECORTE DO CENTRO DE PUERTO 
PLATA  E DA PARADISÍACA ILHA SAONA
ABOVE, PART OF ALCÁZAR DE COLÓN FAÇADE, 
HOUSE WHERE DIEGO COLOMBO LIVED, THE 
EXPLORER'S SON. ON THE LEFT, MONTAGE 
OF PUERTO PLATA’S DOWNTOWN AND THE 
PARADISIAC SAONA ISLAND

Santo Domingo, o lugar  

onde tudo começou

Por volta de 1492, Santo Domingo, a capital 
do país e reconhecida como a primeira cidade 
das Américas, já estava na rota de exploradores 
europeus, principalmente espanhóis, que construíram 
muralhas, fortes e igrejas, edificações que ainda hoje 
descansam sob as ruas de paralelepípedos. 
O passado fala mais alto na Zona Colonial, tombada 
em 1990 pela Unesco como Patrimônio Mundial da 
Humanidade. Nesse verdadeiro museu a céu aberto, ruas 
e monumentos bem preservados suportam a passagem 
do tempo com uma elegância de tirar o fôlego. 
A Calle Las Damas, primeira rua da cidade, concentra 
algumas das principais atrações, quase todas datadas 
do século 16, e é o ponto de partida mais indicado 
para quem quer se aprofundar na história local. Ali estão 
Alcázar de Colón, a casa de Diego Colón, filho do 
desbravador Cristóvão Colombo, com móveis, objetos e 
utensílios utilizados por ele e por sua esposa, e o Hostal 
Nicolás de Ovando, o hotel mais luxuoso do destino, 
nomeado em homenagem ao governador que chegou 
em 1502 e onde morou durante anos. 
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O Museu das Casas Reais, edifício que já foi sede da 
corte real dos governadores espanhóis, também está nas 
redondezas. Em seu interior, um passeio completo pelas 
viagens empreendidas por Colombo, tesouros retirados de 
navios naufragados no período colonial e relíquias deixadas 
pelos índios tainos, os primeiros habitantes da região.   
E que tal conferir tudo isso de um ângulo privilegiado? A 
Torre del Homenaje, no interior da Fortaleza Ozama, é 
ideal para contemplar Santo Domingo de cima e registrar 
em fotos panorâmicas a beleza atemporal do lugar. Como 
tudo por ali, a fortaleza está de pé há mais de 500 anos – 
inclusive, objetos e artefatos militares estão permanentemente 
em exposição. 

Você sabia?

Um dos principais museus da República Dominicana é o El 
Faro a Colón, construído para celebrar os grandes feitos 
de Cristóvão Colombo. Mescla entre monumento e centro 
cultural, reza a lenda que ali repousam os restos mortais do 
conquistador após terem sido transferidos da Catedral de 
Santa María La Menor, a mais antiga da América. 

Did you know? One of the main Dominican Republic Museums is the El 
Faro a Colón, established in order to celebrate Christopher Columbus 
great deeds. A mix of monument and cultural center, it is said that this 
conqueror's remains are kept there, after being transferred from the 
Cathedral of Santa María La Menor, the oldest America's cathedral.

O MONUMENTAL FARO A COLÓN, ERGUIDO 
EM HOMENAGEM A CRISTÓVÃO COLOMBO. 
NA PÁGINA SEGUINTE, A ILUMINADA PLAZA DE 
ESPAÑA, REPLETA DE RESTAURANTES E BARES
THE MONUMENTAL FARO A COLÓN, BUILT IN 
HONOR OF CHRISTOPHER COLUMBUS. ON THE 
NEXT PAGE, THE ILLUMINATED PLAZA DE ESPAÑA, 
FULL OF RESTAURANTS AND BARS
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História que 

passa pelas águas 

salgadas do mar

Uma coisa é certa: quem viaja para o 
Caribe espera, em algum momento, se 
deparar com o mar azul-turquesa, ideal 
para praticamente todos os visitantes. 
E por mais que Santo Domingo seja 
um lugar que inspira e respira história, 
dedicar algumas boas horas do dia 
para curtir a praia é, invariavelmente, 
uma ótima pedida. 

Trinta quilômetros separam Boca Chica, 
praia disputadíssima pelos dominicanos 
nos fins de semana, da capital do país. 
A areia macia pinta de branco o fundo 
do oceano, e um gigantesco arrecife 
transforma essa região paradisíaca em 
uma impressionante piscina natural. Um 
pouco adiante, o complexo hoteleiro de 
Juan Dolio é mais uma alternativa. Em 
meio aos resorts ultracompletos – alguns 
até com teatros e discotecas –, a área é 
propícia para relaxar, fazer caminhadas 
ou simplesmente assistir ao pôr do sol à 
beira-mar.  

Roteiro que também 

é sinônimo de 

compras

Shopping centers como Acrópolis 
Center, Bella Vista Mall, Blue Mall, 
Galería 360, Plaza Central e Sambil 
Mall reúnem lojas de grife e trabalham 
com preços mais baixos, garantindo 
malas gordinhas na volta para casa. 

Entre uma compra e outra, vale 
guardar espaço na bagagem para as 
tradicionais lembrancinhas dominicanas, 
como as limés, bonecas sem rosto que 
simbolizam a forte miscigenação do 
país, e as guayaberas, camisas muito 
populares no destino. Estes e outros itens 
são encontrados no Mercado Modelo, 
pertinho da Zona Colonial e perfeito 
para quem se interessa por artesanato 
típico. 

Assim como na vizinha Cuba, o charuto 
tem sua importância na República 
Dominicana. Há casas especializadas 
na capital que não apenas revendem, 
como fabricam os seus próprios fumos – 
o produto está tão associado à cultura 
dos nativos que se transformou em um 
dos orgulhos nacionais e, portanto, é 
uma boa opção de presente.  

Noite latina

À noite, Santo Domingo ganha um 
brilho especial e se rende à boemia e à 
música. Ao redor do Malecón, calçadão 
com vista para o mar, restaurantes e 
cassinos se aglomeram e oferecem 
diversificadas opções de entretenimento. 
Mas há muitos outros empreendimentos 
espalhados pelas ruas, principalmente 
bares, com amplos terraços e espaço de 
sobra para curtir a atmosfera descolada 
e conhecer novas pessoas. 

Ritmos latinos rolam soltos no Lucia 203 
e no Onno’s, na Zona Colonial, e o 
melhor da música internacional encontra 
espaço nas inúmeras baladas do destino. 
Acompanhar a agenda de shows do 
Teatro Nacional ou no Palacio de Bellas 
Artes é uma decisão acertada, já que 
ambos recebem com frequência artistas 
renomados. Ao mesmo tempo, não dá 
para não passar no Hard Rock Cafe e 
na Casa do Teatro, onde artistas locais 
se apresentam e muitas vezes começam 
carreiras de sucesso. 

A gastronomia acompanha de perto 
o ar cosmopolita da cidade. O leque 
de restaurantes é bem amplo e, 
além das especialidades regionais, 
os visitantes têm acesso a delícias 
mexicanas, escandinavas, francesas, 
alemãs, italianas, espanholas, chinesas, 
coreanas, japonesas... são muitas as 
nacionalidades presentes nos cardápios. 
Quer uma dica? Na Plaza de España, no 
centro antigo, estão alguns dos melhores 
restaurantes, bares e cafés. 

Galería 360, Plaza Central and Sambil Mall have luxury 
stores and offer lower prices, increasing your baggage 
volume on way back home. 
While shopping, it is a good idea to save some space 
in the suitcase for the traditional Dominican souvenirs, for 
example, the limés, faceless dolls which represent the 
highlighted country miscegenation, and the guayaberas, 
very popular shirts in this destination. These ones and 
other items can be found at the Craft Market, near by the 
Colonial Zone and it is perfect for people who are interested 
in traditional handicraft. 
As in its neighbor Cuba, cigars have their importance in 
Dominican Republic. There are specialized places in the 
capital city that not only resell, but also produce their own 
tobacco - this product is so inherent in the native culture 
that became a national proud and, therefore, a good 
option for gifts.
LATIN NIGHTLIFE
At night, Santo Domingo gets a special touch and it is involved 
by bohemia and music. Around Malecón, a pedestrian zone 
that provides sea view, restaurants and casinos are massive 
and offer different entertainment options. However, there are 
many other places to go along the street, mainly bars that have 
a wide terrace and big space to enjoy the nice atmosphere 
and to meet new friends. 
Latin rhythms play all night long at Lucia 203 and Onno’s, 
in the Colonial Zone, and the best part of international 
music finds its place in the uncountable dance clubs of the 
destination. Following the concert schedule of the National 
Theater or Palace of Fine Arts is a well-made decision, as both 
of them are used to receive rewarded celebrities. On the other 
hand, people cannot miss the Hard Rock Café and Casa de 
Teatro, where local artists can perform and, many times, they 
get a successful career. 
Gastronomy is a close friend of the cosmopolitan atmosphere 
in this city. The number of restaurants is large, and besides the 
regional specialties, visitors can enjoy Mexican, Scandinavian, 
French, German, Italian, Spanish, Chinese, Korean, Japanese 
food… there are many nationalities on the menu. Do you want 
a tip? On the Plaza de España, in the old downtown, there are 
some of the best restaurants, bars and cafés. 
PUNTA CANA: LOVE AT FIRST SIGHT
The most known Dominican Republic destination fame did 
not come out of the blue. Punta Cana has all elements for a 
paradisiac vacation, and even the time goes by so slowly 
there, losing itself into clear water and among coconut trees 
that adorn the river bank. 
Resorts of all types have their megastructure standing along 
the sand and they do all their best in order to make the 
leisure a constant company in the guest's routine. Most 
of them work in an all-inclusive regime, therefore it is not 
necessary to worry about the meal at any moment during 
the stay - by the way, to tell the truth, Punta Cana is not a 
place to get worried about something. 
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Punta Cana:  

amor à primeira vista

O destino mais conhecido da República 
Dominicana não construiu sua fama à toa. 
Punta Cana tem todos os elementos para férias 
paradisíacas, e até o tempo passa mais devagar 
por ali, perdendo-se nas águas translúcidas e 
entre os coqueiros que enfeitam a orla da praia. 

Resorts de todos os tipos se esparramam 
pelas areias com as suas megaestruturas e se 
desdobram para fazer do lazer uma companhia 
sempre presente no dia a dia do hóspede. A 
grande maioria opera em regime all inclusive, 
então não é preciso se preocupar com 
alimentação em nenhum momento da estada – 
aliás, verdade seja dita, Punta Cana não é um 
lugar para preocupações. 

Gigantescos campos de golfe tomam conta do 
destino e tornam a região mais que propícia 
para a prática do esporte. São 11 percursos no 
total, muitos deles à beira de penhascos e com 
o imponente mar caribenho ao fundo (sempre 
ele!), fator que adiciona ainda mais emoção às 
partidas e talvez explique o porquê de este ser 
um dos principais símbolos nacionais. 

De olho nos passeios

São tantas as opções de passeios que uma estada 
é pouco para conhecer todos os encantos de Punta 
Cana – mas este não é um ponto negativo, já que 
significa que são necessárias várias visitas a esse 
pequeno paraíso até conhecê-lo por completo. 

Um dos mais famosos é o parasailing, no qual as 
pessoas se acomodam em algo parecido com um 
paraquedas, que, por sua vez, está preso a uma 
lancha. Com duração aproximada de 10 minutos, 

SHUTTERSTOCK

Huge golf courses take the destination and make 
the region more than appropriate to practice 
such sport. There are 11 routes in total, many 
of them are located at cliff's edges and they 
have the Caribbean Sea as a background 
(always!), a detail that adds more excitement to 
the departures and maybe it explains why this is 
one of the main national symbols.  
KEEP AN EYE ON THE TOUR
There are so many tour options and just one time 
there is not enough to know all Punta Cana's 
charm – but this is not a negative point, it means 
that travelers should return to this little paradise 
many times until they completely see it. 
One of the most famous is the parasailing in 
which people can be accommodated in a 
type of wing that reminds a parachute which 
is attached to a speedboat. Lasting about 10 
minutes, this is the perfect opportunity to admire, 
in a correct adrenaline dose, the incomparable 
destination beauty. Speaking of speedboat, it is 
possible to have an amazing experience with 
one of them on the high seas: on the Bávaro 
Splash, the traveler has the chance to control 
him/herself the ship and also to make a stop 
at natural pools in order to dive in calm water - 
equipment is included in the tour.   
Another option is among the favorite ones 
and it is called Dolphin Explorer. The tourist is 
addressed to a floating platform located in a 
safe area in the middle of the Ocean where 
enjoyable company is waiting for the traveler: 
dolphins. Followed by a dolphin trainer, this is 
the moment to interact with them - to kiss, to 
dance, to touch, to swim, to see their dances 
and jumps... it is all allowed! In the end, they 
sell a custom DVD, full of photos. The attraction 
also includes an exclusive experience with sea 
lions and macaws. 
The Marinarium, on Cabeza de Toro beach, 
is another tour that esteems the contact with the 
fauna. There, with water up to the waist, the 
guest is so close to sharks and rays, and even 
kids are welcome. And what about the many 
diving options? There are more than 20 places 
to people who want to see the seabed in addition 
to caves which own extraordinary blue water, like 
Hoyo Azul, Cueva del Padre Nuestro and Laguna 
Pepe. Sank ships, like the most famous Astron, a 
Russian cargo ship that sank in 1978 after getting 
grounded due to a storm, are also good choices 
to explore deep waters with a diving cylinder. 
ANYTHING GOES ON FUN TIME: SEE 
DOWNTOWN PUNTA CANA
The destination takes the word fun so seriously 
and it built a special complex to welcome 
tourists and locals. In Downtown Punta 
Cana there is a little bit of everything: stores, 
restaurants, football pitch, children's park, Jesus 
Buen Pastor Church, and even a Dolphinarium, 
with daily dolphin shows.  
Strategically located at Bávaro, tourist attraction 
of the destination, people can visit there any time 
during the day, however, at night it is seen more 
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é a oportunidade perfeita para admirar, 
com a dose certa de adrenalina, o 
charme sem igual do destino. E por falar 
em lancha, é possível ter uma experiência 
e tanto com uma delas em alto-mar: no 
Bávaro Splash, o viajante tem a chance 
de controlar sozinho a embarcação e, 
de quebra, parar nas piscinas naturais 
para um mergulho nas águas calmas – os 
equipamentos estão inclusos no passeio. 

Outra opção que está entre as preferidas 
do público é chamada Dolphin Explorer. 
O turista é levado para uma plataforma 
flutuante, em uma área protegida no meio 
do oceano, em que companhias pra lá 
de agradáveis estão à espera: golfinhos. 
Acompanhados por um treinador, este é o 
momento para interagir com eles – beijar, 
dançar, tocar, nadar, vê-los dançar e 
fazer piruetas... é tudo liberado! No 
final, um DVD personalizado, recheado 
de fotos, está à venda. A atração inclui 
também um encontro exclusivo com leões-
marinhos e araras.

O Marinarium, na praia Cabeza de Toro, 
é mais um passeio que valoriza o contato 
com a fauna. Aqui, com a água na altura 
da cintura, o visitante fica pertinho de 
tubarões e arraias, e até crianças são 
bem-vindas. E o que dizer das muitas 
opções de mergulho? São mais de 20 
pontos para quem quiser conhecer o fundo 
do mar, além de cavernas que guardam 
águas azuis extraordinárias, como Hoyo 
Azul, Cueva del Padre Nuestro e Laguna 
Pepe. Navios naufragados, como o 
ultrafamoso Astron, cargueiro russo que 
afundou em 1978 depois de encalhar 
devido a uma tempestade, são outras 
boas escolhas para se aventurar debaixo 
d’água com um cilindro. 

No lazer, vale tudo: 

conheça Downtown 

Punta Cana

O destino leva a palavra diversão a 
sério e construiu um complexo especial 
para receber bem turistas e moradores. 
Em Downtown Punta Cana há de tudo 
um pouco: lojas, restaurantes, quadras 
de futebol, parque infantil, a igreja Jesus 
Buen Pastor e até um Delfinário, com 
shows diários de golfinhos. 

Estrategicamente localizado em Bavaro, 
área turística do destino, pode ser 
frequentado a qualquer hora do dia, 
mas é à noite que o movimento é maior, 
motivado pela oferta de bares e casas 
noturnas. O destaque, sem dúvida 
alguma, é para a Coco Bongo Disco & 
Show, uma das baladas mais conhecidas 
do Caribe, que mescla apresentações 
musicais com performances acrobáticas 
estilo Cirque du Soleil. 

À DIREITA, TURISTA PRATICA O DISPUTADO 
PARASAILING NAS ÁGUAS AZUIS DO CARIBE. NA 
PÁGINA ANTERIOR, A BELEZA INCONFUNDÍVEL 
DA PRAIA DE PUNTA CANA E PARTE DE UM 
CAMPO DE GOLFE, O ESPORTE OFICIAL DO PAÍS
ON THE RIGHT, A TOURIST IS PRACTICING 
PARASAILING IN THE CARIBBEAN BLUE WATERS. ON 
THE PREVIOUS PAGE, THE INCOMPARABLE BEAUTY 
OF PUNTA CANA BEACH AND PART OF A GOLF 
COURSE, THE OFFICIAL COUNTRY’S SPORT

Did you know? Punta Cana is an object of competition among couples on honeymoon. The reason? Their 
resorts have a complete infrastructure, many of them include separate areas for family with no children - 
guarantee of peacefulness to enjoy the partner and to get really relaxed. Butler service, for example, provides 
a custom comfortable stay in a naturally romantic scene. 
Also, there are people who choose the region to hold big wedding parties and to celebrate love outdoors, 
having the beach thin sand and the immensity of the sea as witnesses. Not bad to whom is starting a life together.

Você sabia?

Punta Cana é superdisputada por casais em lua de mel. O motivo? Os resorts 
têm uma infraestrutura completíssima, muitos com áreas reservadas para famílias 
sem crianças – tranquilidade na certa para curtir o parceiro e descansar a valer. 
Serviços de mordomo, por exemplo, garantem uma estada personalizada e 
com todo o conforto em cenários naturalmente românticos. 
Há também quem escolha a região para realizar grandes festas de casamento 
e celebrar o amor ao ar livre, tendo as areias finas da praia e a imensidão do 
mar como testemunhas. Nada mau para quem está começando uma vida a dois!

action, caused by a big offer of bars and nightclubs. 
The spotlight is, with no doubt, on the Coco Bongo 
Disco & Show, one of the Caribbean most known dance 
clubs that allies musical concerts to Cirque du Soleil-style 
acrobatics. 
NEXT STOP: LA ROMANA
The beautiful region of La Romana remains practically 
untouched, mainly by the Brazilians, in spite of being 
just 100 km far from Punta Cana. Empty roads and 
sugar cane fields announce: the destination is near. 
Altos de Chavón represents one of its main attractions 
– after all, not always people have the chance to see 
a cinematographic city, inaugurated in 1982, as a 
reproduction of a 16th century Mediterranean village. 
The St. Stanislaus church, Art Galleries, Regional Museum 
of Archaeology, souvenir stores, restaurants and cafés 
are established on the Chavón riverside and also a 
huge amphitheater which structure reminds the old roman 
theaters and it has a capacity of up to 5,000 of people 
comfortably accommodated – celebrities like Frank 
Sinatra, Caetano Veloso, Elton John, Shakira, Sting and 
Julio Iglesias have already performed there.  
Culture is also a keyword for Cueva de Las 
Maravillas, a cave that used to be visited by a Taíno 
tribe approximately 600 years ago. The walls, full of 
stalagmites and stalactites (a sharp mineral formation), 
provide such a curious atmosphere to the environment 
and keep interesting rupestrian paintings. 
ABOUT BAYAHIBE: THE MORE, THE BETTER!
De La Romana is about 25 minutes far by car from the 
fabulous Bayahibe beach, which was established from a 
fishing village, and in the course of time the place managed 
to attract travelers because of its modest and charming 
atmosphere. The beaches of Bayahibe and Dominicus are 
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Próxima parada: La Romana

A bela região de La Romana permanece praticamente intocada, 
especialmente pelos brasileiros, apesar de estar a apenas 100 km 
de Punta Cana. Estradas vazias e extensos canaviais anunciam: 
o destino está próximo. Altos de Chavón representa um dos seus 
principais atrativos – afinal, não é sempre que se tem a chance 
de conhecer uma cidade cinematográfica, inaugurada em 1982 
como uma réplica de um vilarejo do Mediterrâneo do século 16. 

Às margens do rio Chavón ficam a igreja de St. Stanislaus, galerias 
de arte, o Museo Arqueológico Regional, lojas de souvenirs, 
restaurantes e cafés, além de um gigantesco anfiteatro, cuja 
estrutura lembra em muito os antigos teatros romanos e acomoda 
confortavelmente até 5 mil pessoas – estrelas como Frank Sinatra, 
Caetano Veloso, Elton John, Shakira, Sting e Julio Iglesias já se 
apresentaram ali. 

Cultura também é a palavra-chave na Cueva de Las Maravillas, 
caverna que há aproximadamente 600 anos era frequentada por 
uma tribo de índios tainos. As paredes, repletas de estalagmites e 
estalactites (formações minerais pontiagudas), dão um ar curioso 
ao ambiente e guardam interessantes pinturas rupestres.
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À ESQUERDA, O MAJESTOSO ANFITEATRO DE 
ALTOS DE CHAVÓN, EM LA ROMANA. ACIMA, 
PANORAMA DO BALNEÁRIO DE BAYAHIBE
ON THE LEFT, THE MAJESTIC ALTOS DE CHAVÓN 
AMPHITHEATER, IN LA ROMANA. ABOVE, PANORAMA 
OF BAYAHIBE BEACH

Quanto mais 

Bayahibe, melhor!

De La Romana são cerca de 25 minutos 
de carro até o fabuloso balneário 
Bayahibe, que nasceu a partir de uma vila 
de pescadores e, com o passar do tempo, 
soube conquistar os viajantes com o seu ar 
modesto e charmoso. As praias Bayahibe 
e Dominicus são excelentes opções, mas 
toda a atenção dos turistas parece voltada 
aos passeios às ilhas Saona e Catalina. 

Seja de lancha rápida ou via catamarã, 
Saona é imperdível em todos os aspectos, 
e o mar ali parece mais azul e sedutor do 
que nunca. Parte de sua beleza está nos 
coqueiros, que se debruçam sobre as águas 
plácidas e adicionam graciosidade extra a 
cenários arrebatadores por natureza. Estrelas-
do-mar são encontradas com facilidade e 
se juntam às centenas de milhares de fotos 
tiradas diariamente. Por ter uma procura 
elevada, é comum passar dias inteiros ao 
som de muita música, mas, como nem todos 
os trechos da praia são movimentados, 
basta caminhar um pouquinho pela orla 
para que o silêncio reine novamente.  

A lindíssima ilha Catalina, por outro 
lado, é mais pacata. O mar cristalino 
e calmo, reflexo da presença de um 
grande recife de corais, favorece a 
observação da rica vida marinha e é 
mais que suficiente para horas inteiras 
de descanso. Fãs de mergulho podem 
comemorar: nas profundezas do mar do 
Caribe, bem próximo dali, está localizado 
o navio pirata do capitão William Kidd, 
que afundou em 1699 e preserva armas 
de fogo e relíquias da época – uma 
oportunidade e tanto para se render às 
surpresas que habitam o oceano. 

Puerto Plata: 

beleza que não  

tem fim

A  cidade de San Felipe de Puerto 
Plata, carinhosamente apelidada de 
Puerto Plata, pode ser considerada 
um destino exótico. Pouco explorada 
se comparada às demais regiões do 
Caribe, é dona de praias lindíssimas, 
cujas tonalidades da água oscilam 
entre o azul-royal e o verde-esmeralda. 
O vento forte a torna muito propícia 
a esportes náuticos, principalmente 
o surfe, o kitesurfe e o windsurfe, e 
visitantes de todas as partes do mundo 
deslizam sobre o mar com as suas 
pranchas e equipamentos especiais. 

Cortado pelas montanhas da 
Cordilheira Setentrional, o local é um 
gigantesco cartão-postal, a começar 
pelo centro histórico, com casinhas em 
estilo vitoriano bem características do 
século 19. Se passear pelo Malecón 
é quase um roteiro obrigatório, uma 
visita à fábrica de rum é, no mínimo, 
interessante, tendo em vista que 
essa é a bebida mais tradicional 
do Caribe – experimentar diferentes 
safras é a melhor parte, assim como 
a possibilidade de levar alguns rótulos 
para casa como lembrança. 

Imperdível também é dar uma volta no 
teleférico que vai até o topo do pico 
Isabel de Torres: a 800 metros do 
chão, a cidade inteira é um espetáculo, 
com o seu lado urbano em completa 
harmonia com a natureza – prepare 
o seu cliente para se apaixonar pela 
paisagem.

excellent options, but all the tourists’ attention seems to be 
addressed to excursions to Saona and Catalina islands.  
By speedboat or by catamaran, Saona is a "can't-miss" 
site in all aspects, and there the sea seems to be more 
blue and attractive than ever. Part of its beauty is due 
to the coconut trees, which lean over placid waters 
and give extra gracefulness to the naturally enchanting 
landscapes. Starfishes are easily found and they are in 
the thousands of photos daily taken. Because of its high 
demand, it is usual to spend the whole day listening to 
some music, however, it is not every part of the beach 
that is dynamic, guests can just walk along the riverside 
and silence will take the control again.  
The pleasant Catalina Island, on the other hand, is more 
peaceful. The crystalline and calm sea, reflex of a huge 
coral reef presence, makes the observance of the rich sea 
life better and it is more than enough for a long time rest.  
Diving fans can celebrate: in the bottom of the Caribbean 
Sea, so close to there, it is located the Captain William 
Kidd's pirate ship, sank in 1699, which preserves guns and 
relics from that time – a great opportunity to get involved by 
the surprises existing in the ocean. 
PUERTO PLATA: ENDLESS BEAUTY
San Felipe de Puerto Plata, affectionately known as Puerto 
Plata, can be considered an exotic destination. Less 
explored if compared to the other Caribbean regions, 
it is the owner of the beautiful beaches, which water 
shades alternate between the royal blue and emerald 
green. The strong wind makes this place appropriate to 
the nautical sports practicing, mainly surfing, kitesurfing 
and windsurfing, and visitors from all over the world glide 
across the sea with their boards and special equipment. 
Crossed by the Northern Range, the place is a huge 
postcard, starting from the historic district, with Victorian-
style houses common in the 19th century. If seeing Malecón 
is almost a "can't-miss" tour, a visit to the rum distillery is 
interesting, at least, having in mind that this is the most 
traditional Caribbean drink - to try different rum crops is the 
best part, as well as the possibility of taking some bottles 
home as a souvenir. 
Another "can't-miss" tour is to take an aerial tramway which 
goes up to the hill Isabel de Torres: about 800 meters 
high, the whole city is amazing, with its urban side in 
completely harmony with nature - prepare your client to be 
in love with the landscape. 
JUMPING TO THE HAPPINESS 
After a considerably long walk which crosses part of the 
tropical forest and requires great physical conditioning, 
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A um salto da 

felicidade

Depois de uma caminhada relativamente 
longa, que atravessa parte da floresta 
tropical e exige ótimas condições 
físicas, a recompensa: as 27 cachoeiras 
escondidas, que compõem o que ficou 
conhecido como Saltos de Damajagua, 
guardam lagos cristalinos e desenham 
cenários de extraordinária beleza. É 
possível escalar cada uma delas e 
aproveitar a posição estratégica para 
pular em direção à água (sempre com 
um capacete, um colete salva-vidas e 
acompanhado por um monitor, é claro).

Did you know? The cruise company Carnival Corporation & PLC, with which GRUPO TREND recently formed a 
partnership, opened in Puerto Platam the Amber Cove port, in November 2015. Since then, eight of its lines (Carnival 
Cruise Line, AIDA Cruises, Costa Cruises, Fathom, Holland America Line, Princess Cruises and P&O Cruises) included 
the city in its itinerary. 
Another good news is related to the opening of La Puntilla Tourism and Panoramic Park and Puerto Plata 
Amphitheater. Both projects were created to attract even more tourists to the region and, especially the 
last one, as a way of increasing the country's artistic and cultural events visibility.

Você sabia?

A companhia de cruzeiros Carnival Corporation & PLC, com a qual o GRUPO 
TREND firmou recentemente uma parceria, inaugurou em Puerto Plata, em 
novembro de 2015, o porto Amber Cave. Desde então, oito das suas marcas 
(Carnival Cruise Line, AIDA Cruises, Costa Cruises, Cunard, Fathom, Holland 
America Line, Princess Cruises e P&O Cruises) incluíram a cidade em seu itinerário. 
Outra novidade diz respeito à abertura do Parque Turístico y Paisajístico de La 
Puntilla e do Anfiteatro de Puerto Plata. Ambos os projetos nasceram para atrair 
ainda mais turistas à região e, especialmente o último, como uma maneira de 
dar visibilidade aos eventos artísticos e culturais do país. 

Por que todo mundo 

ama Cabarete?

A praia de Cabarete pode não ter águas 
tão claras e mansas quanto as demais, 
mas só se conhece Puerto Plata de fato 
ao passar um tempo por ali. Além do mar 
quentinho, ela é famosa entre surfistas, 
kitesurfers e windsurfers, sediando 
campeonatos e transformando o oceano 
no palco ideal para se entregar de corpo 
e alma a esses esportes. 

Durante o entardecer aumenta 
consideravelmente a movimentação de 
turistas, uma vez que a grande maioria 
dos resorts disponibiliza cadeiras e sofás 
à beira da praia. Aliás, é quando o sol 
se põe que as areias ganham ainda 
mais visitantes, atraídos pela infinidade 
de restaurantes e bares localizados cara 
a cara com o oceano. Aconchegantes, 
são eles os responsáveis pela agitada 
vida noturna do destino, permanecendo 
abertos até de madrugada. Da mesma 
forma, animadas boates tocam músicas 
eletrizantes a noite inteira, com ênfase 
especial no merengue, na bachata e salsa. 

NA FOTO MAIOR, PARTE DA PRAIA DE 
CABARETE. AO LADO, TURISTAS SE 
AVENTURAM EM SALTOS DE DAMAJAGUA. 
NA PÁGINA SEGUINTE, O IMPRESSIONANTE 
SALTO DEL LIMÓN, EM SAMANÁ
IN THE BIGGEST PHOTO, PART OF THE CABARETE 
BEACH; IN THE NEXT ONE, TOURISTS EXPLORE 
SALTOS DE DAMAJAGUA. ON THE NEXT PAGE, 
THE IMPRESSIVE SALTO DEL LIMÓN, IN SAMANÁ 

here comes the reward: 27 hidden waterfalls that compound 
Saltos de Damajagua, as it is known, keep crystalline lakes and 
draw landscapes of such extraordinary beauty. It is possible to 
climb any of them and take advantage of the strategic position 
to jump into the water (always wearing a protective helmet, a 
life jacket and followed by an instructor, for sure). 
WHY EVERYBODY LOVES CABARETE?
Cabarete Beach may not have waters so clear and calm 
if compared to the other ones, but it is important to take 
some time there in order to appreciate Puerto Plata's real 
essence. In addition to the warm sea, it is famous among 
surfers, kitesurfers and windsurfers, for hosting championships 
and turning the Ocean into the perfect stage where people 
can put their heart and soul into those sports. 
During the nightfall, the amount of tourists considerably increases, 
once most of the resorts provide chairs and couches along the 
beach. By the way, when the sun sets, the beach gets even 
more full of tourists which are attracted by the large number of 
restaurants and bars located in a place so close to the Ocean. 
Comfortable, they are the responsible for the exciting nightlife 
of the destination with late-night opening hours. Also, awesome 
dance clubs play thrilling songs all night long, specially 
emphasizing rhythms like merengue, bachata and salsa.    
SAMANÁ HIDDEN BEAUTIES 
The charming peninsula of Samaná is not well known by the 
travelers, and it may explain the solid peacefulness that takes 
place in the region. The landscapes highlight their origin, 
and the Caribbean touch provides a paradisiac atmosphere 
to practically everywhere. The destination is divided in three 
main areas, which requires a visit previously planned given 
the great number of attractions: the city Santa Bárbara de 
Samaná, Las Galeras and Las Terrenas.
FROM THE CAPITAL CITY TO THE WORLD
It is not only for the title of peninsula capital city that Santa 
Bárbara – or just Samaná, which is also known – is 



As maravilhas escondidas de Samaná

A formosa península de Samaná não é tão conhecida dos viajantes, o que talvez 
explique a tranquilidade inabalável que toma conta da região. As paisagens 
não negam a sua origem, e o toque caribenho dá um quê de paradisíaco a 
praticamente todos os lugares. O destino é dividido em três áreas principais, 
que pedem uma visita planejada dada a grande quantidade de atrativos: a 
cidade de Santa Bárbara de Samaná, Las Galeras e Las Terrenas.

Da capital para o mundo

Não é só por ostentar o título de capital da península que Santa Bárbara – ou 
apenas Samaná, como também é chamada – é reconhecida como a principal 
cidade da província. Este é o ponto de partida para os interessados em assistir 
ao espetáculo protagonizado pelas baleias jubarte, que passam por ali entre 
janeiro e março para dar à luz aos seus filhotes, uma oportunidade única para 
observá-las de perto e até presenciar saltos e acrobacias no meio do mar.
Do porto, há ainda embarcações com destino a Cayo Levantado, 
badaladíssima ilha que se fez famosa pela sua beleza deslumbrante: 
branquinha, a areia é pontilhada de palmeiras e rodeada pelo verde 
hipnotizante do oceano, que brilha ainda mais sob o sol forte. Outro detalhe 
peculiar é o fato de que um único hotel ocupa a maior parte da ilha (o 
Gran Bahía Principe Cayo Levantado). Mesmo assim, a área pública pode 
ser acessada por qualquer pessoa; há infraestrutura para os que quiserem 
passar um dia todo aproveitando a paisagem cinematográfica e, inclusive, 
é permitido acampar por ali após obter autorização no porto.
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AGENTE LEVA! 

A TREND tem pacotes para Punta Cana. Destaque para a opção 
a partir de 12x USD 128 por pessoa, com hospedagem 
de 7 noites em apartamento duplo e em regime all inclusive 
no Grand Bahia Principe Punta Cana. O pacote inclui também 
transfer in/out e seguro-viagem. 

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

Quando fui para a República 
Dominicana fiquei encantada com 

a gentileza dos dominicanos, que fazem 
de tudo para entender e agradar a gente. 
E o que dizer das praias? Simplesmente 
magníficas, com areias muito branquinhas 
e diversos tons de azul na água. Um 
passeio que gostei muito e que não se 
pode deixar de fazer é para Isla Saona: 
o local é lindíssimo e, na volta, há uma 
parada para nadar em uma água bem 
quentinha e ver estrelas-do-mar."

Yara Almeida 
Costa Almeida Turismo 
São Paulo (SP)

"When I went to Dominican Republic, I was delighted 
in the Dominican kindness and they do everything to 
understand and to be nice with us. And what can I 
say about the beaches? Purely magnificent, with very 
white sand and so many shades of blue in water. A tour 
that really pleased me and no one can miss it was Isla 
Saona: the place is so beautiful and on the way back 
there is a stop where it is possible to swim into some 
warm water and see starfishes."

Las Terrenas e Las 

Galeras: tão azuis 

quanto o mar

Estão em Las Terrenas as praias mais 
procuradas da região, ficando difícil 
definir uma como preferida entre tantas 
boas opções – Playa Cosón, Bonita, Las 
Ballenas, Punta Popy, Morón, Caletón, 
Lanza del Norte, Las Canas e El Valle 
são algumas delas, uma coleção a céu 
aberto de belezas naturais e cenários 
fantásticos. E adivinhe só? Elas também 
são superindicadas para a prática de 
esportes ligados ao vento, transformando-
se no refúgio certo para adeptos da vela 
e do kitesurfe. 

A possibilidade de estreitar ainda mais o 
relacionamento com a natureza também 
é destaque no Salto del Limón, nome 
dado a uma queda d’água de 40 metros 
de altura que forma um lago de águas 
transparentes que parecem tingidas de 
verde-claro. Para chegar até a cachoeira 
é preciso se aventurar (com a presença 
de um guia) pela mata nativa do destino, 
admirando de perto a vida pulsante que 
está à volta. O trajeto pode ser feito a 
cavalo ou a pé.  

O distrito de Las Galeras não fica atrás 
no que tange à combinação sol e mar 
– inclusive, a Playa Rincón é uma das 
queridinhas dos turistas, que caem de 
amores pelas águas brilhantes e pelo 
verde espetacular que enfeita a região. 
Próximo dali está La Playita Beach, mais 
uma pérola dominicana: o oceano é 
sempre quentinho, o céu quase não tem 
nuvens e a água avança devagar pela 
faixa de areia, deixando para trás um 
rastro sereno e tranquilo. Outras opções 
são, ainda, Playa El Valle, mais deserta, 
e Cascada Lulu, na redondeza, com um 
incrível lago de água doce. 

Did you know? The Dominican Republic owns 
18 national parks, but Los Haitises is considered 
one of the most interesting.  On a catamaran, 
the traveler sails across the tropical forest and 
has a privileged view of local fauna and flora.  
The excursion, leaving from Samaná, includes 
some stops at grottos that used to be the Taínos' 
residence and in which walls their rupestrian 
paintings still remain, and also some trails.

Você sabia?

A República Dominicana conta 
com 18 parques nacionais, mas 
Los Haitises desponta como um dos 
mais interessantes. A bordo de um 
catamarã, o viajante navega por entre 
a floresta tropical e tem uma visão 
privilegiada da fauna e flora locais. 
A excursão, que parte de Samaná, 
inclui paradas em grutas, que serviram 
de morada para os índios tainos e 
em cujas paredes ainda estão suas 
pinturas rupestres, e algumas trilhas. 

AS ÁGUAS CRISTALINAS E O CENÁRIO 
ARREBATADOR NÃO ENGANAM: A ILHA DE CAYO 
LEVANTADO DEFINITIVAMENTE MERECE UMA VISITA
THE CRYSTALLINE WATERS AND THE AMAZING 
LANDSCAPE DO NOT LIE: CAYO LEVANTADO ISLAND 
DESERVES A VISIT, DEFINITELY

recognized as the main city of the province. This is 
the starting point to people interested in watching 
a spectacle starring the humpback whales that 
stay there among January and March in order to 
give birth to their calves, the chance of a lifetime 
to watch them from up-close and even to see their 
jumps and acrobatics in the middle of the sea.  
From the port, also there are ships going to Cayo 
Levantado, an exciting island which became 
famous by its fascinating beauty: the white sand 
is ornamented with palm trees and rounded by the 
hypnotizing green Ocean that shines brighter under 
the strong sunlight. Another particular detail is the 
fact that just one hotel occupies most part of the 
island (the Gran Bahía Principe Cayo Levantado). 
Even so, the public area can be visited by anyone; 
there is an infrastucture for people who want to 
stay the whole day enjoying the cinematographic 
landscape and, also, it is possible to go camping 
there after obtaining permission at the port.  
LAS TERRENAS AND LAS GALERAS: AS BLUE 
AS THE SEA
The most wanted beaches of the region are in Las 
Terrenas, being difficult to define one of them as the 
favorite one among so many good options - Playa 
Cosón, Bonita, Las Ballenas, Punta Popy, Morón, 
Caletón, Lanza del Norte, Las Canas and El Valle 
are some examples, an open-air collection of natural 
beauties and fantastic landscapes. And guess what? 
They are also strongly recommended for practicing 
of sports related to the wind, becoming the best 
refuge for sailing and kitesurfing followers. 
The possibility of strengthening even more the ties 
with nature is also emphasized in Salto del Limón, 
name given to a 40-meter waterfall which creates 
a lake of clear waters that seems to be painted in 
light green. To arrive at the waterfall, it is necessary 
to adventure (followed by a guide) into the native 
forest of the destination, appreciating closely the 
beating life existing around. The route can be 
completed on horseback or on foot.  
Las Galeras district also is expressive considering 
the combination of sun and sea - including, Playa 
Rincón is one of people's favorite and they fall in 
love with bright waters and the spectacular green 
that adorns the region. Near there it is found La 
Playita Beach, another Dominican jewel: the Ocean 
is always warm, the sun hardly has clouds, and 
water moves along the sand, leaving a serene and 
peaceful trace. Other options include El Valle Beach, 
the most desert one, and Cascada Lulu waterfalls, 
in the local area, with an amazing freshwater lake.
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SERVIÇO

COMO CHEGAR 
Puerto Plata, Punta Cana, Samaná e Santo Domingo têm aeroportos próprios, 
mas, dos quatro destinos, apenas dois são atendidos por companhias aéreas 
brasileiras: Punta Cana (Avianca e GOL Linhas Aéreas Inteligentes) e Santo 
Domingo (Avianca). Outra opção de aeroporto é o de Santiago de los 
Caballeros, a cerca de 1h20 de distância de Puerto Plata e o qual é atendido 
pela Copa Airlines – inclusive, há voos da Copa para Santo Domingo e Punta 
Cana. O aluguel de carro é uma alternativa para percorrer a região, assim 
como a contratação dos serviços de empresas que fazem o trajeto de ônibus.

GASTRONOMIA 
A maioria dos hotéis e resorts do país opera em regime all inclusive, o que 
significa que todas as refeições do dia, incluindo snacks entre uma e outra, 
são disponibilizadas aos hóspedes. Santo Domingo, Puerto Plata, Punta 
Cana e Samaná são bem servidas de restaurantes, mas vale aproveitar a 
estada para experimentar frutas e iguarias regionais, como os sorvetes de 
macadâmia e chocolate orgânico, além do tradicional prato La Bandera, 
que consiste em arroz, feijão, carne e banana-da-terra. 

FUSO HORÁRIO 
A República Dominicana está no fuso GMT -4, mas a diferença de horário 
entre o Brasil e a região varia de acordo com o horário de verão brasileiro.

IDIOMA 
Espanhol.

QUANDO IR 
O clima tropical impera durante todo o ano, com temperaturas médias de 
19°C a 34°C. Os meses mais quentes são de maio a outubro – agosto é o 
mês com a temperatura mais elevada –, enquanto no período de novembro 
a abril o clima é mais ameno.

MOEDA 
Peso dominicano (RDS), mas o dólar americano é aceito em praticamente 
todos os lugares.

DOCUMENTAÇÃO 
Brasileiros precisam apenas de passaporte válido por seis meses. Ao 
desembarcar no país, é preciso adquirir (a um custo de US$ 10) a Tarjeta 
Turismo, espécie de visto exigido pelos dominicanos. 

PARA SABER MAIS:
WWW.GODOMINICANREPUBLIC.COM

INFORMAÇÕES ÚTEIS
Voltagem padrão: 110 V.
Plugues: é fundamental levar um adaptador universal.
Ligações para o Brasil: 1800-751-8500
Gorjetas: os dominicanos não costumam cobrar gorjeta ou taxa de serviço, 
mesmo porque o país é um dos maiores adeptos do regime all inclusive, 
mas aceitam bem gorjetas de toda forma.



SERVICE
HOW TO GET THERE
Puerto Plata, Punta Cana, Samaná e Santo Domingo 
have their own airports, however, from these four 
destinations, only two of them are served by Brazilian 
airways service: Punta Cana (Avianca and GOL 
Linhas Aéreas Inteligentes) and Santo Domingo 
(Avianca). Another option is the airport of Santiago 
de los Caballeros, about 1h20 far from Puerto Plata 
and which is served by Copa Airlines - also, there are 
Copa flights to Santo Domingo and Punta Cana. Car 
renting is an option to travel over the region, as well as 
contracting a company which provides bus service.

WHEN TO GO
The tropical weather stays the whole year, with average 
temperature from 19°C to 34°C. The warmer months 
are those from May to October - August is the month 
with the highest temperature -, while the period from 
November to April has a mild weather. 

WHAT TO TAKE
In general, it is recommended to wear informal, 
lightweight and comfortable clothes. Regarding the 
shoes, suggestions are sneakers, sandals or similar. It 
is important to take swimsuit, hat or cap, sunglasses, 
repellent and sunscreen for body and lips. 

TIME ZONE
Dominican Republic uses the GMT -4 time zone, but 
the time difference between Brazil and the region may 
change according to the Brazilian daylight saving time.

LANGUAGE 
Spanish.

GASTRONOMY
Most of the hotels and resorts of the country work in an 
all-inclusive regime, which means that every meal of the 
day, including snacks among each one, is provided to 
the guests. Santo Domingo, Puerto Plata, Punta Cana 
and Samaná have a great number of restaurants, but 
it is a good idea to try regional fruits and delicacy, 
like macadamia and organic chocolate ice cream, 
in addition to the traditional dish La Bandera which 
consists of rice, beans, meat and plantain.

CURRENCY
Dominican peso (RDS), however, the American dollar is 
accepted in practically everywhere. 

DOCUMENTS
Brazilians only need a passport valid for six months. 
Arriving in the country, it is required to obtain (at an 
amount of US$ 10) a Tarjeta Turismo, a type of visa 
requested by the Dominicans.  

USEFUL INFORMATION
Standard voltage: 110 V.  
Plugs: it is imperative to take a universal adapter.
Calls to Brazil: 1800-751-8500
Tips: dominicans are not used to ask for gratuity or 
include a service charge in the bill, because the country 
is one of the biggest followers of the all-inclusive regime, 
however, they will be grateful for the tip, anyways.

KNOW MORE AT:
WWW.GODOMINICANREPUBLIC.COM

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

ALL INCLUSIVE, O RESORT 
OFERECE A POSSIBILIDADE DE 
VIVER UMA EXPERIÊNCIA QUASE 
PARTICULAR EM UM DOS CENÁRIOS 
MAIS BELOS DO PLANETA

FOTOS ARQUIVO HOTEL

A cinematográfica ilha de Cayo 
Levantado, uma das pérolas de 
Samaná, na República Dominicana, 

se tornou conhecida em todo o mundo pelo 
azul extraordinário do mar e pelo verde 
vibrante da natureza. Que tal hospedar 
o seu passageiro neste paraíso? O Luxury 
Bahia Principe Cayo Levantado não 
apenas tornou isso possível, como oferece 
a possibilidade de viver uma experiência 
quase particular em um dos cenários mais 
belos do planeta. 
Com uma infraestrutura surpreendente, 
o visitante tem à disposição diversas 
facilidades – a começar pelo serviço de 
mordomo, que garante personalização e 
excelência no atendimento. 

O REFÚGIO DE CADA UM
Supercharmosas, as 268 acomodações 
são verdadeiros palácios privativos. O luxo 
impera em cada detalhe: na cama king 
size com dossel, no banheiro em mármore 
com banheira de hidromassagem e nas 
amenidades Don Pablo Collection. Todas 
incluem secador de cabelo, espelho de 

ALL-INCLUSIVE, THE RESORT OFFERS THE 
POSSIBILITY OF LIVING SUCH EXPERIENCE IN 
ONE OF THE MOST BEUTIFUL LANDSCAPES 
OF THE PLANET

The cinematographic Cayo Levantado Island, one of 
the Samaná jewels, in Dominican Republic, became 
known in the whole world because of its extraordinary 
blue sea and the nature bright green. What about 
taking your traveler to this paradise? The Luxury Bahia 
Principe Cayo Levantado not only made it possible, 
but also offers the opportunity of living such experience 
in one of the most beautiful landscapes of the planet. 
With and indescribable infrastructure, the guest has 
at his or her disposal amenities - starting with the 
butler service, providing a custom and an excellent 
experience.  
A REFUGE TO EVERYONE 
So charming, the 268 accommodations are real 
private palaces. Luxury reigns in every detail: 
in the king-size canopy bed, in the bathroom in 
marble with hydro spa tub and in the Don Pablo 
Collection's amenities. Every room includes hair 
dryer, magnifying mirror, air conditioning, fan, living 
room with office, balcony or terrace, iPod clock-
radio docking station, Plasma TV with satellite, safe, 
Wi-Fi, pillow menu, bathrobe and flip-flops. 
WHAT TO DO
The peaceful atmosphere is ideal for massages and 
relaxing treatments at the Bahia Spa, renewing 
body and mind. For those who prefer action, the 
resort provides a complete gym, tennis court and 
sportive activities, like Pilates, stand up paddle, 
snorkeling, kayak, sailing and diving basic lessons. 
When feeling the weather so hot, there is nothing 
better than one of the three swimming pools - one of 
them with three Jacuzzis - or a sea bathing followed 
by hours resting in a deck chair. 
People can also participate in aerobics and dance 
classes and then they can practice all night long in 
an exciting dance club. Because of its all-inclusive 
package, the resort also offers breakfast buffets, 
lunch and dinner, minibar with alcoholic drinks, 
water, beer and soda and boat transportation 
between the hotel and Samaná peninsula.

LUXURY BAHIA PRINCIPE 
CAYO LEVANTADO

aumento, ar-condicionado, ventilador, sala de estar 
com escritório, balcão ou terraço, rádio-despertador 
com dock iPod, TV de plasma via satélite, cofre, wi-
fi, menu de almofadas, roupão e chinelos. 

O QUE FAZER
A atmosfera serena é ideal para se entregar a 
massagens e tratamentos relaxantes no Bahia 
Spa, renovando corpo e mente. Para quem 
prefere ação, o resort disponibiliza academia 
completa, quadra de tênis e atividades 
esportivas, como pilates, stand up paddle, 
snorkeling, caiaque, velejo e aulas de iniciação 
ao mergulho. Quando o calor apertar, nada 
melhor do que uma das três piscinas – uma delas 
com três jacuzzis – ou um banho de mar seguido 
por horas em uma espreguiçadeira. 
Interessados podem também participar de aulas 
de aeróbica e de dança e depois praticar a noite 
inteira na animada discoteca. Por operar em 
regime all inclusive, o empreendimento oferece, 
ainda, buffets de café da manhã, almoço e 
jantar, minibar com bebidas alcoólicas, água, 
cerveja e refrigerantes, e transporte de barco 
entre o hotel e a península de Samaná. 

AGENTE LEVA!
Hospede no Luxury Bahia Principe Cayo Levantado 
com a TREND. Diárias a partir de USD 170 por pessoa, 
em apartamento duplo (Superior) e em regime all inclusive.
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FOTOS ARQUIVO HOTEL

Tendo a majestosa Praia de Bávaro ao 
fundo, o Paradisus Palma Real Golf & 
Spa Resort é a combinação perfeita 

entre requinte e conforto, traduzindo em 
cada uma das suas instalações o empenho 
em garantir uma estada de puro luxo.
As suítes denotam um clima praiano e 
elegante, trazendo elementos em mármore 
e madeira, varandas privativas, jacuzzi, 
TV de tela plana e room service 24 horas. 
Para viver uma experiência ainda mais 
diferenciada, a aposta é no programa 
Royal Service: em acomodações especiais, 
com vistas de tirar o fôlego para o mar e 
sacada com hidromassagem, os visitantes 
têm acesso a diversos serviços extras, 
como mordomo, check-in e check-out 
privativos, café da manhã exclusivo, menu 
de travesseiros, coquetéis no fim da tarde 
e reservas preferenciais em excursões, 
entre outros.

AMBIENTE FAMILIAR
Quem viaja em família tem muitos 
motivos para optar pelo empreendimento. 
Destaque para o fato de o complexo 
abrigar o hotel boutique The Reserve, 
completamente adaptado para crianças. 
Além de Kids Zone, é possível usufruir o 
Family Concierge, com mimos específicos 
para a garotada, como brinquedos, jogos 
e minibar com itens adequados para os 
pequenos. 
A programação é repleta de atividades 
infantojuvenis, incluindo oficinas de 
cozinha, ciências e artes, aulas de tênis e 
natação, jogos educativos e consoles de 
Xbox e Playstation 3. Já para os adultos são 
reservadas aulas de dança (foco em salsa, 
merengue e bachata), ioga, pilates, tênis, 
vôlei e futebol de praia, assim como shows 
ao vivo e oficinas temáticas que ensinam a 
preparar sushis, charutos e drinques. 

ESTRUTURA QUE É SHOW
Piscinas, academia, spa, quadra de tênis 
e o melhor campo de golfe da região: 
assim é a estrutura de lazer. Para completar 
a estada, que tal um jantar comandado 
pelo chef Martín Berasategui, considerado 
um dos melhores do mundo e à frente do 
restaurante Passion?
O Paradisus é ideal também para eventos 
corporativos, com 17 salas aparelhadas e 
equipe de apoio bilíngue.  

PARADISUS PALMA 
REAL GOLF & 
SPA RESORT

MISTO DE REQUINTE E 
CONFORTO, OFERECE 
SUÍTES CAPRICHOSAMENTE 
DECORADAS, ESTRUTURA 
DE LAZER COMPLETA E ÁREA 
RESERVADA PARA FAMÍLIAS

A COMBINATION OF SOPHISTICATION 
AND COMFORT, THE RESORT OFFERS 
SUITES CAREFULLY DECORATED, COMPLETE 
ENTERTAIMENT STRUCTURE AND SEPARATE 
AREA FOR FAMILIES 
Having Bávaro Beach as a background, Paradisus 
Palma Real Golf & Spa Resort is the perfect 
combination between sophistication and comfort, 
reflecting in each accommodation the engagement in 
providing a luxurious stay.  
Its suites imply an elegant atmosphere which reminds 
the beach, including elements in marble and wood, 
private balconies, Jacuzzi, flat-screen TV, and 24-
hour room service. To have an experience even more 
singular, the bet is the Royal Service program: in special 
accommodations, with breathtaking sea view and 
balcony equipped with spa bath, the guests have access 
to different extra services, as butler, private check-in and 
check-out, exclusive breakfast, pillow menu, cocktails at 
the evening and priority in tour bookings, among others.   
FAMILIAL ENVIRONMENT
People who travel with their relatives have many reasons 
to choose this place. It must be highlighted the fact that the 
complex includes The Reserve boutique hotel, completely 
adapted to children. In addition to the Kids Zone, it is 
possible to have a good time in the Family Concierge, 
with little things to pamper the kids, like toys, games and 
minibar with appropriate items for children.  
The routine is full of activities for children and youth, 
including cooking workshops, Science and Arts, tennis 
and swimming lessons, educational games and Xbox 
and Playstation 3 consoles. For adults, there are dance 
classes (focusing on salsa, merengue and bachata), 
yoga, Pilates, tennis, beach volleyball and beach soccer, 
as well as live concerts and themed workshops in which 
is taught how to prepare sushi, cigars and cocktails. 
SUCCESSFUL STRUCTURE
Swimming pools, gym, spa, tennis court and the best golf 
course of the region: this is the entertainment structure. To 
complete the stay, what about a dinner cooked by the 
chef Martín Berasategui, considered one of the best chefs 
of the world and in charge of the Passion restaurant? 
Paradisus is also perfect to corporate meetings, with 17 
equipped rooms and a support bilingual team.

AGENTE LEVA!

Hospede no Paradisus Palma Real Golf & Spa Resort 
com a TREND. Diárias a partir de USD 154 por pessoa, em 
apartamento duplo (Juniper Suite) e em regime all inclusive.
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HOTEL INTERNACIONAL

ALL INCLUSIVE, O RESORT 
OFERECE A POSSIBILIDADE DE 
VIVER UMA EXPERIÊNCIA QUASE 
PARTICULAR EM UM DOS CENÁRIOS 
MAIS BELOS DO PLANETA

FOTOS ARQUIVO HOTEL

A cinematográfica ilha de Cayo 
Levantado, uma das pérolas de 
Samaná, na República Dominicana, 

se tornou conhecida em todo o mundo pelo 
azul extraordinário do mar e pelo verde 
vibrante da natureza. Que tal hospedar 
o seu passageiro neste paraíso? O Luxury 
Bahia Principe Cayo Levantado não 
apenas tornou isso possível, como oferece 
a possibilidade de viver uma experiência 
quase particular em um dos cenários mais 
belos do planeta. 
Com uma infraestrutura surpreendente, 
o visitante tem à disposição diversas 
facilidades – a começar pelo serviço de 
mordomo, que garante personalização e 
excelência no atendimento. 

O REFÚGIO DE CADA UM
Supercharmosas, as 268 acomodações 
são verdadeiros palácios privativos. O luxo 
impera em cada detalhe: na cama king 
size com dossel, no banheiro em mármore 
com banheira de hidromassagem e nas 
amenidades Don Pablo Collection. Todas 
incluem secador de cabelo, espelho de 

ALL-INCLUSIVE, THE RESORT OFFERS THE 
POSSIBILITY OF LIVING SUCH EXPERIENCE IN 
ONE OF THE MOST BEUTIFUL LANDSCAPES 
OF THE PLANET

The cinematographic Cayo Levantado Island, one of 
the Samaná jewels, in Dominican Republic, became 
known in the whole world because of its extraordinary 
blue sea and the nature bright green. What about 
taking your traveler to this paradise? The Luxury Bahia 
Principe Cayo Levantado not only made it possible, 
but also offers the opportunity of living such experience 
in one of the most beautiful landscapes of the planet. 
With and indescribable infrastructure, the guest has 
at his or her disposal amenities - starting with the 
butler service, providing a custom and an excellent 
experience.  
A REFUGE TO EVERYONE 
So charming, the 268 accommodations are real 
private palaces. Luxury reigns in every detail: 
in the king-size canopy bed, in the bathroom in 
marble with hydro spa tub and in the Don Pablo 
Collection's amenities. Every room includes hair 
dryer, magnifying mirror, air conditioning, fan, living 
room with office, balcony or terrace, iPod clock-
radio docking station, Plasma TV with satellite, safe, 
Wi-Fi, pillow menu, bathrobe and flip-flops. 
WHAT TO DO
The peaceful atmosphere is ideal for massages and 
relaxing treatments at the Bahia Spa, renewing 
body and mind. For those who prefer action, the 
resort provides a complete gym, tennis court and 
sportive activities, like Pilates, stand up paddle, 
snorkeling, kayak, sailing and diving basic lessons. 
When feeling the weather so hot, there is nothing 
better than one of the three swimming pools - one of 
them with three Jacuzzis - or a sea bathing followed 
by hours resting in a deck chair. 
People can also participate in aerobics and dance 
classes and then they can practice all night long in 
an exciting dance club. Because of its all-inclusive 
package, the resort also offers breakfast buffets, 
lunch and dinner, minibar with alcoholic drinks, 
water, beer and soda and boat transportation 
between the hotel and Samaná peninsula.

LUXURY BAHIA PRINCIPE 
CAYO LEVANTADO

aumento, ar-condicionado, ventilador, sala de estar 
com escritório, balcão ou terraço, rádio-despertador 
com dock iPod, TV de plasma via satélite, cofre, wi-
fi, menu de almofadas, roupão e chinelos. 

O QUE FAZER
A atmosfera serena é ideal para se entregar a 
massagens e tratamentos relaxantes no Bahia 
Spa, renovando corpo e mente. Para quem 
prefere ação, o resort disponibiliza academia 
completa, quadra de tênis e atividades 
esportivas, como pilates, stand up paddle, 
snorkeling, caiaque, velejo e aulas de iniciação 
ao mergulho. Quando o calor apertar, nada 
melhor do que uma das três piscinas – uma delas 
com três jacuzzis – ou um banho de mar seguido 
por horas em uma espreguiçadeira. 
Interessados podem também participar de aulas 
de aeróbica e de dança e depois praticar a noite 
inteira na animada discoteca. Por operar em 
regime all inclusive, o empreendimento oferece, 
ainda, buffets de café da manhã, almoço e 
jantar, minibar com bebidas alcoólicas, água, 
cerveja e refrigerantes, e transporte de barco 
entre o hotel e a península de Samaná. 

AGENTE LEVA!
Hospede no Luxury Bahia Principe Cayo Levantado 
com a TREND. Diárias a partir de USD 170 por pessoa, 
em apartamento duplo (Superior) e em regime all inclusive.
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FOTOS ARQUIVO HOTEL

Tendo a majestosa Praia de Bávaro ao 
fundo, o Paradisus Palma Real Golf & 
Spa Resort é a combinação perfeita 

entre requinte e conforto, traduzindo em 
cada uma das suas instalações o empenho 
em garantir uma estada de puro luxo.
As suítes denotam um clima praiano e 
elegante, trazendo elementos em mármore 
e madeira, varandas privativas, jacuzzi, 
TV de tela plana e room service 24 horas. 
Para viver uma experiência ainda mais 
diferenciada, a aposta é no programa 
Royal Service: em acomodações especiais, 
com vistas de tirar o fôlego para o mar e 
sacada com hidromassagem, os visitantes 
têm acesso a diversos serviços extras, 
como mordomo, check-in e check-out 
privativos, café da manhã exclusivo, menu 
de travesseiros, coquetéis no fim da tarde 
e reservas preferenciais em excursões, 
entre outros.

AMBIENTE FAMILIAR
Quem viaja em família tem muitos 
motivos para optar pelo empreendimento. 
Destaque para o fato de o complexo 
abrigar o hotel boutique The Reserve, 
completamente adaptado para crianças. 
Além de Kids Zone, é possível usufruir o 
Family Concierge, com mimos específicos 
para a garotada, como brinquedos, jogos 
e minibar com itens adequados para os 
pequenos. 
A programação é repleta de atividades 
infantojuvenis, incluindo oficinas de 
cozinha, ciências e artes, aulas de tênis e 
natação, jogos educativos e consoles de 
Xbox e Playstation 3. Já para os adultos são 
reservadas aulas de dança (foco em salsa, 
merengue e bachata), ioga, pilates, tênis, 
vôlei e futebol de praia, assim como shows 
ao vivo e oficinas temáticas que ensinam a 
preparar sushis, charutos e drinques. 

ESTRUTURA QUE É SHOW
Piscinas, academia, spa, quadra de tênis 
e o melhor campo de golfe da região: 
assim é a estrutura de lazer. Para completar 
a estada, que tal um jantar comandado 
pelo chef Martín Berasategui, considerado 
um dos melhores do mundo e à frente do 
restaurante Passion?
O Paradisus é ideal também para eventos 
corporativos, com 17 salas aparelhadas e 
equipe de apoio bilíngue.  

PARADISUS PALMA 
REAL GOLF & 
SPA RESORT

MISTO DE REQUINTE E 
CONFORTO, OFERECE 
SUÍTES CAPRICHOSAMENTE 
DECORADAS, ESTRUTURA 
DE LAZER COMPLETA E ÁREA 
RESERVADA PARA FAMÍLIAS

A COMBINATION OF SOPHISTICATION 
AND COMFORT, THE RESORT OFFERS 
SUITES CAREFULLY DECORATED, COMPLETE 
ENTERTAIMENT STRUCTURE AND SEPARATE 
AREA FOR FAMILIES 
Having Bávaro Beach as a background, Paradisus 
Palma Real Golf & Spa Resort is the perfect 
combination between sophistication and comfort, 
reflecting in each accommodation the engagement in 
providing a luxurious stay.  
Its suites imply an elegant atmosphere which reminds 
the beach, including elements in marble and wood, 
private balconies, Jacuzzi, flat-screen TV, and 24-
hour room service. To have an experience even more 
singular, the bet is the Royal Service program: in special 
accommodations, with breathtaking sea view and 
balcony equipped with spa bath, the guests have access 
to different extra services, as butler, private check-in and 
check-out, exclusive breakfast, pillow menu, cocktails at 
the evening and priority in tour bookings, among others.   
FAMILIAL ENVIRONMENT
People who travel with their relatives have many reasons 
to choose this place. It must be highlighted the fact that the 
complex includes The Reserve boutique hotel, completely 
adapted to children. In addition to the Kids Zone, it is 
possible to have a good time in the Family Concierge, 
with little things to pamper the kids, like toys, games and 
minibar with appropriate items for children.  
The routine is full of activities for children and youth, 
including cooking workshops, Science and Arts, tennis 
and swimming lessons, educational games and Xbox 
and Playstation 3 consoles. For adults, there are dance 
classes (focusing on salsa, merengue and bachata), 
yoga, Pilates, tennis, beach volleyball and beach soccer, 
as well as live concerts and themed workshops in which 
is taught how to prepare sushi, cigars and cocktails. 
SUCCESSFUL STRUCTURE
Swimming pools, gym, spa, tennis court and the best golf 
course of the region: this is the entertainment structure. To 
complete the stay, what about a dinner cooked by the 
chef Martín Berasategui, considered one of the best chefs 
of the world and in charge of the Passion restaurant? 
Paradisus is also perfect to corporate meetings, with 17 
equipped rooms and a support bilingual team.

AGENTE LEVA!

Hospede no Paradisus Palma Real Golf & Spa Resort 
com a TREND. Diárias a partir de USD 154 por pessoa, em 
apartamento duplo (Juniper Suite) e em regime all inclusive.
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FOTOS ARQUIVO HOTEL

O Hard Rock Hotel & Casino Punta 
Cana traz, no nome, a sua 
localização: Punta Cana, uma 

das regiões do Caribe mais visitadas pelos 
brasileiros. A estrutura impecável garante 
atividades para todas as horas do dia e da 
noite e faz do empreendimento um destino 
turístico por natureza. All inclusive, são dez 
categorias de apartamentos, diversificadas 
opções de entretenimento, gastronomia de 
alto padrão e, é claro, todos os mimos e 
exclusividades da rede hoteleira.
ACOMODAÇÕES QUE SÃO UM SHOW
Lençóis 300 fios de algodão egípcio, TV 
LCD de alta definição, banheira de hidro-
massagem, amenidades Rock Spa, mobiliá-
rio diferenciado e varandas que descortinam 
vistas impressionantes. Estas são algumas das 
características dos 1.775 quartos, todos eles 
decorados com obras de arte. 
Entre outras facilidades, o visitante tem 
acesso à internet de alta velocidade, 
cofre, minibar abastecido diariamente, 

ALL INCLUSIVE, THE RESORT OFFERS 10 
CATEGORIES OF ROOMS, CASINO, DANCE CLUB, 
13 SWIMMING POOLS AND HAUTE CUISINE
The Hard Rock Hotel & Casino Punta Cana brings, in its name, 
its location: Punta Cana, one of the Caribbean regions most 
visited by Brazilians. The perfect structure provides activities 
during the whole day and night, becoming a natural tourist 
attraction. All inclusive, there are 10 categories of rooms, 
different entertainment options, haute cuisine and, of course, 
amenities and exclusivities offered by the hotel chain.
ROOMS THAT ROCK
300-thread count Egyptian sheets, high-definition LCD TV, 
hydro spa tub, Rock Spa amenities, singular furniture and 
balconies that show impressive views. These are some 
of the features of the 1,775 rooms, and everyone is 
decorated with art pieces. 
Among other benefits, the guest has high-speed internet 
access, safe, minibar daily filled, dynamic lighting and 
Bluetooth-enabled wireless alarm clock radio - also, it 
should be emphasized that butler services are offered to 
people who choose the Rock Royalty category. 
SINGULAR ENTERTAINMENT 
Once the golf is one of the official country symbols, 
the hotel included in its structure a beautiful course 
having 18 holes. The complex owns yet 13 swimming 
pools - Eden Pool is a highlight for the naturists - beach 
volleyball, tennis and basketball courts, spa, hair salon, 
10 restaurants, 23 bars and lounges and the "can't-miss" 
Memorabilia, with rewarded music celebrities objects.  
Children are very welcome to the Little Big Club, where 
they can play with characters like Barney, Thomas, the 
Train, Angelina Ballerina and Bob, the builder. 
ENDLESS NIGHTS
Part of the nightlife which involves the resort is in the 
casino: playing cards lovers take a chance on blackjack, 
poker, dice or roulette, and they can also make a fortune 
playing slot machines. However, if a guest wants to 
enjoy a Dominican night, the tip is the Oro dance club, 
in which music and dance have no time to end.

HARD ROCK HOTEL 
& CASINO PUNTA CANA

iluminação dinâmica, e rádio-despertador 
e alarme com bluetooth – vale ressaltar 
também que serviços de mordomo 
são oferecidos para quem escolher a 
categoria Rock Royalty. 
LAZER SEM IGUAL
Por ser o golfe um dos símbolos oficiais 
do país, o hotel incorporou à sua estrutura 
um belíssimo campo com 18 buracos. O 
complexo conta, ainda, com 13 piscinas – 
destaque para a Eden Pool, para adeptos 
do naturalismo –, quadras de vôlei de praia, 
tênis e basquete, spa, salão de beleza, 
dez restaurantes, 23 bares e lounges, e a 
imperdível Memorabilia, com objetos de 
renomados artistas do mundo da música. 
Já as crianças são mais que bem-vindas ao 
Little Big Club, onde podem brincar com 
personagens como Barney, Thomas, o Trem, 
Angelina Bailarina e Bob, o Construtor. 
NOITES SEM FIM
Parte da vibrante vida noturna que 
envolve o resort está no cassino: amantes 
de jogos tentam a sorte no blackjack, 
pôquer, nos dados ou na roleta, podendo 
ainda fazer fortuna nas máquinas caça-
níqueis. Mas se o hóspede quiser curtir 
uma legítima noite dominicana, a dica 
é a discoteca Oro, onde a música e a 
dança não têm hora para acabar. 

ALL INCLUSIVE, O RESORT 
OFERECE DEZ CATEGORIAS 
DE APARTAMENTOS, 
CASSINO, DISCOTECA,  
13 PISCINAS E GASTRONOMIA 
DE ALTO PADRÃO

AGENTE LEVA!

Hospede no Hard Rock Hotel & Casino Punta Cana 
com a TREND. Diárias a partir de USD 184 por pessoa, em 
apartamento duplo (Caribbean Suite) e em regime all inclusive.
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ONDE COMER BEM  

SANTO DOMINGO E PUNTA CANA CONCENTRAM ALGUNS DOS RESTAURANTES 

MAIS PRESTIGIADOS DA REPÚBLICA DOMINICANA E COMPROVAM QUE A 

GASTRONOMIA TAMBÉM É UM DOS PONTOS FORTES DO DESTINO

The world already knows the enchanting scenarios 
of the Dominican Republic; after all, it is difficult to 
keep a secret when it comes to the incontestable 
beauty of the Caribbean. Now, it is time to explore 
another aspect of the country, as fascinating as 
the moment when the eyes stare at the beautiful 
beaches of the region for the first time: gastronomy. 
There are many restaurants in the main cities of the 
destination, whose menus mix traditional recipes, 
which are simultaneously innovative, revealing 
that Dominicans do not only live of Tourism - they 
also know all about culinary. Segue Viagem chose 
seven great options in Santo Domingo and Punta 
Cana, since a trip can only be complete if it 
includes the chance of whetting the five senses and 
try new flavors. Will you miss it?

O mundo já conhece os cenários 
encantadores da República 
Dominicana; afinal, é difícil 

guardar segredo quando se trata da 
beleza indiscutível do Caribe. Agora, 
é chegada a hora de explorar outro 
aspecto do país, tão fascinante quanto 
o momento em que os olhos percorrem 
as lindas praias da região pela primeira 
vez: a gastronomia.
São muitos os restaurantes espalhados 
pelas principais cidades do destino, 

FOTOS DIVULGAÇÃO

SHUTTERSTOCK

WHERE TO EAT WELL IN PARADISE

SANTO DOMINGO AND PUNTA CANA CONCENTRATE THE MOST PRESTIGIOUS RESTARANTS IN THE DOMINICAN 
REPUBLIC AND PROVE THAT GASTRONOMY IS ALSO ONE OF THE STRONG POINTS OF THE DESTINATION

GASTRONOMIA

cujos cardápios mesclam receitas 
tradicionais e ao mesmo tempo 
inovadoras, revelando, assim, que não 
é só de Turismo que os dominicanos 
vivem – eles também sabem tudo sobre 
culinária. A Segue Viagem selecionou 
para você sete opções imperdíveis em 
Santo Domingo e Punta Cana, já que 
um roteiro só é completo se incluir a 
chance de aguçar os cinco sentidos 
e experimentar novos sabores. Vai 
perder? 
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BALICANA (BAVARO/PUNTA CANA)

À beira de uma piscina, pertinho da praia de Los Corales, na 
região turística de Bavaro, o Balicana se inspira todos os dias na 
gastronomia característica do Sudeste Asiático. Elegante, é ideal 
para quem gosta de inovar nas refeições, mesmo porque ali há de 
tudo um pouco: dos tradicionais tempurás e rolinho primavera a sete 
variedades de arroz – incluindo versões fritas típicas da Indonésia 
e da Tailândia –, sopas, massas, pratos à base de curry e incríveis 
sobremesas. 

 http://www.balicana.com 

BALICANA (BAVARO/PUNTA CANA)  
By the swimming pool, close to the beach Los Corales, in the tourism region of Bavaro, 
Balicana is inspired, every day, by gastronomy that is characteristic of the Asian 
Southeast. Elegant, it is ideal for those who like to try new meals, because there is a little 
of everything: from the traditional tempuras and spring rolls to seven varieties of rice - 
including typical fried versions from Indonesia and Thailand - soups, pasta, curry-based 
dishes and Incredible desserts.

PAT’E PALO EUROPEAN BRASSERIE (SANTO DOMINGO)

Localizado na Zona Colonial da capital dominicana, o Pat’e 
Palo é uma excelente escolha para quem procura um ambiente 
aconchegante no coração da cidade. Entre sopas, carnes, saladas, 
massas, frutos do mar e sobremesas, o cardápio reflete em cada 
um dos pratos o capricho do chef Saverio Stassi, especializado 
nas culinárias vietnamita, tailandesa, espanhola e latino-americana. 
O destaque do restaurante é o terraço, superdisputado entre os 
visitantes e com vista para o Alcázar de Colón. A estrutura inclui, 
ainda, bar, lounge, biblioteca e a Bodeguita – as duas últimas áreas 
são ideais para pequenas reuniões ou eventos especiais. 

 http://www.patepalo.com 

PAT’E PALO EUROPEAN BRASSERIE (SANTO DOMINGO)
Located in the Colonial Zone of the Dominican capital, Pat'e Palo is an excellent 
choice for those looking for a cozy place in the heart of the city. Among soups, meat, 
salads, pasta, seafood and desserts, the menu reflects the whimsy of the chef Saverio 
Stassi, specialized in the culinary of Vietnam, Thailand, Spain and Latin America. The 
highlight of the restaurant is the terrace, disputed by the visitors with a view of Alcázar 
de Colón. The structure includes bar, lounge, library and the Bodeguita - the two last 
areas are ideal for small gatherings and special events.

ACENTOS BISTRO (PUNTA CANA) 

O charme e a iluminação especial tornam o Acentos Bistro 
irresistível a qualquer hora do dia. O cardápio é dividido em 
oito categorias – aperitivos, saladas, sopas, cortes especiais, 
carnes, massas e risotos, peixe e frutos do mar, e sobremesas 
– e, portanto, atende com qualidade a diferentes perfis de 
visitantes. Vale experimentar também a carta de vinhos, com 
rótulos franceses, italianos, espanhóis, norte-americanos, 
chilenos e argentinos, além de deliciosos espumantes. 

 http://acentosbistro.com

ACENTOS BISTRO (PUNTA CANA) 
The special charm and light make Acentos Bistro an irresistible place at any 
time of the day. The menu is divided in eight categories - appetizers, salads, 
soups, special cuts, meat, pasta and risottos, fish and seafood, besides 
desserts - so, it serves different profiles of visitors with quality. It is also 
worth to try some wine, choosing between French, Italian, Spanish, North-
American, Chilean and Argentinian wine, besides delicious fizzy drinks. 
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JALAO (SANTO DOMINGO)

Despojado e colorido, o Jalao transborda cultura e descontração e figura 
como um dos pontos de encontro preferidos dos dominicanos e turistas. 
O cardápio é variado e, entre outros itens, engloba ceviche, saladas 
superelaboradas, espaguete, nhoque, dois tipos diferentes de arroz, 
sanduíches, sopas e pratos exclusivos, como o “La chulita de cerdo a la 
parrilla”, carne de porco grelhada e servida com manteiga da casa, e o 
“Costillitas ñoñas”, costela de porco com molho de churrasco. O menu de 
bebidas também é bem completo, com drinques e aperitivos tradicionais 
– daiquiris, mojitos, Apple Martini, Bloody Mary, Cosmopolitan e até 
mesmo a brasileira caipirinha são algumas das opções disponíveis.

 http://www.jalao.do/langs/es/index.html

JALAO (SANTO DOMINGO)
Cool and colorful, Jalao is full of culture and relaxing spaces and stands out as one of the favorite 
meeting points for the Dominicans and tourists. The menu is diverse and, among other items, 
includes ceviche, elaborated salads, spaghetti, gnocchi, two different types of rice, sandwiches, 
soups and exclusive dishes, like "La chulita de cerdo a la parrilla", grilled pork meat, served 
with the house butter, and "Costilitas ñoñas", pork rib with barbecue sauce. The drink menu is 
also complete, with traditional drinks and appetizers - daiquiris, mojitos, Apple Martini, Bloody 
Mary, Cosmopolitan and even the Brazilian caipirinha are some of the available options.

SAMURAI JAPANESE RESTAURANT  
(SANTO DOMINGO)

Amantes da culinária japonesa que visitam a República Dominicana têm 
um destino certo na capital: o Samurai. A decoração retrata fielmente 
a cultura do país asiático, enquanto o cardápio incorpora iguarias e 
pratos conhecidos em todo o mundo, como o sushi, sashimi, hibachi 
e teriyakis – uma das novidades é a inclusão do yakiniku, comida 
coreana ao estilo japonês preparada a partir de uma seleção refinada 
de carnes e mariscos. Dividido em quatro áreas, o restaurante criou a 
sua boa reputação com a ajuda de quatro renomados chefs: Hideki 
Tateyama, Yuniko Yasouka, Yoryi Kokubun e José Eichiro Kawbata.

 http://www.samurairestaurante.com

SAMURAI JAPANESE RESTAURANT (SANTO DOMINGO)
Japanese cuisine lovers who visit the Dominican Republic have the right destination in the 
capital: the Samurai. The decoration is a faithful picture of the Asian country's culture, 
whereas the menu incorporates delicacies and dishes famous around the world, like 
sushi, sashimi, hibachi and teriyakis - tbe news is the inclusion of Yakiniku, Korean food 
with Japanese style prepared from a refined selection of meats and shellfish. Divided 
in four areas, the restaurant created a good reputation with the help of four renowned 
chefs: Hideki Tateyama, Yuniko Yasouka, Yoryi Kokubun nad José Eichiro Kawbata.

LAUREL FOOD & WINE (SANTO DOMINGO) 

Inaugurado em dezembro de 2014, o Laurel foi construído com 
um conceito diferenciado: combinar natureza e gastronomia, 
criando uma atmosfera familiar e acolhedora para que os visitantes 
se sintam em casa. Saborear uma boa pizza, experimentar uma 
das cinco opções de massa ou render-se às incríveis saladas? 
Independentemente da escolha do seu passageiro, ele comprovará 
que todos os pratos do menu são preparados com ingredientes 
frescos e de alta qualidade. 

 http://laureldr.com

LAUREL FOOD & WINE (SANTO DOMINGO) 
Launched in December, 2014, Laurel was built with a different concept: matching 
nature and gastronomy, creating a family and cozy atmosphere so that visitors 
can feel at home. Trying a good pizza, tasting one of the five options of pasta or 
giving in to the amazing salads. Regardless of the choice, your clients will prove 
that all dishes in the meu are prepared with fresh and high-quality ingredients.
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TRAVESÍAS (SANTO DOMINGO)

Em parceria com pequenos produtores e pescadores, o 
Travesías garante um menu diferenciado, que prioriza 
os ingredientes regionais e transforma receitas já antigas 
no que o empreendimento chama de “a nova culinária 
dominicana”. O cardápio como um todo é reflexo do seu 
principal objetivo: conduzir o visitante por uma jornada 
gastronômica, que percorre cada região e província do 
país, valorizando o que de melhor o destino tem a oferecer 
à mesa. Entre as especialidades da casa, destaque para 
o Risotto de Auyama (com costelas de porco e tamarindo 
da província de Azúa), Dorado del Cayo (com molho de 
coco e arroz verde com coentro) e Pastelón de Berenjena 
(acompanhado por carne moída e pedaços de queijo e 
servido com os molhos branco e vermelho).

 http://www.travesiasrd.com

TRAVESÍAS (SANTO DOMINGO)
In partnership with small producers and fishermen, Travesías guarantees 
a differentiated menu, which prioritizes the regional ingredients and 
transforms recipes that are old into what the restaurant calls the "new 
Dominican culinary". The menu is a reflex of its own objective: taking 
the visitor through a gastronomic journey, through every region and 
province of the country, valuing the best of the destination on the 
table. Among the house specialties, the Risotto de Auyama stands out 
(with pork ribs and tamarind from the province of Azúa), besides the 
Dorado del Cayo (with coconut sauce and green rice with coriander) 
and Pastelón de Berenjena (accompanied by ground meat and pieces 
of cheese, served with white and red sauces).
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CACILDA ARAGÃO
Cacilda Aragão Tours 
Aracaju (SE)

“Em maio de 2013, fiz um roteiro 
espetacular que durou 15 dias e 
percorreu três países: Dinamarca, 
Noruega e Suécia. Estes três destinos 
são encantadores por excelência, seja 
com sua culinária, riquezas, educação 
ou com as belíssimas paisagens pelos 
fiordes noruegueses. Voltei renovada e 
recomendo a visita para todos.”

"In May 2013, I created an amazing 15-day travel 
itinerary plan, including three countries: Denmark, 
Norway and Sweden. Those three destinations 
are naturally charming, whether by their cuisine, 
wealthiness, good manners or beautiful landscapes 
found among Norwegian fjords. I came back feeling 
renewed and I recommend it to everyone."

EDMAR BULL
Presidente da Abav Nacional
São Paulo (SP)

FOTOS ARQUIVO PESSOAL

PELO MUNDO

Para atender com excelência clientes que sonham em viajar é preciso, 
antes de tudo, conhecer o mundo – ou pelo menos parte dele. Afinal, 
dicas preciosas surgem dessas experiências e trazem ao atendimento 

uma característica que faz toda a diferença: credibilidade. Com certeza 
você já viu cartões-postais de perto, já desembarcou em lugares até então 
desconhecidos e já se perdeu em meio a idiomas e culturas diferentes. E é 
exatamente por isso que você, agente, é o nosso convidado de honra!
A Segue Viagem reservou este espaço para que você possa compartilhar 
destinos e viagens que marcaram a sua vida, uma vez que a sua consultoria 
tem o dom de mudar a vida de muitas outras pessoas. Assim como você, 
Edmar Bull, presidente da Abav Nacional, também revelou para a gente um 
dos lugares que mais gosta de ir: Nova York. Embarque conosco nesta leitura!

CARA A CARA 
COM O MUNDO

“Minha primeira viagem intercontinental foi para os Estados Unidos, mais 
precisamente Nova York. Desde então, ao longo da minha carreira de 43 anos 
no Turismo, já estive lá umas 50 vezes. Mesmo quando vou a negócios, guardo 
espaço na agenda para os tours culturais e gastronômicos e já saio do Brasil com 
todas as reservas feitas. Na foto, estamos eu e minha esposa, Celeste Andrade, 
em novembro de 2015. Sempre vamos nessa época do ano, porque uma das 
coisas que adoramos é o espírito natalino que paira por toda a cidade.”

"My first intercontinental trip was to the United States, precisely New York. Since then, throughout 
my 43-year career in Tourism area, I have been there at least 50 times. Even if it is a business 
travel, I take a time in my schedule for cultural and gastronomic tours and I leave Brazil with 
everything booked. In the picture, you can see me and my wife, Celeste Andrade, in November 
2015. We use to travel this time of the year because one of the things we love the most is 
Christmas spirit that is spread all over the city."

LUCIA MARINA FRANCISCO TENO CELESTINO 
Lummatur
Araçatuba (SP)

HEAD-TO-HEAD WITH THE WORLD
In order to offer a great service to clients that dream of travelling, it is imperative, first of all, to see the 
world - or, at least, part of it. After all, precious tips arise from these experiences and bring to the service 
a characteristic that makes all the difference: credibility. Of course, you may have already seen post 
cards so close, arrived at unknown places and lost yourself in different languages and cultures. And that 
is why you are, agent, our guest of honor!
Segue Viagem kept these pages for you to share destinations and trips which were remarkable in your life, 
once your advisory service has the gift for changing many people's life. Like you, Edmar Bull, chairman of 
Abav Nacional, also revealed to us one of the places he likes the most. New York. All aboard in this narrative! 
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QUER APARECER AQUI?  
Envie seu depoimento para  
segueviagem@trendoperadora.com.br

ELIANE LEITE
Adventure Club
São Paulo (SP)

"O deserto brasileiro se resume a infinitas dunas, muitas lagoas, céu azul, 
gente de bom coração e, é claro, nosso temperinho, que não perde para 
país nenhum. Lá fomos nós para mais uma aventura: eu, minha mãe, 
de 64 anos, e as minhas duas filhas pequenas. Assim que chegamos, 
sentimos quão diferente aquela viagem seria de qualquer outra que já 
fizemos em meio à natureza. Desta vez iríamos subir as areias quentinhas 
e fofas do Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses – sim, aqui no 
Brasil, um deserto de areias branquinhas, rios ricos em fauna e flora, 
calor e gente da gente. Ficamos impressionadas com a beleza do lugar. 
Não dá para descrever como é lindo. Apenas vivendo e vendo, sentindo, 
subindo, nadando... Recomendo, indico e assino embaixo.”

"The Brazilian desert can be described as a place with uncountable dunes, many lakes, 
blue sky, people with great heart, and of course our Brazilian taste which is second to none. 
Here we go for another adventure: me, my 64-year old mother, and my two daughters. As 
soon as we arrived there, we felt how different this trip would be from the others we made 
into the Nature. This time, we would climb the warm and soft sand of Lençóis Maranhenses 
National Park - believe me, here in Brazil, a desert with white sand, rivers full of fauna and 
flora, hot weather and good people. We were speechless because of the beauty of that 
place. I cannot describe how beautiful it is. You have to live and see it, feel it, climb it, swim 
in it… I recommend, I suggest and I second that."

“Londres é o meu destino preferido entre 
diversas capitais e cidades da Europa. Vários 
pontos me atraem: esta é uma cidade linda, onde 
tudo funciona; os parques são maravilhosos 
e, os museus, excelentes; as peças teatrais e 
os musicais são iguais ou até melhores que os 
de Nova York, além de ser rica em história e 
tradição. Apesar de não ser uma das cidades 
mais baratas da Europa, há muito por ali para se 
ver, andar e comer a preços justos. Sempre que 
posso, volto para revê-la.”

RENATA ABRANTES

RBR Turismo

Recife (PE)

"I travelled to the Holy Land for the third time in a row. I 
have been in Tel Aviv, Tiberias, Masada and Jerusalem. 
They are all great destinations, and besides the religious 
meaning, they are beautiful places to visit. Culture, 
gastronomy and hotels are excellent. Sailing on a boat 
over the Sea of Galilee and the Jordan River, where 
people renew their baptism, was remarkable, as well 
as the impressive Western Wall. I have already been in 
other places, but those are really in my heart."

“Viajei pela terceira vez consecutiva 
para a Terra Santa. Passei por Tel Aviv, 
Tiberíades, Massada e Jerusalém. São 
destinos maravilhosos, os quais, além do 
intuito religioso, são muito bonitos de 
se ver. A cultura, a culinária e os hotéis 
são excelentes. O passeio de barco pelo 
mar da Galileia e pelo Rio Jordão, onde as 
pessoas renovam o batismo, me marcou 
muito, assim como o impressionante 
Muro das Lamentações. Já visitei muitos 
outros lugares, mas estes realmente estão 
no meu coração.”

"London is my favorite destination among different European capitals 
and cities. For many reasons it attracts me: this is a beautiful city where 
everything works; parks are so nice, and museums are great; theatrical 
plays and musicals are equivalent or even better than the ones in New 
York, and it is rich in history and tradition. Although this was not one 
of the inexpensive cities of Europe, there are a lot of things to see, to 
find out and to eat for a good price. Soon as I can, I go back to see 
this city again."
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24 HORAS EM...

COMO APROVEITAR MELHOR A ESTADA NESTA REGIÃO DOS ESTADOS UNIDOS, 
CUJAS LOJAS REPRESENTAM ALGUNS DOS PRINCIPAIS PONTOS TURÍSTICOS

SHOPPING IN ORLANDO: THE RIGHT TOUR
HOW TO MAKE THE BEST OF YOUR STAY IN THIS REGION 
OF THE UNITED STATES, WHOSE STORES REPRESENT 
SOME OF THE MAIN TOURISM SPOTS
Orlando is an amusement park in many ways:  besides the fantastic 
Disney, Universal and SeaWorld complexes, it is also irresistible for 
those who want to come home with their bags full, especially if the 
trip coincides with dates like Black Friday or Christmas. The outlets, 
specialized stores, and malls translate the undeniable aptitude of 
the city when it comes to shopping - add to that the fact that part 
of its good reputation comes from prices, often more accessible 
than In Brazil.
Thinking of all that, Segue Viagem prepared an exclusive tour, 
with great tips for the passenger who only has one day to see the 
windows, discounts and promotions. Don't miss it!

Em plena International Drive, uma das mais movimentadas avenidas de 
Orlando, as 180 lojas deste outlet levam os visitantes à loucura com os 
preços baixos e oferta diversificada de produtos. Algumas das marcas 
mais conhecidas do planeta estão ali: Victoria’s Secret, L’Occitane, 
Michael Kors, Adidas, Nike, Hugo Boss, Calvin Klein, GAP, Forever 
21... A relação é tão extensa que contempla até gigantes como a 
Häagen-Dazs, do ramo de sorvetes. Vale a pena chegar cedo para 
evitar superlotações e aproveitar enquanto os estoques estão cheios.

In International Drive, one of the busiest avenues of 
Orlando, the 180 stores in this outlet drive visitors 
crazy with the low prices and variety of products. 
Some of the most famous brands in the planet are 
there: Victoria's Secret, L'Occitane, Michael Kors, 
Adidas, Nike, Hugo Boss, Calvin Klein, GAP, 
Forever 21… the list is so long that it contemplates 
even giants such as Häagen-Dazs, in the ice cream 
business. It is worth it to get there early to prevent 
the crowds and enjoy the stocks while they are full.

FOTOS DIVULGAÇÃO

COMPRAS EM ORLANDO:  

ROTEIRO QUE DÁ CERTO

10h ORLANDO PREMIUM INTERNATIONAL DRIVE
ORLANDO PREMIUM INTERNATIONAL DRIVE

Orlando é um parque de diversões em muitos sentidos: 
além dos fantásticos complexos Disney, Universal e 
SeaWorld, é irresistível para quem faz questão de 

voltar para casa com as malas cheias, especialmente se a 
viagem coincidir com datas como Black Friday ou Natal. Os 
outlets, as lojas especializadas e os shopping centers traduzem 
a inegável aptidão da cidade quando se trata de compras – 
some a isso o fato de que parte de sua boa reputação vem dos 
preços, muitas vezes mais acessíveis do que no Brasil.
Pensando em tudo isso, a Segue Viagem preparou um 
roteiro exclusivo, com ótimas dicas para o passageiro que 
tem apenas um dia por ali para viver de vitrines, descontos e 
promoções. Não perca! 



/ 73Veja mais no www.segueviagem.com.br / 73Veja mais no www.segueviagem.com.br

AGENTE LEVA!
Hospede em Orlando com a TREND. O pacote de 7 noites no Celebration 
Suites em apartamento duplo, que contempla locação de carro econômico e 
seguro, jantar no Camilla’s, ingresso para a Coca-Cola Orlando Eye e seguro-
viagem, está a partir de 12x USD 55 por pessoa.
Confira esta e outras ofertas pelo  0800 770 7272 ou (11) 3041 7510.

Para repor as energias, a dica é almoçar no The Mall at Millenia, o shopping 
center mais sofisticado do destino – Johnny Rockets, P.F. Chang’s e The Cheese-
cake Factory são boas opções de restaurantes. Depois disso, que tal passear 
pela Macy’s e Bloomingdale’s ou checar o que há de novo nas luxuosas 
Cartier, Chanel, Gucci, Louis Vuitton, Montblanc e Rolex? Não deixe o viajan-
te sair do shopping sem conhecer a Best Buy, uma das melhores lojas de ele-
trônicos e eletrodomésticos dos Estados Unidos, que fica do outro lado da rua.

Na mesma avenida do The Florida Mall, um pouco mais adiante, 
está o símbolo máximo de compras em território americano: o 
Walmart. O empreendimento construiu a sua fama não somente 
pelos preços, bem abaixo dos praticados no Brasil, mas tam-
bém por reunir em um mesmo local alimentos, itens para casa, 
cosméticos, roupas, brinquedos, pelúcias, videogames e malas, 
entre uma infinidade de outros artigos. Com todas as facilidades 
de um hipermercado, é perfeito para renovar o guarda-roupa, 
comprar presentes ou reabastecer a geladeira.

Shopping mais popular de Orlando, é excelente para comprinhas 
extras. Entre as suas mais de 250 lojas estão Banana Republic, 
Zara, Aeropostale, Sephora, Mac, Apple Store, The Disney 
Store e uma exclusiva da M&M’s. Bem pertinho, praticamente 
na entrada do estacionamento do Florida Mall, uma gigantesca 
Toys “R” Us chama a atenção: em seu interior há brinquedos 
(milhares deles!), realização de atrações especiais para as 
crianças e acessórios e roupinhas para bebês, o que a torna 
imperdível para quem está preparando um enxoval.

The most popular mall in Orlando is excellent for shopping for extra items. Some 
of its more than 250 stores are Banana Republic, Zara, Aeropostale, Sephora, 
Mac, Apple Store, The Disney Store, and an exclusive M&M's store. Very 
close, practically at the entrance of the parking lot at Florida Mall, a gigantic 
Toys "R" Us catches the eye: inside, there are toys (thousands of them!), special 
attractions for children and accessories and clothes for babies; it is a great place 
for those who are preparing a layette.

To replace the energies, the tip is to have lunch at The Mall at Milenia, the most 
sophisticated mall in the destination - Johnny Rockets, P.F. Chang's and the Cheesecake 
Factory are good options of restaurants. After that, how about walking around Macy's 
and Bloomingdale's or checking out what is new in the luxurious Cartier, Chanel, 
Gucci, Louis Vitton, Montblanc and Rolex? Don't let your customer leave the mall without 
going to Best Buy, one of the best stores of electronic and domestic items in the United 
States, on the other side of the street.

On the same avenue of The Florida Mall, a little further ahead, lies the maximum 
symbol of shopping in an American territory: the Walmart. The business has 
made its fame not only for its prices, below those practiced in Brazil, but also 
for gathering, in the same place, food, household items, cosmetics, clothes, 
toys, stuffed animals, videogames and bags, among an infinity of items. With 
all the facilities in a supermarket, it is perfect to renew the wardrobe, buy 
presents or refill the fridge.

MIOSOTIS JADE/CREATIVE COMMONS 

21h

17h

14h

WALMART 

THE FLORIDA MALL

THE MALL AT MILLENIA

WALMART 

THE FLORIDA MALL

THE MALL AT MILLENIA
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ID FLÓRIDA

FOTOS SHUTTERSTOCK E DIVULGAÇÃO PALM BEACHES

SOL, PRAIA, NATUREZA, GASTRONOMIA DE PRIMEIRA 
E COMPRAS: O DESTINO PERFEITO PARA QUEM 
QUER VIAJAR PELA FLÓRIDA PARA RELAXAR

Sabe aquelas fotos de catálogo de moda das marcas 
mais badaladas que vemos por aí, com modelos 
incrivelmente lindas, aquela areia chamativa e 

um mar que parece dar piscadinhas para nós de tão 
convidativo? Assim é Palm Beaches, um pedacinho do 
paraíso localizado no sudeste da Flórida, bem pertinho 
de Fort Lauderdale (cerca de meia hora) e de Miami (60 
minutos) e a apenas duas horas e meia de Orlando.

Palm Beaches se consagra como o primeiro destino de 
resort da América, e a tradição de mais de 120 anos 
desde a sua fundação leva a uma experiência de viagem 

A SMALL PART OF THE PARADISE CALLED 
PALM BEACHES
SUN, BEACH, NATURE, HAUTE CUISINE AND 
SHOPPING: THE PERFECT DESTINATION TO 
PEOPLEWHO WANT TO TRAVEL THROUGHOUT THE 
FLORIDA TO RELAX
Do you know those fashion catalogues pictures of the most 
famous brands that we see out there, with incredibly beautiful 
models, that extraordinary sand and the sea which seems to 
wink at us because it is so inviting?  This is Palm Beaches, a small 
part of the paradise located in the southeast of Florida, next to Ft. 
Lauderdale (about half an hour away) and Miami (60 minutes 
away) and just two hours and a half away from Orlando.
Palm Beaches is configured as the first America's resort 
destination and the 120-year tradition since their foundation 

UM PEDACINHO DO PARAÍSO 
CHAMADO PALM BEACHES
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de primeira. Com 39 cidades e vilas 
divididas em 15 distritos, a região conta 
com 75 km de belas praias, além de 
ser banhada pelo Lago Okeechobee, 
o segundo maior de água doce dos 
Estados Unidos. 

O destino está completamente 
preparado para receber os mais 
variados tipos de visitantes, de famílias 
com filhos, casais em clima de romance 
a grupos de amigos, que buscam 
desde o alto luxo a acomodações com 
preço mais acessível. Ao todo são 
mais de 16 mil quartos à espera de 
quem quer se divertir. 

Algumas de suas lindas, limpas e pouco 
movimentadas praias já são conhecidas 
por parte dos brasileiros, mas o que 
muitos de nós não conhecemos é a 

variedade de atividades que podem 
ser realizadas neste destino de sol e 
mar, mas também de muita natureza, 
gastronomia de primeira e as cobiçadas 
e adoráveis compras.

Os seus 234 dias de sol por ano, com 
temperatura média de 25oC, encantam 
os visitantes. Relaxar e desfrutar uma 
boa experiência de viagem são as 
palavras de ordem.

Pelo fato de a região de Palm Beaches 
estar cercada por água, também existe a 
oportunidade de se praticar jet ski, caiaque 
e stand up paddle, e até mesmo alugar 
um barco com os amigos para pescar em 
mar aberto. Mas nenhum esporte é tão 
popular no local quanto o golfe. O destino 
é reconhecido como a capital do golfe na 
Flórida, com mais de 170 campos públicos 

takes to a high level travel experience. With 39 
cities and villages divided into 15 districts, the region 
counts on 75 km of beautiful beaches, in addition to 
being bathed by the Lake Okeechobee, the second 
biggest freshwater lake of the United States.
The destination is completely ready to host the 
most different types of visitors, from families with 
children, couples in a romance atmosphere to 
groups of friends, which are looking for high 
luxury or accommodation with a good price. 
In total there are more than 16 thousand rooms 
waiting for people who want to have fun.
Some of its beautiful, clean and peaceful beaches 
are already known by Brazilians, but something 
that most of us do not know is the countless 
activities which can be done in this destination 
of sun and sea. 
Its 234 sunny days a year, with average temperature 
of 25°C, amaze people. Relaxing and enjoying a 
good travel experience are watchwords. 
Because the Palm Beaches region is surrounded 
by water, there is also the opportunity to practice 
jet ski, kayak and stand-up paddle, and even 
renting a boat with friends in order to go fishing 
on open water.  
However, there are no very popular sports than the 
golf. The destination is recognized as the golf capital 

ACIMA, VISITANTES SE AVENTURAM NO MAR COM 
PRANCHAS DE SURFE, ENQUANTO JET SKI REPOUSA 
NAS AREIAS DA PRAIA. À ESQUERDA, EMBARCAÇÃO 
NAVEGA PELAS ÁGUAS DOCES DO LAGO OKEECHOBEE
ABOVE, TOURISTS HAVE FUN ON THE SEA WITH SURFBOARDS, 
WHILE A JET SKI IS ON THE BEACH SAND. TO THE LEFT, A BOAT 
SAILS ALONG THE LAKE OKEECHOBEE FRESHWATER
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e privados, para entusiastas e profissionais 
praticarem – inclusive, alguns deles são 
apropriados para campeonatos. Não 
é por acaso que ali está a sede da 
Associação dos Golfistas Profissionais, a 
maior organização de golfe do mundo, 
e que Tiger Woods, um dos melhores 
golfistas de todos os tempos, tem uma 
casa por lá, na luxuosa região de Jupiter.

GASTRONOMIA E NIGHT LIFE
A experiência de viagem oferecida em 
Palm Beaches também encanta pela 
variedade gastronômica, que, entre as 
opções, inclui restaurantes cubanos, 
mexicanos, italianos, orientais, brasileiros 
e, é claro, americanos! A exploração 
gastronômica se dá em estabelecimentos 
independentes, bem como nos localizados 
nos luxuosos resorts cinco-estrelas. Tem 
para todos os gostos e bolsos.
Quando o assunto é culinária e 
entretenimento noturno, com muitos 
bares, baladas e festas, o destaque 

fica com a moderna Clematis District 
e também Delray Beach, onde estão 
mais de 100 restaurantes. 

SACOLAS E MAIS SACOLAS
Difícil falar de Flórida sem mencionar 
compras. A quantidade de shoppings 
e lojas nos faz perder as contas. E 
nesta passarela da moda encontram-se 
desde os cobiçados outlets às butiques 
mais badaladas para quem não se 
preocupa com quanto vai gastar. 

O Palm Beach Outlets, em West Palm 
Beach, conta com mais de 200 lojas, 
incluindo Ross e TJ Maxx, entre outras 
queridinhas dos brasileiros. Bem 
estruturado, não é lotado de turistas, 
como Miami, por exemplo.

No total, são 24 áreas de compras 
para a felicidade dos turistas, 
localizadas em Palm Beach Gardens, 
Palm Beach, Wellington, Lake Worth, 
Boynton Beach, Delray Beach e Boca 
Raton, além de West Palm Beach. 

in Florida, with over 170 public and private courses in 
which enthusiasts and professionals can play – by the 
way, some of them are appropriate for championship. 
It is not a coincidence that the Professional Golfers 
Association headquarters is located there, the biggest golf 
organization of the world, and that Tiger Woods owns a 
house there, in the luxurious region of Jupiter. 
GASTRONOMY AND NIGHTLIFE
The travel experience that is offered in Palm Beaches is 
also attractive by the diversified gastronomy that includes, 
among the options, Cuban, Mexican, Italian, Oriental, 
Brazilian and, of course, American restaurants! The 
gastronomic exploration is carried out in independent 
establishments as well as in those located inside the 
luxurious five-star resorts. It caters for all tastes and prices. 
When the subjects are cuisine and nightlife entertainment, 
like many bars, dance clubs and parties, the spotlight 
is on the modern Clematis District and Delray Beach, 
where there are more than 100 restaurants. 
SHOPPING AND MORE SHOPPING
It is difficult to talk about Florida without mentioning 
shopping. The amount of malls and stores make us lose 
control. And in this fashion catwalk, it goes from the most-
wanted outlets to the most famous boutiques, for those who 
are not worried about how much money will be spent.
The Palm Beach Outlets, in West Palm Beach, counts 
on more than 200 stores, including Ross and TJ Maxx, 
among other Brazilians' favorite ones. In spite of 
having a good structure, it is not full of tourists, like 
Miami, for example. 
In total, there are 24 shopping centers to make tourists 
happy, situated in Palm Beach Gardens, Palm Beach, 
Wellington, Lake Worth, Boynton Beach, Delray Beach 
and Boca Raton, in addition to West Palm Beach.

À ESQUERDA, OUTLET EM WEST PALM BEACH, 
DESTINO CERTO PARA COMPRAS. ACIMA, CAMPOS 
DE GOLFE COMPROVAM QUE ESTE É O ESPORTE 
OFICIAL DA REGIÃO
TO THE LEFT, A COLLAGE OF WEST PALM BEACH, THE RIGHT 
DESTINATION FOR SHOPPING. ABOVE, GOLF COURSES EVIDENCE 
THAT THIS IS THE OFFICIAL SPORT OF THE REGION
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SERVIÇO

COMO CHEGAR 
Não há voos com saída do Brasil e destino ao Aeroporto Internacional 
de Palm Beach. Assim, o mais prático é pegar um voo regular saindo de 
São Paulo com destino a Miami (60 minutos de distância) operado pela 
American Airlines ou LATAM – a Copa e Delta contam com rotas com 
conexões. O passageiro também pode optar por pegar voos para Fort 
Lauderdale (30 minutos de distância). Para chegar a Palm Beaches, vale 
contratar serviço de transfer ou locar um carro.

FUSO HORÁRIO 
-1h – horário de Brasília. Importante se atentar ao horário de verão, 
quando aplicado.

IDIOMA 
Inglês. 

QUANDO IR 
Palm Beaches é agradável a qualquer época do ano, com temperatura 
média de 25oC. A baixa temporada é considerada de abril ao início de 
outubro e, neste período (sim, isso inclui o mês de julho), os preços de 
hospedagem costumam cair pela metade.

MOEDA 
Dólar norte-americano.

DOCUMENTAÇÃO 
É necessário ter passaporte e visto para entrar nos Estados Unidos com 
validade suficiente para cobrir o período da estada no país. 

PARA SABER MAIS:
WWW.PALMBEACHFL.COM

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



SERVICE
HOW TO GET THERE
There are no flights leaving from Brazil to Palm 
Beach International Airport. Thus, it is more 
practical to take a regular flight leaving from São 
Paulo to Miami (60 minutes away from Palm 
Beaches) operated by American Airlines or LATAM 
- Copa and Delta count on connection routes. The 
passenger can also chose flights to Ft. Lauderdale 
(30 minutes away from Palm Beaches). To arrive 
in Palm Beaches, it is a good idea to hire transfer 
service or rent a car.

WHEN TO GO
Palm Beaches is pleasant at any time of the 
year, with average temperature of 25°C. The 
low season is considered from April to the early 
October and, in this period (yes, it includes July), 
hotels prices use to drop by half. 

WHAT TO TAKE
In general, it is recommended to wear informal, 
lightweight and comfortable clothes. Regarding the 
shoes, suggestions are sneakers, sandals or similar. It 
is important to take swimsuit, hat or cap, sunglasses, 
repellent and sunscreen for body and lips. 

TIME ZONE
-1h - local time in Brasília. It is important to be 
attentive to the Brazilian daylight saving time.

LANGUAGE 
English.

CURRENCY
US dollar. 

DOCUMENTS
It is required to have a passport and a visa to go 
to the United States, with sufficient validity to cover 
the period of the stay in the country.  

USEFUL INFORMATION
Standard voltage: 110 V.  
Plugs: because of the different socket shape, it is 
imperative to take a universal adapter.
Calls to Brazil: 011 + 55 + city code + 
telephone.
Tips: differently from Brazil, in the United States, 
tips are not an option, although it is not included 
in the bill. Not leaving a tip is considered a 
rude attitude. In restaurants and bars, it can vary 
between 10% and 20%; in the case of the taxi 
payment, the additional amount is about 15% of 
the taxi fare. For bellhops, offering 1USD for each 
suitcase is good enough.

KNOW MORE AT:
WWW.PALMBEACHFL.COM

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

BRUNO DE LUCA FAZ DAS VIAGENS UMA PROFISSÃO, COMANDA 

DESDE 2007 UM PROGRAMA DE TURISMO NO MULTISHOW E CONTA 

SOBRE OS LUGARES QUE JÁ CONHECEU

FOTOS DIVULGAÇÃO MULTISHOW

Trinta e sete países, experiências inusitadas e muita história para 
contar. Definitivamente, não é todo mundo que pode dizer que 
o principal ingrediente de sua profissão é viajar, mas assim é 

o dia a dia de Bruno De Luca, há nove anos à frente do programa  
Vai pra onde?, transmitido pelo Multishow. 
Com uma câmera nas mãos e muita disposição em conhecer o mundo, 
fatores como rotina e horário de expediente ficaram para trás, sendo 
substituídos por culturas, idiomas, personagens e hábitos inteiramente 
novos. Atualmente na 12ª temporada, o programa é, antes de tudo, um 
sonho realizado e motivo de orgulho para o apresentador, que o viu se 
tornar referência entre as pessoas que, assim como ele, têm sede em 
desbravar as surpresas espalhadas pelos seis continentes. 
Carismático e muito curioso, De Luca carrega consigo um trunfo e tanto 
para encarar possíveis “furadas”: o bom humor. “Viajar é prazeroso, 
mas também dá trabalho. Sempre bate aquela ansiedade antes de 

FROM THE WORLD TO THE 
TELEVISION
BRUNO DE LUCA TURNS HIS TRIPS INTO A JOB, 
HOSTS A TOURISM SHOW SINCE 2007 ON 
MULTISHOW TV CHANNEL AND TELLS US ABOUT 
THE PLACE HE HAS ALREADY BEEN

Thirty seven countries, unexpected experiences and 
so much to tell.  Definitely, it is not everyone that can 
say that the main task of his or her job is to travel, 
however, this is Bruno De Luca's routine for nine years 
hosting "Vai pra onde?"(Where are you going to?, 
loosely translation) TV show, broadcast by Multishow. 
Holding a camera and full of willingness to see the world, 
factors like routine and office hours are left behind, being 
replaced by cultures, languages, characters and totally 
new habits. Currently, in the twelfth season, the show is, 
first of all, a dream that has come true, and, to the host, 
a reason to be proud of, since it became a reference 
among people who really wish to explore surprises 
spread across the six continents, like him.   

Do mundo
para a televisão
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BRUNO DE LUCA POSA AO LADO DO EL 
TRANSCANTÁBRICO, NA ESPANHA
BRUNO DE LUCA POSES NEXT TO EL 
TRANSCANTÁBRICO, SPAIN

ir para algum lugar novo, porém, 
depois de tanto tempo na estrada, a 
gente aprende a lidar melhor com as 
expectativas”, diz.

DESTINOS DO CORAÇÃO
Cuba, Dinamarca, Chile, Brasil, Índia, 
África do Sul, China, Grécia... O 
espírito aventureiro, estimulado pela 
programação movimentada da atração 
do Multishow, já rendeu ao artista 
inúmeros carimbos no passaporte e 
uma bagagem cultural que transborda 
lembranças. O envolvimento com 
cada região é intenso, mesmo porque 
é ele quem escreve, edita e dirige os 
episódios, e talvez seja exatamente 
por isso que alguns destinos o tenham 
marcado mais do que outros. “Gosto 
muito da Europa, mas é difícil escolher 
um lugar só. Por exemplo, amo Ibiza, 
a leste da Espanha, e ao contrário do 
que muita gente pensa, a ilha não é só 
balada. Tem muita coisa bacana para 
curtir durante o dia também”, confessa.
Bruno De Luca começou a sua carreira 
na TV como ator – um dos seus papéis 
mais marcantes foi na novela Malhação, 
entre 1995 e 1999 –, e apesar de não 
atuar há algum tempo, ele ainda se sente 
atraído por tudo o que é relacionado 
às telonas. “Sou apaixonado por Los 
Angeles. A cidade tem um pouco a 
ver comigo, principalmente essa coisa 
de cinema. Inclusive, quando fui para 
lá pela primeira vez, em 2009, fiz 
um curso na New York Film Academy, 
uma das mais prestigiadas escolas de 
cinema do mundo, e a minha saga se 
transformou, depois, em outro programa 
do Multishow, o Quero ser um cineasta”, 
lembra. 

DANDO A CARA A TAPA
Para ele, a essência de viajar pode 
ser resumida em uma palavra de cinco 
letras: viver. Este jeito diferente de levar 
a vida significa que nenhum dia é 
igual ao outro, o que abre portas para 
muitas experiências inovadoras, as 
quais explicam, em partes, a audiência 
crescente do programa. 

Colecionador de histórias e “causos“ 
pessoais, De Luca se entrega de corpo e 
alma à profissão e já topou participar de 
diversas aventuras mirabolantes. Uma das 
mais famosas aconteceu na Dinamarca, 

Charismatic and very curious, De Luca carries with 
himself a great trump to face a potential "trap" set: good 
humor. "To travel is a pleasure, but also it takes too much 
work. I always feel anxious before going to a new place, 
however, after so much time on the road, everyone learns 
how to deal better with the expectancy", he tells.   
FAVORITE DESTINATIONS 
Cuba, Denmark, Chile, Brazil, India, South Africa, 
China, Greece… The explorer spirit, pushed by 
the busy schedule of this Multishow attraction, has 
already given to the celebrity countless stamps on the 
passport and a cultural baggage full of memories. 
The involvement with each region is intense, because 
he is the person who writes, edits and directs the 
episodes, and maybe for this reason some of the 
destinations had been more remarkable than others.  
"I love Europe, but it is hard to choose only one 
place. For example, I love Ibiza, east of Spain, and 
differently from what many people think, the island is 
not only made of parties. It has so many nice things to 
see during the day, also", he admits. 

Bruno De Luca has started his professional career on 
the TV as an actor - one of his outstanding roles was in 
the soap opera Malhação, among 1995 and 1999 
-, and in spite of not playing a role for some time, he 
still feels attracted to everything which is related to the 
big screen. "I am crazy for Los Angeles. The city has 
something in common with me, mainly things related 
to the movies and stuff. By the way, when I went there 
for the first time in 2009, I took a course at the New 
York Film Academy, one of the most prestigious cinema 
school of the world, and my saga ended up another 
TV show for Multishow, 'Quero ser um cineasta' (I want 
to be a director, loosely translation)", he remembers. 
TO BE IN THE EYE OF THE STORM
To him, the travelling essence can be summed up in a 
simple verb: to live. This different way of living the life 
means that every day is a different day, which opens 
the doors of innovating experiences, and they may 
explain the increasing show audience a little bit. 
Collector of personal stories and situations, De Luca 
gives body and soul to the profession and he has 
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quando ele conheceu um homem chamado 
Chilli Klaus, que o desafiou a comer 
de uma só vez uma pimenta fortíssima. 
O resultado não foi dos melhores, e a 
estrela do show terminou no hospital. Já 
na Suécia ele teve a oportunidade de 
caminhar sobre os telhados de Estocolmo, 
em uma combinação nada usual de 
city tour e esporte radical, enquanto em 
Bangkok, na Tailândia, ele pegou carona 
no lombo de um elefante, um dos símbolos 
nacionais do país, e pôde ver as ruas da 
cidade de um ângulo bem diferente.   
E por falar em meio de transporte, mais 
recentemente o Vai pra onde? viajou a 
bordo do trem mais luxuoso do planeta, 
o Rovos Rail, na África do Sul, e, depois, 
no El Transcantábrico, na Espanha, cujo 
trajeto percorreu 19 cidades e abrangeu 
desde a célebre Santiago de Compostela 
à histórica Léon.
“É preciso ser aberto para novas culturas 
e não ter vergonha de se comunicar, de 
perguntar para os locais sobre o destino. 
Esta troca de experiências é maravilhosa. 
Mas é claro que há lugares dos quais não 
sinto saudades, como é o caso da Sérvia. 
Achei o país um pouco depressivo, uma 
vez que, por onde quer que você ande, 
existem prédios bombardeados. Foi um 
destino difícil”, revela. 

ABAIXO E AO LADO, APRESENTADOR MONTA EM 
ELEFANTE E CONVERSA COM GUARDAS, NA ÍNDIA. JÁ 
O PASSEIO DE BIKE FOI FEITO DURANTE A VIAGEM À 
DINAMARCA
ABOVE AND ON THE RIGHT, THE HOST RIDES ON AN ELEPHANT 
AND TALKS TO SECURITY GUARDS, IN INDIA. THE BIKE TOUR WAS 
DURING THE TRIP TO DENMARK

SEGREDOS DE VIAGEM 
Ao longo das suas andanças pelos 
quatro cantos do planeta, vez ou outra 
ele esbarra em um obstáculo que, em 
alguns casos, é um pouco difícil de 
contornar: o idioma. Mas se comunicar 
com os outros é uma vocação quase 
natural do apresentador, que conhece 
muita gente interessante a cada 
temporada. E o que acontece quando 
há a necessidade de pedir alguma 
orientação ou tirar uma dúvida com um 
nativo que não fala inglês nem sequer 
arranha um espanhol? “O segredo é ir 
com a cara e com a coragem. Se não 
conseguir no famoso ‘embromation’, 
a mímica sempre será uma língua 
universal”, responde, entre risos. 
Viajante profissional, Bruno De Luca 
sabe melhor do que ninguém que, além 
de um bom planejamento, uma viagem 
de sucesso exige uma mala devidamente 
preparada para atender o andarilho em 
todas as etapas do passeio. Quando 
ele pensa sobre o que não pode ficar 
de fora da sua – e da de nenhuma 
outra pessoa, independentemente de 
para onde for a viagem –, a resposta 
vem de imediato: documentos, cartões 
de banco, remédios para eventuais 
emergências e um bom MP3 player. 

already accepted to participate in many unusual adventures. 
One of the most famous occurred in Denmark, when he met 
a guy called Chilli Klaus who dared him to eat a really hot 
pepper at once. The result was not good and the TV star 
ended up in the hospital. In Sweden, he had an opportunity 
to walk on Stockholm rooftop, in an uncommon combination 
of a city tour and extreme sport, while in Bangkok, Thailand, 
he took a ride on an elephant's back, one of the national 
symbols of the country and he could see the city's streets from 
a very different angle.   
Speaking of means of transportation, recently Vai pra onde? 
traveled aboard of the most luxurious train of the world, the 
Rovos Rail, in South Africa, and then, in El Transcantábrico, 
in Spain, which itinerary included 19 cities and went from 
the famous Santiago de Compostela to the historic León. 
"It is important to have an open mind for new cultures and 
not to be shy while talking to the locals about the destination. 
This experience exchange is wonderful. Of course, there are 
places which I do not miss, like Serbia. I found that country 
a little depressing, because everywhere you walk, there are 
exploded buildings. It was a difficult destination", he reveals. 

TRAVEL SECRETS 
On his walks across the four corners of the world, once 
in a while he faces a challenge that is sometimes a little 
difficult to deal with: the language. But communicating with 
people is a gift quite natural of the host who meets many 
interesting people in each season. And what happens 
when it is necessary to ask some information or to clear up 
any doubts with a native that does not speak English and 
even does not know a word in Spanish? "The secret is to 
face it with brawn and brain. If the famous "embromation" 
do not succeed, mime is always the universal language", 
he answers and laughs. 
Professional traveler, Bruno De Luca knows better than 
anyone that, in addition to a good planning, a successful 
trip also requires a well-packed suitcase in order to help 
the traveler in all stages of the tour. When he thinks about 
what cannot be out of his baggage - and out of no one's, 
independently to where the trip is -, the answer comes 
immediately: documents, credit cards, medicine for 
occasional emergencies and a good MP3 player. 



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 confira.

` `Um cruzeiro magico para ferias inesqueciveis.`

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

12x
sem juros.

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

Além das inconfundíveis paisagens feitas de 
areias claras e águas cristalinas, que ganham 
ainda mais colorido sob um céu que se mantém 

azul praticamente o ano inteiro, a paradisíaca Aruba 
encontrou na música uma maneira infalível para 
conquistar de vez os seus visitantes.
Assim como as lindas praias, que enchem os olhos 
– e a memória – com a sua beleza fora do comum, 
os festivais que são sediados todos os anos por ali 
agitam o destino com diferentes ritmos e convidam 
para dançar os animados visitantes, que têm a 
oportunidade de conferir de perto a riqueza da 
cultura arubana e a alegria característica dos nativos.

FOTOS ARUBA TOURISM AUTHORITY (ATA)

A PARADISE MADE  
OF MUSIC
DID YOU KNOW THAT ARUBA IS 
ALSO FAMOUS FOR THE FESTIVALS 
IT HOSTS? THE ISLAND OFTEN 
RECEIVES ACCLAIMED CELEBRITIES 
AND IT PUTS UP A GOOD SHOW 
IN ITS EVENTS, WHICH HAVE AS 
A BACKGROUND WONDERFUL 
CARIBBEAN LANDSCAPES

Aruba Tourism Authority 
Brand Guidelines Issue 01

One happy  
 brand for 
One happy  
 island

UM PARAÍSO  
FEITO DE MÚSICA
VOCÊ SABIA QUE ARUBA TAMBÉM É FAMOSA 
PELOS FESTIVAIS QUE SEDIA? A ILHA RECEBE COM 
FREQUÊNCIA ARTISTAS PRESTIGIADOS E DÁ UM 
SHOW NOS EVENTOS, QUE TÊM COMO PANO DE 
FUNDO AS LINDÍSSIMAS PAISAGENS CARIBENHAS

In addition to the unrivaled landscapes 
made of white sand and crystalline 
water, which gets more colorful under 
the blue sky that is seen almost the 
whole year, the paradisiacal Aruba 
found in music an infallible way of 
attracting its guests once and for all. Like 
beautiful beaches that amaze us – and 
amuse us – with their uncommon beauty, 
annual festivals shake up this destination 
with different rhythms and invite the 
excited guests to dance. So that, people 
have the opportunity for appreciating 
Aruba’s cultural richness and natives’ usual 
happiness even closer.  
FULL SCHEDULE
Also known as Happy Island, this Caribbean’s 
little part does not know what is to stand still – 
because it is impossible not to be involved by 
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CALENDÁRIO CHEIO
Também conhecido como Ilha Feliz, este pedacinho do Caribe 
não sabe o que é ficar parado – mesmo porque é impossível 
não se deixar contagiar pelos passos ousados da salsa e pelo 
requebrado da bachata, estilo que mescla elementos do cha 
cha cha e do tango. A cúmbia e o reggaeton, outros ritmos que 
são a cara da América Latina, também fazem muito sucesso, 
disputando espaço com a música eletrônica nas casas noturnas. 
Quem prefere o bom e velho rock’n’roll também se dá bem, 
assim como os amantes do pop, já que ambos fazem parte da 
trilha sonora oficial dos bares espalhados pela região. 
Junte a tudo isso, no mês de maio, soul, blues e R&B. O 
resultado é uma combinação de sucesso explorada ao 
máximo no Soul Beach Music Festival, eleito um dos cinco 
melhores festivais do Caribe pelos leitores da revista USA 
Today. Astros como Mary J. Blige, Alicia Keys, Toni Braxton, 
Babyface, Charlie Wilson e Jennifer Hudson já subiram ao 
palco, levando o público ao delírio e consolidando o 
evento como um dos mais aguardados do ano. 
Em junho, a vez é do Aruba Summer Music Festival, 
embalado pelo pop e pelos já tradicionais ritmos latinos, 
que ganham ainda mais prestígio na voz de renomados 
artistas, como Enrique Iglesias, Pitbull e a dupla Chino y 
Nacho. A festa é realizada no Harbor Square Arena, 
na charmosa capital Oranjestad, e, apesar de atrair 
bastante gente, mantém a aura de tranquilidade de 
Aruba, a qual permite aproveitar todos os shows sem 
apertos ou receios. 
O amor fala mais alto em julho, mês que marca 
a chegada do Love Festival. Nesta gigantesca 
celebração ao ar livre (na última edição o lugar 
escolhido foi a espetacular praia de Eagle Be-
ach), os participantes vestem branco ou cor-de-
-rosa – além, é claro, das inseparáveis roupas de 
banho, uma vez que o mar azul-turquesa nunca 
estará muito distante. DJs nacionais e internacio-
nais animam a festa do meio-dia à meia-noite 
ao longo de três dias, e o público vibra nas 
batidas de techno e house. 
Setembro é o mês preferido dos fãs de jazz e mú-
sica eletrônica, e – acredite! – vale a pena partici-
par do Caribbean Sea Jazz Festival e do Electric 
Festival, ícones do destino e perfeitos para curtir a 
atmosfera de euforia que toma conta da ilha. 

ANOTE AÍ
MAIO .........................Soul Beach Music Festival

JUNHO ..........................Aruba Summer Music Festival

JULHO........................Love Festival

SETEMBRO .....................Caribbean Sea Jazz Festival

 ..................Electric Festival

Todas as terças-feiras .....Bonbini Aruba Festival

Todas as quintas-feiras ...Carubbian Festival

TAKE NOTE 
MAY......................................Soul Beach Music Festival
JUNE.....................................Aruba Summer Music Festival
JULY.......................................Love Festival
SEPTEMBER............................Caribbean Sea Jazz Festival
SEPTEMBER............................Electric Festival

ON TUESDAYS.......................Bonbini Aruba Festival
ON THURSDAYS.....................Carubbian Festival

the audacious salsa dance steps and by the bachata’s movements, a dance style 
that mixes cha cha cha and tango’s elements. 
Cumbia and reggaeton, other most common Latin America rhythms, are also 
famous and they share the scene with electronic music into the nightlife. People 
who prefer the old friend rock’n’roll have also a chance, as well as pop lovers, 
given that both of them make part of the official sound track of bars in the region. 
In May, add some soul, blues and R&B. The result is a combination of an extremely 
explored success in the Soul Beach Music Festival, considered one of the five best 
Caribbean festivals by the USA Today magazine readers. Music stars like Mary J. 
Blige, Alicia Keys, Toni Braxton, Babyface, Charlie Wilson and Jennifer Hudson 
have already been on the stage and made the audience go wild, consolidating 
this concert as one of the most awaited of the year. 
In June, it is the Aruba Summer Music Festival time, full of pop and traditional Latin 
rhythm, being more appreciated when performed by rewarded singers like Enrique 
Iglesias, Pitbull and the duo Chino y Nacho. The party takes place in Harbor 
Square Arena, in the charming capital Oranjestad, and in spite of attracting many 
people it keeps the peacefulness aura of Aruba, which allows everyone to enjoy 
the concerts with no fear and distress. 
Love is highlighted in July, a month that marks the Love Festival’s arrival. In this 
huge outdoor celebration (in the last edition, the place chosen was the spectacular 
Eagle Beach), guests wear white or pink – of course, besides the swimsuit, once 
the turquoise Sea is never so far. National and international deejays get the party 
started from the dusk until dawn over three days, and the audience move when 
it plays techno and house. September is the most preferred month of jazz and 
electronic music fans, and – believe it! – it is worth participating in the Caribbean 
Sea Jazz Festival and Electric Festival, icons of this destination and they are perfect 
to enjoy the euphoria atmosphere that involves the island.

VOCÊ SABIA?
Toda semana, Aruba promove duas festas típicas. 
A primeira delas é o Festival Bonbini, que mescla 
dança e música folclórica e acontece sempre às 
terças-feiras, no pátio do edifício Fort Zoutman, 
em Oranjestad. Já às quintas-feiras é celebrado o 
Carubbian Festival, amostra do Carnaval arubano 
realizada na cidade vizinha de San Nicolas.

DID YOU KNOW? 
Every week, Aruba promotes two typical parties. The first is the Bon 
Bini Festival, which mixes folkloric dance and music, and it happens 
on Tuesdays, on the Fort Zoutman building’s court, in Oranjestad. On 
Thursdays, it is celebrated the Caribbean Festival, a sample of Aruba’s 
Carnival, which occurs in the neighboring city, San Nicolas.
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Interagir com culturas diferentes, acostumar o ouvido 
com outros idiomas e se dar o prazer de explorar 
lugares novos são algumas das consequências que 

apenas uma viagem pode oferecer. Enquanto mudar a 
rotina pode ser extremamente benéfico para a saúde, 
percorrer longas distâncias exige saber lidar com um 
probleminha bem recorrente: o jet lag. 

Mas, afinal, o que é isso? O jet lag nada mais é do que 
a sensação de desconforto causada pela mudança de 
fuso horário. Mesmo os viajantes mais frequentes estão 
sujeitos a este mal-estar, cuja intensidade pode variar 
bastante de uma pessoa para outra. A Segue Viagem 
bateu um papo com o médico Gustavo Henrique 
Johanson, infectologista do Hospital Israelita Albert 
Einstein, e explica tudo o que você e o seu cliente 
precisam saber sobre o assunto. Confira!

SHUTTERSTOCK

ACERTANDO os ponteiros

SAÚDE E BEM-ESTAR

ALGUMAS HORAS SEPARAM 

O VIAJANTE DO SEU 

DESTINO, E A DIFERENÇA 

ENTRE FUSOS HORÁRIOS 

PODE TRAZER ALGUNS 

DESCONFORTOS. ENTENDA 

O QUE É O TAL DE JET LAG E 

COMO EVITÁ-LO
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COMO, ONDE, POR QUÊ?
O grau de intensidade depende da 
sensibilidade de cada um, o que 
significa que a forma como o jet lag 
se apresenta também não é igual 
para todos, embora dor de cabeça 
(cefaleia), náusea, tontura, sonolência 
e dificuldade para dormir estejam 
entre os sintomas mais comuns. “Na 
maioria das vezes estes sinais são 
perceptíveis já ao desembarcar e 
passam a ser sentidos ao cruzar de 
dois a três fusos diferentes”, explica o 
especialista. 
De acordo com ele, os efeitos são 
mais sentidos quando se viaja para o 
Leste, como é o caso de uma viagem 
com saída do Brasil e com destino à 
Europa ou à África, por exemplo. “O 
organismo tende a se adaptar com 
mais dificuldade a locais cujo horário 
se encontra à frente daquele com o 
qual se está acostumado”, diz.  

PREPARAR-SE É O MELHOR 
REMÉDIO
O jet lag pode ser um incômodo para 
quem lida com ele pela primeira vez, 
mas existem algumas maneiras para 
contornar este desconforto, que cisma 
em dar as boas-vindas assim que os 
pés pisam em terras estrangeiras. 
Quando a viagem é marcada com 
antecedência, o ideal é tentar adaptar 
o corpo gradativamente ao horário 
vigente no local que se pretende visitar, 
em média uma hora por dia, para 
que, ao chegar lá, já se esteja com o 
relógio biológico sincronizado no que 
diz respeito aos horários de refeições, 
atividades a serem praticadas durante 
o dia e, principalmente, ao momento 
certo para cair na cama e dormir. 
Contudo, como nem sempre é possível 
seguir os passos acima, uma boa 
alternativa é expor-se à luz natural, 
mesmo se o dia estiver nublado, 
logo ao chegar ao destino, ao invés 
de descansar no quarto de um hotel 
com a luz apagada. “A luz natural é 
muito mais intensa do que a artificial. 
Sua intensidade regula a liberação 
do hormônio melatonina, que age 
primariamente na indução do sono, o 

GUSTAVO HENRIQUE JOHANSON É 
INFECTOLOGISTA, ESPECIALIZADO 
EM MEDICINA DO VIAJANTE E 
INTEGRANTE DO CORPO CLÍNICO 
DO HOSPITAL ISRAELITA ALBERT 
EINSTEIN (HIAE). 

GUSTAVO HENRIQUE JOHANSON 
IS AN INFECTOLOGIST, 
SPECIALIZED IN TRAVEL MEDICINE 
AND MEMBER OF THE CLINICAL 
BOARD AT HOSPITAL ISRAELITA 
ALBERT EINSTEIN (HIAE). 

SETTING THE CLOCK
A FEW HOURS SEPARATE THE TRAVELER 
FROM THE DESTINATION, AND THE 
DIFFERENT TIME ZONES CAN BE 
UNCOMFORTABLE. UNDERSTAND WHAT JET 
LAG IS AND HOW TO PREVENT IT

Interacting with different cultures, adjusting the 
ear to other languages and having the pleasure 
of exploring new places are some of the 
consequences that only a trip can offer. Whereas 
changing your routine can be extremely beneficial 
for health, going through long distances requires 
dealing with a common problem: the jet lag. 

que ajuda em uma melhor adaptação 
ao horário”, afirma o médico. 
Ainda segundo ele, outra atitude que 
pode ser adotada é a ingestão de 
medicamentos indutores do sono na 
chegada ao destino. “Mas sempre 
com orientação médica”, realça o 
infectologista.  

DE OLHO NOS VIAJANTES 
MIRINS
Embora viajar com crianças seja 
uma delícia, elas são ainda mais 
suscetíveis ao jet lag. “Os pequenos 
têm mais dificuldade para se adaptar 
ao novo fuso em relação aos adultos, 
pois têm compreensão e tolerância 
diferentes no que diz respeito a se 
manterem acordados quando querem 
dormir e ao horário ideal para 
comer ou suprir outras necessidades 
básicas”, declara Johanson. 

But what is that? Jet lag is the sensation of 
discomfort caused by the different time zones. 
Even frequent travelers are subject to this 
sensation, whose intensity can change a lot for 
each person. Segue Viagem talked to doctor 
Gustavo Henrique Johanson, infectologist at 
Hospital Israelita Albert Einstein, and explains 
everything you and your client need to know 
about the subject. Check it out!

HOW, WHERE AND WHY?

The level of intensity depends on how sensitive 
the person is, so, it means that the way the jet 
lag is presented is not the same for everyone. 
However, headaches (migraine), nausea, 
dizziness, somnolence and difficulties to sleep 
are some of the most common symptoms. "Most 
of the time, these signals are perceptible after 
landing, and begin to be felt after crossing 
from two to three different time zones", says 
the expert.

According to him, the effects are worse when 
people travel East, as is the case of a trip from 
Brazil toward Europe or Africa, for example. 
"The body tends to have more difficulties to 
adjust to places where the time zone is ahead 
of that to which it is used to", he says.   

GETTING READY IS THE BEST MEDICINE

The jet lag can be uncomfortable when 
experienced for the first time, but there are 
some ways to improve this sensation, which 
insists on disturbing us as soon as we step on 
foreign land. 

When the trip is scheduled in advance, it is 
better to try and adapt the body to the time 
of the place you intend to visit gradually, 
an average of one hour a day, so that, 
when you get there, your biological clock 
is synchronized in terms of meals, daily 
activities, and especially the right time to go 
to bed and sleep.  

However, since it is not always possible 
to follow these steps, an alternative is to be 
exposed to natural light, even on a cloudy day, 
when you arrive to the destination, instead of 
resting in the room with the lights off. "Natural 
light is much more intense than artificial light. Its 
intensity regulates the liberation of melatonin, 
which primarily acts on sleep induction, and 
that helps the adaptation to the time zone", 
says Johanson.

The doctor also says that it is possible to 
consume sleep-inducing drugs at arrival. "But 
always talk to a doctor first", he says. 

AIMING AT YOUNG TRAVELERS

Even though travelling with kids is delicious, 
they are even more prone to jet lag. "The 
little ones have more difficulties to adjust to 
the new time zone in comparison to adults, 
because they have different understanding and 
tolerance when it comes to being awake if they 
are asleep, or in relation to meal times and 
other basic needs", says Johanson.
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PARCERIA

O GRUPO TREND sabe que excelência no 
atendimento é, também, sinônimo de uma 
prateleira repleta de produtos e serviços 

que atendam às necessidades do agente de viagens 
no momento de formatar o pacote mais adequado 
para o consumidor. Afinal, em uma época marcada 
pela concorrência acirrada, é preciso investir 
cada vez mais em parcerias em âmbito nacional 
e internacional e trazer para perto argumentos 
essenciais para a concretização de bons negócios. 
E a lição de casa tem sido feita com capricho: 
o portfólio das empresas da holding não para 
de crescer, o que reflete amadurecimento, 

COLLECTING PARTNERSHIPS
THE PORTFOLIO OF NATIONAL HOTELS 
INCLUDES NEW BUSINESS. ABROAD, IT 
IS  HIGHLIGHTED THE APPROACH TO THE 
PERUVIAN SUPPLIERS

The TREND GROUP knows that excellence 
in service is also a synonym of a shelf full of 
products and services that meet the needs of 
travel agents at the time of formatting the most 
adequate package for the consumer. After all, 
in a time marked by fierce competition, it is 
necessary to invest more and more in national 
and international partnerships and bring essential 
arguments to make good businesses reality. 
And the homework has been done perfectly: the 

FOTOS ARQUIVO HOTEL

PORTFÓLIO DE HOTELARIA NACIONAL INCORPORA NOVOS 
EMPREENDIMENTOS. NO EXTERIOR, DESTAQUE PARA A 
APROXIMAÇÃO COM FORNECEDORES DO PERU

COLECIONANDO PARCERIAS

CELEBRATION RESORT OLÍMPIA, 
NA CIDADE DE OLÍMPIA (SP), 
OFERECE TOTAL INFRAESTRUTURA 
PARA AS CRIANÇAS
CELEBRATION RESORT OLÍMPIA, IN THE CITY 
OF OLÍMPIA (SP), PROVIDES COMPLETE 
INFRASTRUCTURE FOR THE CHILDREN
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portfolio of the holding's companies is always 
growing, which reflects growth, credibility and 
competitive advantages to the agents, who 
keep representing the only sales channel in the 
group. Wanna know the news? Segue Viagem 
tells you all about it! 

CLUB MED GETS TO TREND OPERATOR

A few operators are registered to work with 
Club Med, but the strong name TREND has in 
the market guaranteed its entrance in its select 
group. Since then, the Villages (word used for 
the luxurious resorts in the brand) located in 
Brazil can be commercialized, adding high-
standard services to the passenger's holidays. 
Two of them are in Bahia – one in Itaparica 
and another one in Trancoso.

Both units have spacious rooms and 
installations perfectly integrated with nature in a 
combination of comfort and refinement. Leisure 
Is taken seriously, and the network provides 
tennis and bow and arrow lessons, besides 
encouraging the practice of basketball, beach 
volleyball, soccer, hydrogymnastics, kayaking 
and slackline (sport in which the participant 
balances on an elastic ribbon). Except for the 
resort in Rio das Pedras, Club Med clients also 
have access to a complete spa and are Invited 
to check out rituals of beauty and relaxation 
from up close.

RIO DE JANEIRO OR GRAMADO? THERE IS 
NEWS IN BOTH OF THEM 

The Marvelous City gained a new hotel in 
August: Trump Rio de Janeiro Hotel. Facing 
the beach of Jardim Oceânico, noble area in 
Barra da Tijuca, the ultra-sophisticated hotel 
was launched to welcome tourists who came 
to the city to attend the Olympic Games, with 
an amazing infrastructure that includes 170 
rooms with marble floor and spectacular views 

credibilidade e vantagens pra lá 
de competitivas aos agentes, que 
continuam representando o único 
canal de vendas do grupo. Quer ficar 
por dentro das novidades? A Segue 
Viagem conta tudo pra você!

CLUB MED CHEGA À TREND 
OPERADORA
Poucas operadoras são credenciadas 
para trabalhar com o Club Med, mas 
o forte nome da TREND no mercado 
garantiu sua entrada a este seleto grupo. 
Desde então, dois dos Villages (termo 
que designa os luxuosos resorts da 
marca) localizados no Brasil podem ser 
comercializados, adicionando serviços 
de alto padrão às férias do passageiro.

Ambos estão na Bahia – um em Itaparica 
e o outro em Trancoso –, e as duas 
unidades apresentam acomodações 
espaçosas e instalações perfeitamente 
integradas à natureza em um misto de 
conforto e requinte. O lazer é levado a 
sério, e a rede disponibiliza aulas de 
tênis, arco e flecha, além de incentivar 
a prática de basquete, vôlei de praia, 
futebol, hidroginástica, caiaque e 
slackline (esporte no qual o participante 
se equilibra sobre uma fita elástica). Os 
clientes Club Med também têm acesso 
a um spa completo e são convidados 
a conferir de perto rituais de beleza e 
relaxamento.

RIO DE JANEIRO OU 
GRAMADO? TEM NOVIDADE 
NOS DOIS 

A Cidade Maravilhosa ganhou, neste 
último mês de agosto, um novo meio 
de hospedagem: Trump Rio de Janeiro 
Hotel. De frente para a praia do Jardim 
Oceânico, área nobre da Barra da Tijuca, 
o empreendimento ultrassofisticado foi 
inaugurado para receber os turistas que 
desembarcaram por ali para acompanhar 
os Jogos Olímpicos e é dono de uma 
infraestrutura surpreendente, que engloba 
170 quartos com piso de mármore e vistas 
espetaculares – entre eles estão as primeiras 
suítes com piscinas privativas do Rio. 

Bem-estar é uma das palavras-chave 
e, por isso, o hóspede pode desfrutar 
as quatro salas de tratamento do spa, 
dar um mergulho na piscina em ardósia 
preta e chão envidraçado, usufruir 
o room service 24 horas, cuidar do 
corpo e da saúde no fitness center 
ou contratar os serviços de mordomo 
para que a estada seja totalmente 
personalizada. O local também é 
propício para eventos sociais ou 
corporativos, oferecendo nove salas 
de diferentes tamanhos que podem ser 
adaptadas para o formato desejado. 
Outra novidade é a abertura do 
Prodigy Hotel Gramado, na região 
central da cidade mais famosa da Serra 

AO LADO, FACHADA DO TRUMP RIO DE 
JANEIRO HOTEL. ABAIXO, PARTE DA 
ESTRUTURA DO CLUB MED ITAPARICA, 
NA BAHIA
TO THE SIDE, FACADE OF TRUMP RIO DE JANEIRO 
HOTEL. BELOW, PART OF THE STRUCTURE OF CLUB 
MED ITAPARICA, IN BAHIA
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Gaúcha. Novíssimos, os apartamentos 
acomodam perfeitamente até duas 
pessoas (seja em cama de casal ou 
em duas camas) e são equipados com 
tudo o que o hóspede precisa: rádio-
relógio, TV LCD com canais a cabo, 
serviço de despertar, telefone, minibar, 
secador, ar-condicionado, cofre e 
amenidades de banho.  
O charmoso hotel está bem próximo 
de algumas das principais atrações 
turísticas do destino, como a Igreja 
Matriz São Pedro Apóstolo, o parque 
temático Mini Mundo, o monumental 
pórtico de entrada da cidade e o museu 
de cera Dreamland, por exemplo.
“Estes dois novos parceiros já estão 
disponíveis em nossos sistemas de 
reservas e surgem em um ótimo 
momento para os agentes de viagens, 
tendo em vista o boom que estamos 
vivenciando no volume de viagens 
nacionais e o fato de que ambos estão 
sediados em destinos que vendemos 
muito bem”, declara Ricardo Assalim, 
diretor adjunto de Produtos Nacionais 
do GRUPO TREND. 

PARAÍSOS NORDESTINOS

Em meio à beleza incomparável 
dos Lençóis Maranhenses, um 
dos cartões-postais do Brasil, 
uma novidade: o GRUPO TREND 
incorporou recentemente ao portfólio 
a Pousada Boa Vista. Aconchegante 
e com atendimento informal, quase 
familiar, a pousada está a 4 km de 
Barreirinhas, porta de entrada para 
Lençóis, e inspira tranquilidade – seja 
nas redes que enfeitam as varandas 
dos quartos, nas espreguiçadeiras 
que contornam a piscina ou no verde 
que permeia todas as instalações. 

O arquipélago de Fernando de 
Noronha, outro paraíso brasileiro, 
também chegou ao leque de 
produtos do grupo com mais um 
meio de hospedagem diferenciado. 
Casas Noronha é uma pousada 
econômica e bem sossegada, 
pertinho de mercados, farmácias, 
restaurantes, pontos de ônibus e táxi 
e de algumas praias urbanas, como 
as de Cachorro, Meio e Conceição. 

- among them are the first suites with private 
pools in Rio. 
Well-being is one of the keywords, so, guests 
can enjoy the four treatment rooms in the spa, 
dive in the black slate pool with a glass floor, 
use the 24-hour room service, take care of body 
and soul in the fitness center or hire the butler 
services so that the stay is very customized. 
The place is also good for social or corporate 
events, offering new rooms of different sizes that 
can be adjusted to the desired format. 

Another new point is the launch of Prodigy 
Hotel Gramado, in the central region of the 
most famous city in Serra Gaúcha. Brand new 
apartments can fit up to two people (in a couple's 
bed or in two beds), and are equipped with 
everything the guest needs: alarm clock, LCD 
TV with cable channels, awakening service, 
telephone, minibar, hair dryer, air-conditioner, 
safe and shower amenities.

The charming hotel is close to some of the main 
tourism attractions in the destination, like the Church 
São Pedro Apostolo, the theme park Mini Mundo, 
the great entrance door of the city and the wax 
museum Dreamland, for example. "These two new 
partners are already available in our reservation 
systems and come at a great time for travel agents, 
considering the boom we are experiencing In 
the volume of national travels, and the fact that 
they are both hosted in destinations we sell very 
well", declares Ricardo Assalim, adjunct director of 
National Products at the TREND GROUP.  

NORTHEASTERN PARADISES

In the incomparable beauty of Lençois 
Maranhenses, one of Brazil's postcards, 
something new came up: the TREND GROUP 
has recently incorporated the Inn Boa Vista to 
the portfolio. Cozy, with Informal service, almost 
familiar, the inn is 4 km away from Barreirinhas, 
entrance door to Lençois, inspiring calmness - 
be it in the hammocks garnishing the balconies 
of the rooms, in the reclining chairs around the 
pool or in the green area around the rooms.

A PRIMEIRA FOTO À ESQUERDA REVELA A 
ÁREA VERDE DA POUSADA BOA VISTA, EM 
BARREIRINHAS, PORTA DE ENTRADA PARA OS 
LENÇÓIS MARANHENSES. AS DEMAIS IMAGENS 
REFLETEM A ELEGÂNCIA E O ACONCHEGO DO 
PRODIGY HOTEL GRAMADO, O MAIS NOVO 
EMPREENDIMENTO DA CIDADE GAÚCHA
THE FIRST PICTURE TO THE LEFT SHOWS THE GREEN 
AREA OF INN BOA VISTA, IN BARREIRINHAS, ENTRANCE 
DOOR TO LENÇÓIS MARANHENSES. THE OTHER IMAGES 
SHOW THE ELEGANCE AND COZINESS OF PRODIGY HOTEL 
GRAMADO, THE NEWEST HOTEL IN THE CITY
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CELEBRATION RESORT 
OLÍMPIA: UM MUNDO 
DE CONFORTO E ÁGUAS 
QUENTES
A cidade de Olímpia, no interior de 
São Paulo, ganhou recentemente mais 
um bom motivo para ser visitada: 
o Celebration Resort Olímpia. 
Além dos 264 apartamentos – seis 
deles dedicados a pessoas com 
necessidades especiais –, está 
localizado a apenas 500 metros do 
parque aquático Thermas dos Laranjais 
e dispõe de estrutura moderna, que 
visa promover lazer em tempo integral 
a viajantes de todas as idades. 
Um dos seus diferenciais está na água 
naturalmente aquecida das piscinas, 
com temperaturas que podem chegar 
a até 32°C. São três opções no total 
– uma com borda infinita, outra com 
hidromassagem e uma exclusiva para 
crianças –, das quais se tem uma vista 
privilegiada do pôr do sol, momento 
que pode se tornar ainda mais especial 
com os serviços de garçom. Vale 
ressaltar que o resort fará parte do 
Hot Beach, complexo aquático com 

diversas atrações e cuja previsão de 
inauguração é dezembro deste ano. 

Distribuídas em duas categorias 
(King e Queen), as quais determinam 
o tipo de cama de cada uma, as 
acomodações são equipadas com ar-
condicionado split, frigobar, sacada, 
cofre e TV por assinatura. E depois de 
uma boa noite de descanso, é hora 
de se divertir! O empreendimento 
abriga o Fitness Center Reebok, 
academia de ginástica com 
aparelhos de última geração, sauna 
a vapor, spa e Espaço Kids, área 
voltada para os pequenos e onde 
uma equipe especializada promove 
atividades lúdicas e pedagógicas. 
Os hóspedes infantojuvenis também 
têm um lugarzinho para chamar de 
seu: o Espaço Teen, sala onde ficam 
os videogames. 

É importante destacar que os 
visitantes têm acesso a wi-fi de alta 
velocidade, estacionamento gratuito 
e que há um centro de convenções 
bem estruturado em formato 
de auditório, o qual acomoda 
confortavelmente até 230 pessoas. 

A AMPLA ESTRUTURA DE LAZER 
É UM DOS DESTAQUES DO 
CELEBRATION RESORT OLÍMPIA, 
PERTINHO DO PARQUE AQUÁTICO 
THERMAS DOS LARANJAIS
THE LARGE LEISURE STRUCTURE 
IS ONE OF THE HIGHLIGHTS OF 
CELEBRATION RESORT OLIMPIA, 
CLOSE TO THE WATER PARK 
THERMAS DOS LARANJAIS

The archipelago of Fernando de Noronha, another 
Brazilian paradise, also has products in the group with 
another special hotel. Casas Noronha is an accessible 
and quiet inn, close to markets, drugstores, restaurants, 
bus and taxi stops and some urban beaches, like 
Cachorro, Meio and Conceição.

CELEBRATION RESORT OLÍMPIA: A WORLD OF 
COMFORT AND WARM WATERS

The city of Olímpia, in the countryside of São 
Paulo, has recently got another good reason to be 
visited: the Celebration Resort Olímpia. Besides 
the 264 apartments - six of them are dedicated 
to people with special needs - are located only 
500 meters away from the water park Thermas 
dos Laranjais, and disposes of a modern structure 
aiming at promoting full-time leisure to travelers of 
all ages. 

One of its differentials is the heated water of the 
pools, with temperatures getting up to 32°. There are 
three options, in total - one of infinity edge, another 
one with hydromassage and another one exclusive 
for children -, which provide a privileged view of the 
sunset, moment that can become even more special 
with the services of the waiter. It is worth to mention 
that the resort will be part of the Hot Beach, water 
complex with several attractions, which is predicted 
to be launched in December, 2016.

Distributed in two categories (King and Queen), 
determining the type of bed in each one of them, 
the rooms are equipped with split air-conditioner, 
minibar, balcony, safe and cable TV. After a good 
night of rest, it is time to have fun! The hotel has 
the Fitness Center Reebok, a gym with state-of-
the-art equipment, steam sauna, spa and a Kids 
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CRESCEM AS ALIANÇAS 
INTERNACIONAIS 

Com o objetivo de expandir a sua 
atuação no exterior, o GRUPO TREND 
faz uso de sua credibilidade e do seu 
renome internacional para estreitar 
o relacionamento com fornecedores 
estrangeiros, trazendo para dentro de 
casa produtos e vantagens comerciais que 
superam quaisquer fronteiras. 
Neste contexto, o Peru é um dos países 
dos quais a holding tem se aproximado, 
não apenas pela facilidade de acesso, já 
que é vizinho do nosso país, mas também 
por abranger em seu território alguns dos 
lugares mais procurados pelos brasileiros 
na América do Sul: Cusco, Lima e Machu 
Picchu. 
A parceria com reconhecidos fornecedores 
peruanos favorece – e muito! – o 
passageiro, uma vez que ele passa a ter 
acesso a uma série de facilidades, como 
transfer de chegada e saída, city tours, 

visitas de meio dia e dia completo 
aos principais pontos turísticos das 
regiões e auxílio para contratação 
de almoços e jantares em 
restaurantes típicos. A hospedagem 
também é um ponto forte e é 
representada por empreendimentos 
de renome internacional, como 
Belmond Miraflores Park, Belmond 
Palacio Nazarenas e Sumaq 
Machu Picchu. 
“A questão não é apenas oferecer 
comodidades ao passageiro, 
mas, sim, ter a certeza de que 
continuamos com o mesmo 
objetivo: fazer tudo o que estiver ao 
nosso alcance para que o agente 
de viagens se dedique apenas a 
realizar os sonhos do seu cliente. E 
é exatamente esta busca constante 
pela qualidade e pela excelência 
que move o nosso dia a dia, seja 
no que diz respeito à consolidação 
da nossa marca no Brasil ou no 
exterior”, comenta Emmanuel 
Labastida, diretor de Produtos 
Internacionais LATAM do GRUPO 
TREND. 

O IMPONENTE BELMOND PALACIO 
NAZARENAS, EM CUSCO
THE IMPOSING BELMONG PALACIO NAZARENAS, 
IN CUZCO

O HOTEL SUMAQ MACHU 
PICCHU GANHA UM CHARME 
ESPECIAL AO ENTARDECER
THE HOTEL SUMAQ MACHU 
PICCHU HAS A SPECIAL CHARM AT 
NIGHTFALL

Space, addressed to the little ones, where 
a specialized team promotes ludic and 
pedagogic activities. The teenagers also 
have a special spot: the Teen Space, with 
videogames.

It is important to mention that visitors have 
access to high-speed wi-fi, free parking lot, 
and a well-structured convention center, 
which comfortably houses up to 230 
people in auditorium. 

INTERNATIONAL ALLIANCES GROWING

With the goal of expanding the work 
abroad, the TREND GROUP uses its 
credibility and international recognition 
to narrow the relationship with foreign 
suppliers, bringing home products and 
commercial advantages overcoming any 
borders.

In this context, Peru is one of the countries the 
holding has been closer to, not only because 
of the easy access, since it is a neighboring 
country, but also for comprehending, in its 
territories, some of the favorite places for 
Brazilians in South America: Cuzco, Lima 
and Machu Picchu. 

The partnership with acknowledged 
Peruvian suppliers favors the passengers 
- a lot! -, once they have access to many 
facilities, such as in and out shuffle services, 
city tours, visits of half or full days to the 
main tourism spots in the regions, and 
help to hire lunches and dinners in typical 
restaurants. Hotels are also a strong suit and 
are represented by internationally famous 
ones, like the Belmong Miraflores Park, 
Belmond Palacio Nazarenas and Sumaq 
Machu Picchu.

"It is not only about providing commodities 
to the passenger, but also making sure we 
still have the same goal: to do whatever we 
can for the travel agent to be fully dedicated 
to fulfilling the passenger's dream. And it is 
exactly this constant search for quality and 
excellence that moves us every day, both 
concerning the consolidation of our brand 
in Brazil and abroad", says Emmanuel 
Labastida, director of International and 
LATAM hotel at the TREND GROUP.
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PARCEIRO DE VIAGEM

O IRMÃO ALEMÃO
Autor: CHICO BUARQUE
Idioma: PORTUGUÊS
Editora: COMPANHIA DAS LETRAS
SINOPSE: Meio autobiografia, meio ficção, 
o romance de Chico Buarque conta a 
saga de Francisco de Hollander em busca 
do seu irmão desconhecido. Entre os anos 
de 1929 e 1930, o pai – tanto do autor 
como do personagem – viveu um breve 
romance na Alemanha e, dele, nasceu um 
filho que nunca fora confessado à família. 
Depois dessa descoberta, o personagem 
decide ir em busca do irmão, sem nem 
mesmo saber sobre o seu paradeiro.

COMER, REZAR, AMAR
Autor: ELIZABETH GILBERT
Idioma: PORTUGUÊS
Editora: OBJETIVA
SINOPSE: Uma viagem de 
autodescoberta, repleta de momentos 
inesquecíveis: é isso que Elizabeth 
Gilbert, autora deste best seller, leva 
para os leitores. Depois de um divórcio 
complicado, ela decide partir em 
uma viagem sabática, saboreando as 
delícias da Itália, se espiritualizando e 
se reconectando na Índia até chegar a 
Bali, na Indonésia, onde conhece seu 
próximo (e grande) amor.

ON THE ROAD
Autor: JACK KEROUAC
Idioma: PORTUGUÊS
Editora: R&PM
SINOPSE: Uma daquelas leituras que 
nos fazem ter vontade e coragem de 
nos jogarmos por aí, experimentando 
a vida como ela deve ser vivida. Do 
autor Jack Kerouac, um dos precursores 
da era beatnik dos anos 1960, o livro, 
que já virou filme, conta a história de 
um grupo de amigos escritores e poetas 
que têm a estrada como casa. Em 
outras palavras: um grito de liberdade 
em uma leitura leve e delicada.

UM LUGAR NA JANELA
Autor: MARTHA MEDEIROS
Idioma: PORTUGUÊS
Editora: R&PM
SINOPSE: Um convite para deixar de 
lado a comodidade e as defesas 
e embarcar em uma viagem 
transformadora. Diário de bordo 
de Martha Medeiros, o livro é 
um gás de coragem para se 
arriscar por aí, sem medo de viver 
a vida. Afinal, o bom viajante é 
aquele que está sempre aberto a 
imprevistos, ou, melhor dizendo, 
que simplesmente decide viver.

O PRÓXIMO LIVRO DE 
BORDO DO SEU CLIENTE 
PODE ESTAR AQUI

LEITURA DE BORDO

Um verdadeiro viajante sabe: um bom livro é 
essencial em qualquer mala, seja lá qual for 
o destino. Imagine o seu passageiro em um 

aeroporto, à espera do seu próximo voo, em uma longa 
viagem de ônibus, ou, então, em um daqueles momentos 
em que tudo o que ele precisa é relaxar sob um guarda-sol 
na praia – definitivamente não há nada melhor do que a 
companhia de um bom livro. E é exatamente por isso que 
a Segue Viagem criou esta nova seção! Uma editoria 
que traz dicas superespeciais para que ele se delicie com 
duas das melhores coisas da vida: livros e viagem.
Da procura por um irmão desconhecido na Alemanha, 
passando pelas estradas dos Estados Unidos em 
busca de liberdade, até um período sabático de uma 
mulher que só quer se reconectar à vida, acompanhe 
nossa seleção cheia de inspiração e que envolve 
alguns dos lugares mais incríveis do mundo!

A real traveler knows: a good book is 
essential in every suitcase, whatever 
is the destination. Imagine your 
passenger at an airport, waiting for 
the next flight, in a long bus travel, 
or in one of those moments in which 
all he or she needs is to relax under 
a parasol at the beach – definitely, 
there is nothing better than the 
company of a good book. And 
exactly for this reason that Segue 
Viagem created this new section! A 
section that brings superspecial tips 
to the client enjoying two of the best 
things in life: books and trips.
From the search for an unknown brother 
in Germany, crossing the United 
States' roads looking for freedom, to 
a sabbatical period of a woman who 
just wishes to reconnect herself with 
life, follow our list full of inspiration 
and which involves some of the more 
incredible places of the world!

EAT, PRAY, LOVE
Author: ELIZABETH GILBERT
Language: PORTUGUESE
Publisher: OBJETIVA
SYNOPSIS: A self-discovery trip, full of 
unforgettable moments: this is what Elizabeth 
Gilbert, this best-seller author, takes to her readers. 
After a complicated divorce, she decides to go 
on a sabbatical trip, trying the delicious food of 
Italy, spiritualizing and reconnecting herself in 
India until arriving in Bali, Indonesia, where she 
meets her next (and great) love.

ON THE ROAD
Author: JACK KEROUAC
Language: PORTUGUESE
Publisher: R&PM
SYNOPSIS: One of those readings that makes 
us wish and to get courage of going away, 
experiencing life in the way it could be lived. From 
the author Jack Kerouac, one of the pioneers of 
the beatnik era in the 60's, the book, which has 
already been turned into a movie, tells the story 
of a group of writers and poets that are friends, 
having the road as a home. In other words: a cry 
for freedom in a light and delicate reading.

A PLACE NEXT TO THE WINDOW  
(Loosely translation)
Author: MARTHA MEDEIROS
Language: PORTUGUESE
Publisher: R&PM
SYNOPSIS: An Invitation to put the convenience 
and the defenses aside and to go on a 
transforming trip. A Martha Medeiros' diary, the 
book encourages the reader to take the risk out 
there, without being afraid of living the life; after 
all, the good traveler is that one who is always 
opened to unexpected situations, or in other 
words, that one who simply decides to live.

THE GERMAN BROTHER
Author: CHICO BUARQUE
Language: PORTUGUESE
Publisher: COMPANHIA DAS LETRAS
SYNOPSIS: A kind of autobiography combined 
with fiction, this Chico Buarque's romance tells the 
saga of Francisco de Hollander looking for his 
unknown brother. Between 1929 and 1930, the 
father - both author's and character's - had a brief 
romance in Germany and a child was born, but 
it has never been told to the family. After finding it 
out, the character decides to look for the brother, 
without even knowing his whereabouts.

TRAVEL PARTNER
THE NEXT ON-BOARD BOOK 
OF YOUR CLIENT CAN BE 
LISTED HERE
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O mágico Mister M foi um grande revelador de segredos, 
que conquistou novos fãs e revoltou outros mágicos ao verem 
seu trabalho desvendado na mídia. Independentemente 
disso, a máscara envolvente por trás do homem que queria 
esquadrilhar a mágica levou a plateia a seguir seus passos, 
ludibriada pelo clima de suspense e cheia de expectativas 
quanto ao que seria revelado. 
Guardar segredo é ótimo para evitar, por exemplo, a 
concorrência. O Mister M não se importou com este detalhe e 
mudou o show de mágica ao revelar como são feitos diversos 
truques, criando controvérsias e trazendo novidades jamais vistas 
pelo público, revolucionando o mercado mágico e indignando 
muitos dos seus parceiros de palco. 
No mundo corporativo, as empresas nem sempre têm seus segredos 
guardados a sete chaves, já que a internet se tornou o Mister M 
da atualidade e a confidencialidade é um item que vive em risco. 
Muitas se prendem aos segredos com medo de que eles sejam 
revelados, principalmente os que dizem respeito a estratégias de 
vendas. Os gestores e os colaboradores se unem para manter os 
planos corporativos longe dos holofotes, mas os deslizes acontecem 
e alguém pode revelar um truque para os concorrentes. Neste 
universo, sempre haverá um Mister M, mas isso não é motivo para 
criar neuras entre a equipe de trabalho. Sem confiança, não há 
negócio que perdure no mercado por muito tempo.
O gestor precisa contribuir para a realização de um trabalho 
em equipe muito organizado para que os segredos não fujam 
pelas paredes do empreendimento. O Mister M pode ter 
dado uma folga e deixado os truques de molho, mas aqueles 
que nos rodeiam na vida real precisam estar bem preparados 
para que o estratagema da empresa não seja revelado. Por 
isso, prevenir nunca é demais, pois nenhum gestor quer que o 
segredo que dá vida ao espetáculo empresarial seja revelado 
antes da hora. 

O GESTOR PRECISA CONTRIBUIR PARA A 
REALIZAÇÃO DE UM TRABALHO EM EQUIPE MUITO 
ORGANIZADO PARA QUE OS SEGREDOS NÃO 
FUJAM PELAS PAREDES DO EMPREENDIMENTO
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ABOUT BUSINESS SECRETS
THE MANAGER MUST CONTRIBUTE TO A PERFORMANCE OF A WELL-
STRUCTURED TEAMWORK IN ORDER TO KEEP SECRETS INSIDE THE 
COMPANY
Masked Magician was a person who revealed secrets, reaching many fans 
and causing great anger among other magicians which saw their work secrets 
disclosed in the media. Regardless, the charming mask behind the man who 
wanted to reveal the magic made the audience follow his steps, and people 
were deceived by a suspense atmosphere and fulfilled of expectations on what 
would be shown. 
To keep a secret is a good thing to avoid, for example, the competition. Masked 
Magician was not worried about this detail and he changed the magic show 
revealing the way that many magic tricks used to be done, which generated 
controversy and brought fresh news to the audience, starting a revolution in the 
magic market and making many of his colleagues feel angry.  
In the business world, companies not always have their secrets well-kept, once 
the internet became the currently Masked Magician and confidentiality is an 
item in constant danger. Many of them are attached to those secrets fearing 
their revelation, especially if they are related to strategies and sales. Managers 
and employees get allied in order to keep corporate plans far away from 
the spotlight, but mistakes occur and somebody can disclose a trick for the 
competition. In this Universe, a Masked Magician will always exist, however 
this is not a reason to drive the teamwork crazy.  Without trusting, there is no 
business that survives in the market for a long time. 
The manager must contribute to a performance of a well-structured teamwork in 
order to keep secrets inside the company. Masked Magician might give a little 
break for the magic tricks, but those people who are out there in real life should 
be well-prepared in order to keep safe the company strategy safe. Therefore, 
prevention is a good thing, because managers do not want the secret which 
brings life to the business show be disclosed before the right time. 
Marco Zanqueta is magician, motivational speaker and creator of corporate training programs. 
marcozanqueta@palestracommagica.com.br

Os segredos empresariais

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

marcozanqueta@palestracommagica.com.br
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“O que vem antes do entendimento?” Essa era a pergunta-chave que 
faltava para completar o quebra-cabeça da comunicação face a face nas 
agências de turismo. O que vem antes do entendimento é a compreensão. 
Você entende com o cérebro e compreende com o coração. Na área do 
entendimento, eu e o meu cliente podemos ter pontos de vista diferentes 
(e até conflituosos) sobre viagens e Turismo, mas na área da compreensão 
procuro zonas de concordâncias. Eu mudo as pessoas primeiro quando 
as compreendo e, depois, quando as entendo. 
Aldous Huxley foi muito feliz quando disse “não é difícil convencer as 
pessoas a fazer o que elas já desejam fazer”. E esse caminho passa 
pela compreensão. Eu entendo para convencer, mas compreendo 
para servir. Os dois são relevantes, mas servir vem primeiro. Entender 
é importante, porque eu temo o que não entendo, mas compreender 
é mais importante ainda, pois eu não convenço se não me colocar 
no lugar das expectativas, necessidades e desejos das pessoas 
com as quais me relaciono. Entendimento está ligado à pré-venda, 
compreensão, empatia. Já imaginou compreensão com entendimento?
Quando você diz a um cliente “não sei a resposta para a sua pergunta, mas 
quero descobri-la para resolver esse problema para o senhor”, está colocan-
do a compreensão à frente do entendimento. Se um cliente reclama ou está 
descontente e você diz “quero recompensá-lo por ter passado por essa insa-
tisfação”, você está dizendo ao subconsciente dele que primeiro quer atingir 
seu coração (compreensão) e, só depois, seu intelecto (entendimento). 
Uma empresa de telefonia teve seus serviços danificados por conta de 
uma violenta tempestade que arrasou suas torres de transmissão. Se o foco 
fosse apenas o cérebro dos clientes (entendimento), teria dito “o problema 
não é nosso, ninguém conta com tempestades desse nível. Vamos fazer o 
que pudermos, tenham paciência”. Mas eles optaram pela compreensão 
e disseram: “pedimos desculpas pelo ocorrido e não cobraremos de 
vocês o tempo que passamos consertando as nossas redes”. 
A compreensão sempre ganhará do entendimento. É preciso “consertar 
emocionalmente” o cliente antes de restaurar qualquer problema ou 
desafio. Quebra-cabeça resolvido. Venda resolvida. Satisfação na 
viagem. Viva o Turismo! 
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ENTENDER É IMPORTANTE, PORQUE 
EU TEMO O QUE NÃO ENTENDO, MAS 
COMPREENDER É MAIS IMPORTANTE AINDA, 
POIS EU NÃO CONVENÇO SE NÃO ME 
COLOCAR NO LUGAR DO OUTRO
FACE-TO-FACE SALES: THE MISSING PUZZLE PIECE
UNDERSTANDING IS IMPORTANT BECAUSE I FEAR WHAT I DO NOT 
UNDERSTAND, BUT COMPREHENDING IS EVEN MORE IMPORTANT, BECAUSE 
I DO NOT PERSUADE IF I DO NOT PUT MYSELF IN ONE'S SHOES
""What comes before understanding?" This was the key-question that was missing to complete the 
face-to-face communication puzzle inside the tourism agencies. What comes before understanding 
is comprehension. You understand with your brain and comprehend with your heart. In the 
understanding area, my client and I may have different points of view (and even conflicting ones) 
on trips and Tourism, however, concerning the comprehension area, I search for compliance 
zones. I change people first when I comprehend them and, later, when I understand them.
Aldous Huxley was smart when he said that "it is not difficult to persuade people to do something 
that they have already been willing to do it". And this path runs through comprehension. I understand 
in order to persuade, but I comprehend in order to serve. Both are relevant, but serving comes first. 
Understanding is important because I fear what I do not understand, but comprehending is even 
more important, because I do not persuade if I do not put myself on the place of expectations, needs 
and wishes of people I am connected with. Understanding is related to pre-sales, comprehension, 
empathy. Have you already imagined comprehension plus understanding?
When you tell a client "I do not know the answer to your question, but I want to find it out to 
solve this problem for you", you are placing comprehension before understanding. If a client 
complains on something or if he or she is unhappy and you say "I want to compensate you for 
being unsatisfied", you are telling his or her subconscious that first you aim to reach his or her heart 
(comprehension) and, only after that, his or her intellect (understanding). 
A telecommunication company had its services damaged because of a violent storm that ruined 
its transmission towers. If the focus was only on clients’ brain (understanding), it would be told "the 
problem is not ours, nobody counts on storms like that. We are going to make our best efforts, be 
patient." However, they chose for comprehending and it was told: "we are sorry about this event 
and we are not going to charge you for the time we were fixing our systems".
Comprehension always beats understanding. It is important to "fix" the client in an "emotional 
way" before restoring any problems or challenges. Puzzle finished. Sale done. Satisfaction with 
the trip. Cheers for Tourism!
Maurício Góis is a speaker and author of the book O Atendimento Perfeito: Como Fazer o Cliente Confiar, 
Gostar e Voltar. contato@mauriciogois.com.br

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

contato@mauriciogois.com.br

Venda face a face:  
a peça que faltava no quebra-cabeça
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Eu sempre acreditei que inovação é fundamental para superar 
qualquer momento difícil e obter sucesso com os clientes. Hoje, o 
mercado exige rapidez e preços competitivos, mas nós, agentes 
de viagens, temos como  diferencial a absoluta sinceridade com o 
passageiro, já que estamos constantemente em contato com ele. Só 
assim, por meio deste relacionamento mais próximo, conseguimos  
identificar o seu perfil e, então, sugerir o melhor destino. 
Costumo dizer que as cidades são como as pessoas: cada uma 
tem as suas particularidades, o seu astral e a sua beleza. O 
Réveillon é uma data comemorativa em que a maioria procura 
renovar suas energias para o início do novo ano. As praias 
são, sem dúvida, os destinos mais procurados, mas existem 
aqueles clientes que aproveitam o feriado prolongado (isso 
quando existe a possibilidade de emendar com o sábado e o 
domingo, por exemplo) para curtir locais em que o clima é frio.
Os destinos geralmente sugeridos para este período englobam 
os cruzeiros pelo Caribe com saída da América Central ou dos 
Estados Unidos, tendo em vista que as tarifas aéreas e os próprios 
pacotes marítimos apresentam ótimos preços nesta época. Outra 
sugestão diz respeito aos inúmeros resorts do Brasil, sobretudo os 
que aderem ao sistema all inclusive, com estrutura para famílias 
e muitas atividades de lazer. Para viagens em que o cliente não 
busca muita badalação e, de quebra, os valores praticados são 
mais baixos, a Europa é, sem dúvida, a escolha mais acertada.
Não se pode esquecer que, para conseguirmos um ótimo 
pacote para o nosso cliente, que inclua aéreo, hospedagem 
e, principalmente, as melhores tarifas, programar-se é a 
melhor solução. Ou seja, quanto antes o passageiro começar 
a planejar a tão sonhada viagem, mais vantajosas serão as 
condições para torná-la possível. 

NO RÉVEILLON, MUITAS PESSOAS PROCURAM 
RENOVAR AS ENERGIAS E CURTIR UMA 
VIAGEM. E PARA QUE DÊ TUDO CERTO, 
PROGRAMAR-SE É A MELHOR SOLUÇÃO
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REMARKABLE NEW YEAR’S EVE TRIPS AND THE TRAVEL AGENT ROLE
IN THE NEW YEAR'S EVE, PEOPLE INTEND TO RENEW THEIR ENERGY AND 
ENJOY A TOUR, BUT TO MAKE SURE THAT EVERYTHING WORKS, THE BEST 
SOLUTION IS PLANNING

I use to believe that innovation is essential to overcome any difficult moments and to be 
successful with the clients. Nowadays, the market demands speed and competitive 
prices, but for us, travel agents, the absolutely honesty with the traveler is our strong 
point, once we keep in touch with him or her constantly. Thus, by this close relation, 
we can manage to identify his or her profile and, then, to suggest the best destination.  
I use to say that cities are like people: each one has its particularities, mood and 
beauty. The New Year's Eve is a holiday in which most people intend to renew their 
energy for the year that comes. Indeed, the beaches are the most wanted destination, 
but there are those clients who take advantage of the long holiday (when it is possible 
to make a three-day weekend, for example) to enjoy cold weather places. 
The most common suggested destinations for this period include Caribbean 
cruises, leaving from South America or United States, having in mind that flight 
taxation and even the maritime vacation packages have a good price in this 
period. Another suggestion is related to the countless Brazilian resorts, mainly 
those ones that adopt all-inclusive regime, with structure for families and many 
entertainment activities. To trips in which the client is not interested in partying, 
and also the prices offered are lower, Europe is the best option, indeed.  
It should be highlighted that planning is the best solution in order to get the best 
package to the client including flight, hotel and, specially, the best price. In other 
words, as soon as the traveler starts planning the much-dreamed of trip, the most 
advantageous conditions he or she will have to make it real.
Rildo Ribeiro Júnior works in the Tourism market since 2002. Ville Turismo's owner in Campos (RJ) and São Paulo, 
(SP), he is fascinated by trips and it is a pleasure for him to visit the main world tourist destinations in person.

Rildo Ribeiro Júnior atua no mercado de Turismo desde 2002. Proprietário da 
Ville Turismo, em Campos (RJ) e São Paulo (SP), é fascinado por viagens e faz 

questão de conhecer pessoalmente os principais destinos turísticos mundiais.

Viagens inesquecíveis de Réveillon e o papel 
do agente de viagens
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TREND CONVIDA / IVONE OLIVEIRA

Uma simples olhadela no calendário faz a 
gente constatar que o ano se encaminha 
para o fim. E aí a ficha cai: chegou o 
momento de decidir onde passar o período 
de férias, recessos, festas de Natal e Ano-
Novo. Se o seu passageiro já optou por 
não viajar porque vai receber familiares e 
amigos, fatalmente ele vai se preocupar, 
como anfitrião, em acolher bem os seus 
convidados em pleno mês de dezembro. 

No entanto, caso a escolha dele seja curtir 
alguns dias fora de casa, além do “para 
onde” é indispensável definir os meios 
pelos quais se pretende chegar ao destino 
escolhido. Também é preciso incluir no roteiro 
a hospedagem, as preferências por passeios, 
atividades de entretenimento, adequação do 
guarda-roupa... – afinal, a viagem começa 
muito antes do deslocamento.

Mesmo que se pesquise na internet, onde 
sobram ofertas e promessas, é sempre 
válido evitar o risco de comprar gato 
por lebre. Mais do que nunca, é preciso 
valorizar a consultoria oferecida por você, 
agente, que conhece, analisa, avalia, 
levanta prós e contras, busca opções e 
aumenta a tranquilidade do viajante. E tem 
mais: aproveite para alertar o seu cliente 
sobre a importância de contratar serviços 
de assistência de viagem e checar o tipo 
de cobertura embutido no pacote que ele 
adquiriu. Comprar serviço apenas adicional 
e aparentemente mais barato pode 
transformar o sonho em pesadelo. 

Outra dica essencial é manter a 
documentação em dia: isso inclui desde 
a carteira de habilitação até a revisão 
do veículo, atitudes estas que ajudam a 
evitar sobressaltos e aborrecimentos. Para 
pacotes fechados em âmbito nacional 
ou internacional, cabe se informar ainda 
sobre câmbio, restrições legais, vacinas e 
variações climáticas, por exemplo – mas 
tudo isso fica muito mais fácil quando se 
pode contar com o seu apoio, é claro. 

PLANEJAMENTO É 
ESSENCIAL PARA GARANTIR 
FÉRIAS TRANQUILAS

“Alerte sobre a importância 
de contratar serviços de 
assistência de viagem e 

checar o tipo de cobertura 
embutido no pacote para 
não transformar o sonho 

em pesadelo”

IVONE OLIVEIRA 
tem 20 anos de experiência no 
setor de Turismo, sendo 16 deles 
dedicados à Travel Ace, empresa onde 
atualmente exerce o cargo de Gerente 
Nacional de Novos Negócios.

PLANNING IS ESSENTIAL TO 
TAKE A PEACEFULL VACATION
“ALERT TO THE IMPORTANCE OF HIRING 
A TRAVEL ASSISTANCE SERVICE AND 
CHECK ALL TYPES OF COVERAGE 
INCLUDED IN THE PACKAGE TO AVOID 
THE DREAM TURN INTO A NIGHTMARE”

A simple look at the calendar makes us realize that 
the year is walking towards its end. And the penny 
drops: the moment of deciding the place to go on a 
vacation, holidays, Christmas and New Year’s Eve 
parties has arrived. If the passenger has already 
decided not to travel because he or she will host 
relatives and friends, obviously he or she, as a host, 
will be worried about serve his or her guests well 
in December. 
However, if his or her option is to enjoy some days 
out, in addition to "to where" it is important to define 
the means by which it is possible to arrive at the 
chosen destination. It is also necessary to include in 
the itinerary a hotel, tour preferences, entertainment 
activities, appropriate clothes... - after all, the trip 
starts well before departure. 
Even if a research in the internet is done, in which 
there are a lot of offers and promises, it always 
important to avoid the risk of buying a pig in a 
poke. More than ever, it is imperative to value the 
advising offered by you, agent, the person who 
know, analyze, list the pros and cons, look for 
options and increase the traveler’s peacefulness. 
And more: take a chance and alert your client to 
the importance of hiring a travel assistance service 
and check all types of coverage included in the 
package that he or she purchased. Hiring only an 
additional service and apparently cheaper may 
turn a dream into a nightmare.  
Another essential tip is to keep the documentation 
up to date: it includes since the driver license to the 
car review, attitudes that can help to avoid distress 
and inconveniences. For national or international 
packages, it is important to let him or her know 
about the currency exchange, legal restrictions, 
vaccine and weather variation, for example – but 
everything is easier with your support, of course.

IVONE OLIVEIRA 
has 20 years of experience in the Tourism area, 
and 16 of them dedicated to the Travel Ace, 
company where currently has the position of New 
Business National Manager.
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44ª ABAV EXPO: 
negócios e novidades
É de olho no lançamento de produtos e promoções especiais para 
a alta temporada que o GRUPO TREND participa da 44ª edição 
da ABAV – EXPO Internacional de Turismo. O destaque é para os 
hotéis e resorts que promovem superfestas de Ano-Novo e para 
os empreendimentos que surgem como ótimas opções para quem 
busca facilidade de acesso e tranquilidade na hora da virada. 

O evento marca, ainda, a divulgação de pacotes especiais 
voltados à diversão da criançada durante o mês de janeiro, 
tradicionalmente dedicado às férias escolares, e para o Carnaval. 
“Além de Salvador e Rio de Janeiro, destinos mais vendidos no 
período, vale ressaltar que os cruzeiros também ganham força 
nesta época por conta do entretenimento a bordo e dos preços 
exclusivos para os agentes de viagens”, declara Cristiane Jayme, 
diretora de Lazer da holding.

Fique por dentro dos acontecimentosESPAÇOGRUPO TREND

44TH ABAV EXPO: BUSINESS AND INNOVATION 

Focusing on the launch of products and special 
discounts for the high season, the TREND GROUP 
participates in the 44th edition of ABAC – 
International Tourism EXPO. Hotels and resorts 
promoting super New Year’s Eve parties stand out, 
as well as hotels that come as great options for clients 
looking for easy access and some peace and quiet 
at the arrival of the New Year.

The event also marks the disclosure of special 
packages addressed to children during January, 
traditionally dedicated to the school vacation, and 
Carnival. “Besides Salvador and Rio de Janeiro, 
most famous destinations in the period, it is worth 
to mention that cruise ships also sell well at this time 
of the year because of entertainment on board and 
exclusive prices for travel agents”, says Cristiane 
Jayme, Leisure director at the holding.

O GRUPO TREND sabe que, em um mercado tão competitivo 
quanto o de Turismo, inovar é fundamental, mesmo porque lá 
na frente todo esse esforço em oferecer produtos e serviços de 
qualidade ao agente de viagens renderá frutos que repercutirão 
por todo o setor. 

Com este pensamento em mente, a holding, por meio de suas 
cinco empresas, lançou novos produtos, promoveu ações com 
ênfase em vendas e trouxe ao portfólio ótimos motivos para que 
você tenha uma experiência cada vez melhor ao atender o seu 
cliente. Que tal relembrar com a gente o que aconteceu de mais 
importante no último trimestre?

FOTOS ARQUIVO TREND

POR QUE O GRUPO TREND  
é sinônimo de sucesso?

WHY IS THE TREND GROUP A 
SYNONYM OF SUCCESS?

The TREND GROUP knows that, in a market as 
competitive as Tourism, innovation is essential. Also, 
in the future all of this effort to provide qualified 
products and services to the travel agent will be 
worth it, sending shock waves around the sector.
Thinking about that, the holding and its five 
companies launched new products, promoted sales 
actions and brought great reasons for you to have 
a better experience when working with your client 
to the portfolio.

How about remembering the most important things 
we did in the past three months?
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Menos de cinco meses após o seu lançamento, a TREND 
TECH trouxe ferramentas para facilitar ainda mais o dia a dia 
dos agentes de viagens e dos fornecedores. Uma delas é o 
EASY CONNECT, versão atualizada da integração XML da 
companhia, que apresenta uma série de vantagens para os 
clientes que utilizam ferramentas como self-booking e e-commerce, 
como todos os produtos sendo comercializados em um só canal, 
ganho de 300% em desempenho para o retorno do conteúdo 
acessado e infraestrutura distribuída em nuvem, o que garante 
agilidade no acesso a tarifas especiais e incentivos.

Outra novidade é o TREND WEB PACK, pacote de soluções digitais 
que permite que o hoteleiro tenha um site moderno e, de quebra, 
garante uma gestão rápida, eficiente e com foco em resultados. 

TECHNOLOGICAL DNA

Less than five months after its launch, TREND TECH 
brought tools to facilitate the routine of travel agents 
and suppliers. One of them is EASY CONNECT, 
updated version of the company’s XML integration, 
with many advantages for clients who use tools 
such as self-booking and e-commerce: for example, 
all products are commercialized in a single 
channel, there is 300% gain in performance for 
the response of the content and infrastructure in the 
clouds, guaranteeing agility to access special rates 
and incentives. 

Another new item is the TREND WEB PACK, 
package of digital solutions that allows the hotelier 
to have a modern website, besides ensuring fast, 
efficient management focused on results.

NOVOS PRODUTOS DA TREND TECH VISAM 
FACILITAR O DIA A DIA DE AGENTES DE VIAGENS 
E FORNECEDORES POR MEIO DE MODERNAS 
SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS

NEW TREND PRODUCTS AIM AT FACILITATING THE 
ROUTINE OF TRAVEL AGENTS AND SUPPLIERS 
USING MODERN TECHNOLOGICAL SOLUTIONS

DNA Tecnológico
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Lá fora  
NINGUÉM SEGURA 
A hotelaria internacional também está recheada de excelentes resultados: a 
TREND Operadora registrou incremento de 18% no número de room nights 
comercializadas e de 26% no volume de reservas emitidas nos oito primeiros 
meses do ano. Orlando representa o destino mais procurado no exterior, 
seguido pelas cidades de Buenos Aires, Santiago, Lisboa e Nova York. 
Para Emmanuel Labastida, diretor de Produtos Internacionais LATAM & Caribe 
do GRUPO TREND, um dos fatores que influenciaram diretamente este cenário 
positivo foi a integração realizada há alguns meses com a rede Best Western, 
que conta com 4.100 hotéis e atua em mais de 100 países.

NOBODY CAN STOP US OUT THERE
The international hotels are also full of excellent results: TREND Operator registered an 18% 
increase in the number of sold room nights and 26% in the volume of reservations issued in the 
first eight months of the year. Orlando represents the most wanted destination abroad, followed 
by Buenos Aires, Santiago, Lisbon and New York. 
For Emannuel Labastida, director of International Products LATAM & the Caribbean at the 
TREND GROUP, one of the factors that influenced this positive scenario directly was the 
integration conducted a few months ago with the network Best Western, counting on 4,100 
hotels in more than 100 countries. 

PARTE DA ÁREA DE LAZER DO BEST WESTERN 
PLUS STOVALL’S INN, LOCALIZADO NA CIDADE 
DE ANAHEIM, NA CALIFÓRNIA
PART OF THE LEISURE AREA AT BEST WESTERN PLUS 
STOVALL'S INN, LOCATED IN THE CITY OF ANAHEIM, 
CALIFORNIA

FAVORING WINDS

Completing two years of work, the cruise ship area of TREND 
Operator celebrates 126% growth in sales between January and 
August, 2016 – the increasing demand to the Caribbean, leader 
in reservations, represents much of this good result. 

Other great news is the arrival of Energia na Véia to the list of products. 
By celebrating the best music from the 1970s to the 2000s, this 
exciting thematic cruise ship will present performances of the bands 
Capital Inicial and RPM, flashback parties, theater and incredible 
details, such as the Vertigo, the longest slide in the oceans. And the 
stage for all that will be the incredible MSC Preziosa.

VENTOS que sopram a favor
Completando dois anos de atuação, a área 
de cruzeiros da TREND Operadora comemora 
crescimento de 126% nas vendas entre janeiro e 
agosto deste ano – o aumento da demanda para 
o Caribe, destino líder em reservas, representa 
grande parte deste bom resultado. 
Outra supernovidade é a chegada do Energia na 
Véia ao leque de produtos. Ao celebrar o melhor 
da música dos anos 1970 aos anos 2000, este 
badalado cruzeiro temático terá shows das bandas 
Capital Inicial e RPM, festas no melhor estilo 
flashback, espetáculos teatrais e detalhes incríveis 
como o Vertigo, o mais extenso tobogã dos mares. 
O palco de tudo isso será o incrível MSC Preziosa.

SEGMENTO DE CRUZEIROS EXPERIMENTA UM BOOM NA TREND OPERADORA E REGISTRA 
INCREMENTO DE 126% NAS VENDAS. ACIMA, IMAGEM DO NORWEGIAN STAR. ABAIXO, VISTA DE 
CIMA DO ENERGIA NA VÉIA, REALIZADO NO MSC PREZIOSA
SEGMENT OF CRUISE SHIPS SEES PROGRESS AT TREND OPERATOR AND REGISTERS 126% INCREASE IN SALES. 
ABOVE, PICTURE OF THE NORWEGIAN STAR. BELOW, VIEW OF ENERGIA NA VÉIA, HELD IN MSC PREZIOSA
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EXPERIÊNCIAS  
que valem a pena

Entre os dias 22 e 26 de agosto, o GRUPO TREND promoveu a Semana 
Temática de Resorts e Hotéis de Experiência. Durante a ação, mais de 2 mil 
agências foram visitadas pela equipe de Vendas e também por vice-presidentes, 
diretores e gerentes, que percorreram cerca de 200 cidades em todo o país. 
A iniciativa teve como objetivo estimular as vendas para os empreendimentos 
especializados no segmento, tendo em vista que a demanda pelo turismo de 
experiência aumentou significativamente nos últimos anos. 
“A ação foi extremamente positiva sob muitos aspectos: pudemos nos 
aproximar ainda mais das agências de viagens, reforçamos o nosso portfólio 
e apresentamos argumentos de vendas que certamente vão trazer resultados 
muito favoráveis para toda a cadeia produtiva do setor”, comemora Silvia 
Russo, gerente de Produtos Lazer da TREND. 
Na oportunidade, as agências receberam em mãos a edição 30 da revista 
Segue Viagem, cujo caderno especial apresentou informações sobre diversos 
meios de hospedagem nacionais, reconhecidos pelo empenho em oferecer 
experiências diferenciadas aos viajantes, e pacotes especiais.

WORTHWHILE EXPERIENCES
Between August 22 and 26, the TREND GROUP promoted the Thematic Week of Resorts and 
Experiential Hotels. During the action, more than 2 thousand agencies were visited by the Sales 
team and by vice-presidents, directors and managers who went around 200 cities in Brazil. The 
initiative aimed at stimulating the sales to the specialized hotels in the segment, considering that 
the demand for experiential tourism increased significantly in the past few years.
“The action was extremely positive because of many aspects: we could get closer to travel agencies, 
reinforced our portfolio and presented sales arguments that will certainly bring favorable results to the 
entire productive chain of the sector”, celebrates Silvia Russo, Leisure manager at TREND. 
At the time, agencies received the 30th edition of Segue Viagem. There was a special issue 
with information on different national hotels, recognized for the effort to provide different 
experiences to travelers and special packages.

EQUIPE DE VENDAS E CORPO DIRETIVO DO GRUPO TREND VISITAM AGÊNCIAS DE VIAGENS DE TODO O BRASIL 
DURANTE A SEMANA TEMÁTICA DE RESORTS E HOTÉIS DE EXPERIÊNCIA, PROMOVIDA DE 22 A 26 DE AGOSTO
SALES TEAM AND DIRECTIVE BOARD AT THE TREND GROUP VISIT TRAVEL AGENCIES FROM ALL OVER BRAZIL DURING 
THE THEMATIC WEEK OF RESORTS AND HOTELS, PROMOTED FROM AUGUST 22 TO 26
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PATRÍCIA STEFANO

RECONHECIMENTO, 
VALORIZAÇÃO E 
CASA CHEIA  
Ricardo Assalim, que ocupava o cargo de gerente-geral de Produtos 
Nacionais do GRUPO TREND, foi promovido a diretor adjunto do 
departamento. Com foco em contratações, o profissional passa a ter 
atribuições estratégicas no corpo diretivo da companhia e encabeça 
o relacionamento com a hotelaria no Brasil, mantendo o reporte 
hierárquico para Dyogo Schroeder, diretor-executivo da área. 
Assim como Assalim, Fernando Gimenez também tem uma nova 
função: é o gerente-geral da área de Relacionamento e Prospecção 
de Clientes da Central de Relacionamento Brasil (antiga Célula 
Brasil, reformulada recentemente). Mais do que atrair novos clientes, 
seu objetivo é conquistar a reativação de todos que deixaram de 
comprar nos últimos meses, atuando em parceria com a Central de 
Relacionamento da TREND Operadora. Com a novidade, o setor 
de Administração de Vendas, antes sob a gerência de Gimenez, 
fica sob a gestão de Marcelo Turim, diretor de Controladoria e da 
SHOP HOTEL. 
O departamento de Crédito e Cobrança é outro que está com 
gerente novo. Formado em Administração de Empresas e com MBA 
em Gestão de Negócios e Finanças, Marcos Augusto Evangelista foi 
contratado para colocar em prática a sua experiência de mais 20 
anos na área. E por falar em experiência, após dois anos e sete meses 
atuando como supervisora, Patrícia Stefano agora está na gerência 
do Administrativo da operadora. 
Uma novidade que acabou de sair do forno está atrelada à chegada 
de Marcus Vinicius Campos, que assumiu o cargo de gerente de 
Relações com o Mercado Nacional, respondendo diretamente para 
Cristiane Jayme, diretora de Lazer do GRUPO TREND. Ele agora é o 
responsável pelo relacionamento e pela ampliação de parcerias nas 
Secretarias de Turismo e nos conventions bureaux de todo o país. Thais 
Medina continua como gerente-geral de Relações com o Mercado 
em âmbito internacional e do departamento de Marketing do grupo.

RICARDO ASSALIM

FERNANDO GIMENEZ

MARCOS EVANGELISTA

MARCUS VINICIUS CAMPOS

RECOGNITION, VALORIZATION AND FULL HOUSE
Ricardo Assalim, who used to be general manager of National Products at the TREND GROUP, 
was promoted to adjunct director of the department. Focusing on recruitment, the professional plays 
a strategic role with the directive board of the company, and heads the relationship with hotels 
in Brazil, maintaining the hierarchical report to Dyogo Schroeder, executive director in the field. 
Like Assalim, Fernando Gimenez also has a new job: he is the general manager of the field of 
client relationship and prospection in the Brazilian Relationship Central (former Célula Brasil, 
newly reformulated). More than attracting new clients, its goal is to reactivate everyone who 
stopped shopping in the past few months, working together with the Relationship Central 
at TREND Operator. With that, the department of Sales Administration, which was run by 
Gimenez, is now managed by Marcelo Turim, director of Controllership and SHOP HOTEL. 
The department of Credit and Charge also has a new manager. Graduated in Business 
Administration, with MBA in Business Management and Finances, Marcos Augusto 
Evangelista was hired to put his more than 20 years of experience in practice. And 
speaking of experience, after two years and seven months working as a supervisor, Patrícia 
Stefano is now in charge of the Administration of the operator. 
A very new fact is related to the arrival of Marcus Vinicius Campos, who took over as manager 
of Relations with the National Market, responding directly to Cristiane Jayme, Leisure director at 
the TREND GROUP. He is now in charge of relationship and of the growing partnerships with 
the Secretariats of Tourism and conventions bureau in the country. Thais Medina is still general 
manager of International Relations with the Market and the Marketing department of the group.
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Hospede0se no Renaissance São Paulo Hotel e 
desfrute o melhor da cultura da cidade% 
Ria2 emocione0se e encante0se com as melhores 
peças em cartaz no Teatro Renaissance%

EXPERIÊNCIAS INCRÍVEIS

PACOTE CULTURAL

% Hospedagem em apartamento Deluxe 

% Café da manhã no restaurante Terraço Jardins 

% Par de ingressos para assistir um espetáculo em cartaz 

no Teatro Renaissance 

%  2jV de desconto no The Spa at Renaissance 

% Acesso livre a área de relaxamento do spa2 com sauna seca2 

a vapor e jacuzzi

A partir de R$ 651 / apartamento

MEETING WITH SUCCESS

An event involving the directive board and all managers of the TREND GROUP was 
conducted in the first fortnight of September. It was held in Lounge 26.5, in Granja 
Viana, district located in São Paulo. 

Luis Paulo LUPPA, CEO of the holding, led the meeting. “We are focused on creating 
value for our clients, so that we will have an impact on their routine with clear and 
sustainable results. We are not a group of volatile companies, made of moments; 
we are solid, and have been working for 24 years exclusively for travel agents, who 
need to show the passengers the value of a personalized and differentiated service. 
We are still working side by side”, said the CEO.

Encontro marcado COM O SUCESSO 

GESTORES E ALTA DIRETORIA DO GRUPO TREND SE 
REÚNEM NO LOUNGE 26,5, NA GRANJA VIANA, NA GRANDE 
SÃO PAULO, E ALINHAM PROJETOS E ESTRATÉGIAS
MANAGERS AND BOARD OF THE TREND GROUP GET 
TOGETHER AT LOUNGE 26.5, IN GRANJA VIANA, SÃO PAULO, 
TO THINK OF PROJECTS AND STRATEGIES

Um evento envolvendo a alta diretoria e todos os gestores do 
GRUPO TREND foi realizado na primeira quinzena do mês de 
setembro. O lugar escolhido foi o Lounge 26,5, na Granja Viana, 
distrito localizado na Grande São Paulo. 
Luis Paulo LUPPA, CEO da holding, liderou o encontro. “Estamos 
focados em gerar valor para os nossos clientes, de forma que 
impactemos no seu dia a dia com resultados claros e sustentáveis. 
Não somos um grupo de empresas voláteis, de momentos; temos 
solidez, com 24 anos trabalhando exclusivamente para os agentes 
de viagens, que precisam mostrar aos passageiros quanto vale 
um serviço personalizado e diferenciado. Estamos cada vez mais 
trabalhando lado a lado”, disse o presidente.  
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AGENDA

1 A 4 DE OUTUBRO  -------------------FIT AMERICA LATINA (BUENOS AIRES, ARGENTINA)

13 A 15 DE OUTUBRO ---------------TTG INCONTRI (RIMINI, ITÁLIA) 

18 A 20 DE OUTUBRO --------------- IMEX AMERICA (LAS VEGAS, EUA)

19 A 21 DE OUTUBRO --------------- ITB ASIA (SINGAPURA, SINGAPURA) 

21 E 22 DE OUTUBRO ---------------- FESTIVAL DO TURISMO DE JOÃO PESSOA (JOÃO PESSOA, PB)

3 A 6 DE NOVEMBRO ---------------FESTIVAL DO TURISMO DE GRAMADO (GRAMADO, RS)

7 A 9 DE NOVEMBRO --------------- WTM LONDON (LONDRES, INGLATERRA)

10 A 20 DE NOVEMBRO ------------SALÃO INTERNACIONAL DO AUTOMÓVEL (SÃO PAULO, SP)

14 A 17 DE NOVEMBRO ------------ IGTM (MAIORCA, ESPANHA)

15 A 17 DE NOVEMBRO ------------PHOCUSWRIGHT CONFERENCE (MAIORCA, ESPANHA)

29 DE NOVEMBRO  

A 1º DE DEZEMBRO ------------------- IBTM WORLD (BARCELONA, ESPANHA)

OCTOBER 1ST TO 4 ------------------------------------------------------------------------ FIT AMERICA LATINA (BUENOS AIRES, ARGENTIN)

OCTOBER 13 TO 15--------------------------------------------------------------------- TG INCONTRI (RIMINI, ITALY) 

OCTOBER 18 TO 20--------------------------------------------------------------------- IMEX AMERICA (LAS VEGAS, USA)

OCTOBER 19 TO 21--------------------------------------------------------------------- ITB ASIA (SINGAPORE, SINGAPORE) 

OCTOBER 21 TO 22--------------------------------------------------------------------- JOÃO PESSOA TOURISM FESTIVAL (JOÃO PESSOA, PB)

NOVEMBER 3 TO 6 -----------------------------------------------------------------------GRAMADO TOURISM FESTIVAL (GRAMADO, RS)

NOVEMBER 7 TO 9 -----------------------------------------------------------------------WTM LONDON (LONDON, ENGLAND)

NOVEMBER 10 TO 20 ---------------------------------------------------------------- SÃO PAULO INTERNATIONAL MOTOR SHOW (SÃO PAULO, SP)

NOVEMBER 14 TO 17 ----------------------------------------------------------------GTM (MAIORCA, SPAIN)

NOVEMBER 15 TO 17 ---------------------------------------------------------------- PHOCUSWRIGHT CONFERENCE (MAIORCA, ESPANHA)

NOVEMBER 29 TO DECEMBER 1ST ------------------------------------ IBTM WORLD (BARCELONA, SPAIN)

FEIRAS E EVENTOS SOBRE TURISMO TOURISM FAIRS AND EVENTS

OUTUBRO A DEZEMBRO 2016 OCTOBER TO DECEMBER 2016
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2 DE OUTUBRO -----------------------PORTO VELHO (RO)                  
24 DE OUTUBRO----------------------GOIÂNIA (GO) E MANAUS (AM)
4 DE NOVEMBRO --------------------SÃO CARLOS (SP)
6 DE NOVEMBRO --------------------POÇOS DE CALDAS (MG)
12 DE NOVEMBRO ------------------BÚZIOS (RJ)
13 DE NOVEMBRO ------------------CABO FRIO (RJ)                         
22 DE NOVEMBRO ------------------NITERÓI (RJ)
28 DE NOVEMBRO ------------------FRANCA (SP)
5 DE DEZEMBRO ----------------------MACEIÓ (AL) E TAUBATÉ (SP)
12 DE DEZEMBRO --------------------BELO HORIZONTE (MG)

OCTOBER 2 ------------------------------------------------PORTO VELHO (RO)
OCTOBER 24 ---------------------------------------------GOIÂNIA (GO) AND MANAUS (AM)
NOVEMBER 4 --------------------------------------------SÃO CARLOS (SP)
NOVEMBER 6 --------------------------------------------POÇOS DE CALDAS (MG)
NOVEMBER 12 -----------------------------------------BÚZIOS (RJ)
NOVEMBER 13 -----------------------------------------CABO RIO (RJ)
NOVEMBER 22 -----------------------------------------NITERÓI (RJ)
NOVEMBER 28 -----------------------------------------FRANCA (SP)
DECEMBER 5 ----------------------------------------------MACEIÓ (AL) AND TAUBATÉ (SP)
DECEMBER 12-------------------------------------------BELO HORIZONTE (MG)
DECEMBER 25-------------------------------------------NATAL (RN)
DECEMBER 28-------------------------------------------RIO BRANCO (AC)

BÚZIOS (RJ) 
BUZIOS (RJ)

ANIVERSÁRIOS DE CIDADES
CITY ANNIVERSARIES

R I O  D E  J A N E I R O

I P A N E M A      C O P A C A B A N A      L E M E

5 A 23 DE OUTUBRO ----------------33ª OKTOBERFEST (BLUMENAU, SC)

12 DE OUTUBRO----------------------DIA DE NOSSA SENHORA   
                                               APARECIDA/DIA DAS CRIANÇAS 
23 DE OUTUBRO----------------------DIA DO AVIADOR 
2 DE NOVEMBRO --------------------FINADOS
9 DE NOVEMBRO --------------------DIA DO HOTELEIRO
15 DE NOVEMBRO ------------------PROCLAMAÇÃO DA REPÚBLICA
20 DE NOVEMBRO ------------------DIA DA CONSCIÊNCIA NEGRA              
1° DE DEZEMBRO ---------------------DIA DO IMIGRANTE
25 DE DEZEMBRO --------------------NATAL
31 DE DEZEMBRO --------------------RÉVEILLON

OCTOBER 5 TO 23 -----33RD  OKTOBERFEST (BLUMENAU, SC)
OCTOBER 12 -------------------OUR LADY OF APARECIDA'S DAY/CHILDREN’S DAY
OCTOBER 23 -------------------AVIATOR’S DAY

NOVEMBER 2 -------------------ALL SOUL’S DAY
NOVEMBER 9 -------------------HOTELIER’S DAY 
NOVEMBER 15 ---------------REPUBLIC DAY OF BRAZIL
NOVEMBER 20 ---------------BRAZILIAN BLACK AWARENESS DAY
DECEMBER 1ST -----------------IMMIGRANT’S DAY
DECEMBER 25 -----------------CHRISTMAS 
DECEMBER 31 -----------------NEW YEAR’S EVE

DATAS E EVENTOS IMPORTANTES
IMPORTANT DATES AND EVENTS
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www.lounge265.com.br
/lounge265eventos

Telefones: 11 4612 9259 / 4612 9783

EVENTOS

REALIZAR EVENTOS 
DE ALTO PADRÃO 
ESTÁ NA NOSSA 
ESSÊNCIA.

Planejamos a sua festa de forma  

personalizada para que você tenha  

um evento único e exclusivo seja ele 

corporativo, casamento, aniversário  

ou festa de 15 anos.

Dispomos de infraestrutura completa 

e gastronomia própria. Nossa equipe 

treinada e preparada fará do seu  

evento uma experiência perfeita.

Venha nos fazer uma visita, será um 

prazer apresentar-lhe o nosso espaço.
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